
 

 :خالصه

 بحران در را زیادی زمان که است منزوی دختری آرزو،. آرزوست نام به یدختر  یدرباره داستان

 طور به او. شودمی قلمداد پدرش عشق مرگ بانی و باعث که چرا برده، سر به پدرش محبتیبی

 اکنون، که باشد زنی نجات عامل تنها تا کندمی کمک آرزو به که شودمی آشنا مردی با تصادفی

 بزرگ عشق یواسطه به مگر شودنمی میسر نجات این. است آرزو در  پ همراه و همسر مقام در

 دنیای از کندمی کمک او به بلکه کند،می خویش انسانیت مدیون را آرزو تنها نه که مرد این

 که مردی. باشد تربخش لذت تنهایی از برایش دیگر افراد کنار در بودن و گرفته فاصله خود انزوای

 که مردیست همان شود؛می او نگران قلب آرامش یمایه تنها و آموزدمی را شدن عاشق او به

 مرد این و ببرد بوده خبربی هاآن از هاسال که گذشته رازهای به پی آرزو شودمی باعث ناخواسته

 تا شوندمی پیروز هاسختی گاه ولی کندمی همراهی را آرزو سخت، شرایط در که مردیست همان

 نگاه یک از که عمیق و پاک عشقی شد؟ خواهد پیروز یک کدام حال. یندازندب جدایی دو آن بین

 مانع توانندمی تا و گرفته نشات گذشته از که هاییدشواری یا آوردمی در هم اسارت به را قلب دو

 اندازند؟می عاشق دو این خوشبختی راه سر بر

 

 

 :توضیحات



 یپیشینه و باشدمی( پایان یک پس در رمان) نم قبل رمان یادامه در رمان این کهاین وجود با

 نیست، قبل جلد یمطالعه به الزامی است، شده بیان قبل جلد در رمان های شخصیت زندگی

 به نیازی رود،می پیش بهتر اول جلد یمطالعه با چند هر که شده نوشته طوری داستان که چرا

 .نیست آن فهم برای اول جلد یمطالعه

 

 :مقدمه

 انزوا، دیار از زنی من

 تشویش، دیار از زنی

 عشق، با ناآشنا دیاری از زنی

 نشد؛ وابسته کسی به هرگز که قلبی با زنی

 !باختم دل ساده چه

 تا ،رویایی آرامش آن یافتن برای و بازدمی نگاهت به آسانی این به که دانستمی چه دل آخر

 !آیدمی در تو نگاه اسارت به گرم قفسی در دارم عمر

 

 *آرامش و عشق خداوند نام به*

 

 در ديگر دقایقی تا ما. كندمی صحبت شما با مارینو كاپيتان عزیز؛ مسافران شما همگی بر سالم"

 پروازتان از كه اميدوارم. است فارنهایت یدرجه سی بیرون دمای. نشينيممی زمين بر رُم فرودگاه

 برایتان رُم در را خوشى اوقات. تیمهس آينده سفرهاى در شما دیدن منتظر. باشيد برده لذت

 !"مبارک كريسمس. آرزومندیم



 یهمه. چرخاندم چشم کمی و گرفتم کنارم کوچک یپنجره از را نگاهم هواپیما کامل توقف با

 و هاکیف سرشان، باالی کمدهای از و شدند بلند هایشانصندلی روی از شوق با مسافرها

 خلوتتر هواپیما تا کردم صبر. بودم نشسته همچنان. آوردند بیرون را خود کوچک هایچمدان

 خواندن در غرق قدری به خواند؛می را اشروزنامه و بود نشسته کنارم در کهنسالی مرد. شود

 اشغربی یچهره به نگاهی دقیقه، چند همین در! نکرد باز را کمربندش حتی که بود روزنامه

 عینک با که رنگ آبی چشمانی و یکدست فیدس موهای با چروکیده، و سفید پوستی. انداختم

 او به دلچسبی زیبایی همه و همه رسیدند،می نظر به جذابتر و درشت بود زده که آبی فر یم

 مانده ما از غیر نفر چند فقط و بود شده خالی هواپیما بیشتر گذشت، که کمی. بودند بخشیده

 ابد تا خواستمنمی ولی نداشتم ایعجله. رفتندمی خروجی در سمت به هم هاآن دیگر. بودند

 .کردم نگاهش منتظر و شدم بلند ناچار به! بنشینم آنجا

 .برم خواممی من آقا ببخشید-

 با پاسخش در. کرد نگاهم سوالی. آمد باال صورتم تا کمکم نگاهش و چرخید سمتم به سرش

 دوباره. گذراند نظر از سریسر  نگاهی با را اطرافش و چرخاند را سرش. کردم اشاره اطراف به نگاهم

 :گفت و زد رویم به مهربان لبخندی و کرد نگاه من به

 !اومد فرود هواپیما ک ی نبود حواسم اصال. ببخشید-

 :دادم را جوابش مالیم لحنی با و آمد کش باال به لبم راست سمت

 .میاد پیش کنم،می خواهش-

 .رفت کنار و شد بلند اشصندلی روی از آرام. کرد باز را کمربندش طمانینه با

 .بفرمایید-

 .شدم رد کنارش از و آمدم بیرون آرامی به

 .ممنونم-

 .کنممی خواهش-



 .رفتم خروجی در سمت به و برداشتم باال کمد از را کوچکم چمدان

 رحمیبی نهایت با و آورد هجوم من به شدت و سرعت با زمستانی سرد باد رفتم، بیرون که در از

 .کشیدم باال امبینی روی تا را گردنم شال یلبه. اختاند لرز به مرا

 تنگ قفسی در قلبم کردم، حس که گرفت دلم قدری به هواپیما هایپله از آمدن پایین حین

 دلم. آمدم ایتالیا به ایران، به رفتن جای به که بود کریسمس تعطیالت اولین این. شد فشرده

 تعطیالت امسال شدم مجبور عمه، و خودشان اصرار به ولی بود شده تنگ خیلی امخانواده برای

 توسط ذوق با که هاییآدم روی چشمانم گذشتم که ورودی گیت از. باشم عمه کنار در را نو سال

 و خانه هوای دلم دیگری، زمان هر از بیشتر. ماند ثابت شدند،می کشیده آغوش به عزیزانشان

 .دادم ادامه راهم به و انداختم پایین را سرم. کرد را خودم ی خانواده

 به اجمالی نگاهی و ایستادم بزرگش هایآینه از یکی جلوی شوم، خارج فرودگاه از کهآن از قبل

 .انداختم خود

 استخوانی هایگونه و رسیدمی نظر به روشنتر من، یبرنزه تقریبا پوست که بود سرد قدری به هوا

 نسبتا   بینی تر،مضحک چیز همه از. ندبود شده سرخ هم، امبرجسته نسبت به هایب**ل و

 بلند موهای به دستی. بود کرده قرمز بینی با دلقک یک همچون مرا اش،سرخی با که بود باریکم

 ترمرتب و بخوابند کمی امشده و ز موهای تا کشیدم بودم، کرده رهایشان پریشان که رنگم مشکی

 آن. رفتم خروجی در سمت به و گرفتم را دانمچم یدسته دوباره و کندم دل آینه از. برسم نظر به

 گویی ولی بودم، خوشحال آمدمی برف اگر حداقل نبود؛ من میل باب اصال سوزناک و سرد هوای

 .نداشت را من از استقبال قصد رُم آسمان

 با هایشساختمان تمام کریسمس، برای که شهری به کنارم یشیشه از و شدم تاکسی سوار

 .شدم خیره بودند، شده مزین رنگارنگ هایچراغ و قرمز هایربان

 قفل یصفحه روی نگاهم. آوردم بیرون را موبایلم گوشی و بردم فرو پالتویم جیب در را دستم

 به بودم، گرفته امخانواده با پیش سال سه کریسمس که عکسی. ماند ثابت اش،شده روشن

 به مامان، مهربان و معصوم یچهره زا نگاهم. کردمی درازیزبان امروزم غربت و تنهایی حس



 عکس در حتی و زدمی موج نگاهش در هم هنوز ابهت. شد کشیده بابا یجذبه و پرغرور یچهره

 از کویر، آسمان رنگ به آبی هایرگه با رنگش طوسی چشمان. کشیدمی رخ به را شخصیتش هم

 ارث به او از کمال و مامت من که بخشی همان است؛ اشرگه دو یچهره بخش ترینجذاب نظرم

 شبیه دقیقا شکبی کنم، فرض مشکی را اشخاکستری ابروهای و جوگندمی موهای اگر. امبرده

 !بود خواهیم هم

 .خانوم رسیدیم-

 .گذاشتم جیبم در را گوشی و آمدم بیرون فکر از

 .ممنونم-

. ماند ثابت بود، یییورو پنجاه اسکناسی تنها که محتویاتش روی نگاهم. کردم باز را پولم کیف

 اما شدم،می پیاده سریع داشتم همراه خرد پول اگر. نشستم منتظر و دادم را همان باالجبار

 در انتظار انگیزنفرت طعم باید همیشه، که شوندمی گم کجا گیرممی که خردهایی پول دانمنمی

. کشیدم عمیق ینفس و شدم پیاده ماشین از سریع پول باقی گرفتن از پس. بچشم را تاکسی

 سرما، شدت از که بردم فرو موهایم در را دستم. کرد زنده دیگر باری را وجودم تمام آزاد، هوای

 خوشبختانه اما بود سرد حد از بیش هوا. بودند شده منجمد اندک قطری با هاییقندیل همچون

 طی را مسیر ندیک به و برداشتم آرام قدمی. زدنمی شالق صورتم پوست به سوز با فرودگاه، مثل

 را هوا این در زدن قدم بدنم سلول به سلول بسته، فضاهای در نشستن مدت آن از پس. کردم

 .کردمی طلب

 در آشنا یخانه تنها رنگسیاه در به. رفتم پیاده کوچه آن در را راه باقی شدم پیاده که جاهمان از

 صدای. ماندم منتظر و زدم زنگ دکلی روی کوتاه ایضربه اماشاره انگشت با. رسیدم کوچه آن

 :پرسید ناباور که شنیدم را او بخشآرامش

 !خودتی؟ آرزو-

 دهد، نشان خوشحال مرا کردممی سعی که لحنی با و زدم تصویری آیفون دوربین به رو لبخندی

 :دادم را جوابش



 !خودمم-

 باغچه هایلگ تمام. شدم حیاطشان وارد دست به چمدان من و شد باز صدایی هیچ بدون در

 عمارت به قدم بیست از بعد. بود نمانده برگی هیچ درختان، یشاخه بر و بودند شده خشک

 جلوتر. شد باز سرعت به در رفتم، باال عمارت ورودی جلوی یپله سومین از که همین. رسیدم

 .کردم نگاه بود، شده خیره من به شادی و بهت با که زنی به لبخند با و رفتم

 !عمه سالم-

 از مرا لحظه، چند از بعد. رفتم گرمش آغوش به سریع من و کرد باز رویم به را هایشدست

 :پرسید معترض لحنی با و آورد بیرون آغوشش

 !دنبالت اومدممی خودم باید! میای؟ امروز نگفتی من به چرا! دیوونه یدختره-

 .بیفتید زحمت به خواستمنمی! دیگه نگفتم همین واسه-

 !نمیاد خوشم هاایرانی اخالق این از گفتم بهت خوبه! کنی؟می فتعار  چرا-

 با درخشیدند،می زیبایی از هم اشعصبانی نگاه وجود با حتی که رنگی طوسی چشمان به

 زیباترین جزء هم هنوز نظرم از ولی باشد سالش شصت حدودا االن شاید. کردم نگاه تحسین

 را اشهمیشگی خوب بوی و کشیدم آغوش به را او من باراین و رفتم جلو کمی. دنیاست هایزن

 .کشیدم مشام به

 منتظر باید که همین تازه. شدیدمی اذیت خیلی تاریکی این توی صبح موقع این! عمه ببخشید-

 .کردمی بدخوابتون خیلی موندید،می

 !نیست طوراین هم اصال-

 :داد ادامه تریمالیم لحن با و کرد کوتاهی مکث

 !نداریم بیشتر که آرزو یک-

 !آرزویید عشق شما و-



 !ا ه م-

 پرید، حرفمان وسط که ایمردانه صدای منبع سمت به دویمان هر نگاه زمان هم و شد باز آغوشم

 :پرسید تعجب با عمه. چرخید

 شدی؟ بیدار ک ی تو! مارکو-

 .تو با زمان هم-

 :گفت طلبکارانه و چرخید من سمت به نگاهش

 رو تعمه فقط اومدی که هم االن. اینجا بیای کنیم وادارت زور به باید! تهرف یادت رو ما دیگه-

 !گیریمی تحویل

 عمو بنظرم. کردیم کوتاهی روبوسی و دادیم دست. شدم نزدیکتر او به و زدم رویش به لبخندی

 عمه، با زندگی سال پنج و سی از بعد مسلما! باشد بلد فارسی بهتر هم ما از[ عمه همسر] مارکو

 یاد عالی را فارسی باشد که هم دیگر کس هر است، کردن صحبت فارسی اشخانه قانون هک

 .گیردمی

 .زنممی سر بهتون بیشتر بعد به این از عمو، ببخشید-

 :داد را جوابم عمه باراین

 که دونیمی و تنهاییم اینجا و نداریم بچه خودمون ما دونیمی تو! بخشید؟ رو تو میشه واقعا-

 .میاری بهونه اومدن اینجا بیشتر واسه همش ولی خودمونی، یبچه لمث درست

 مثل درست هستند؛ هابچه عاشق مارکو عمو و آرمیتا عمه. کردم او به دلسوزی و شرم از نگاهی

 یا عمل هیچ با و بردمی رنج خود نازایی از هاستسال عمه که است بیرحم قدرآن زندگی اما! من

 آنقدری عمو که دارد خوشحالی جای هااین یهمه با. شود داربچه نتوانست درمانی، و دارو

 سالیان است شده حاضر و شده بچه خیالبی کامال عشقش، خاطر به که هست و بوده عاشقش

 .دهد ادامه عمه با زندگی به بچه بدون سال



 این از میدم لقو! دارم دوستتون بیشتر همه از مخانواده از بعد رو شما من! عمه؟ چیه حرفا این-

 خوبه؟. بیام بیشتر بعد به

 .کنیم تعریف و ببینیم-

 :گفتم و آمد کش باال به لبم راست ینیمه

 بزنیم؟ گپی و بخوریم هم با که کنید درست رو تونخوشمزه هایقهوه اون از یکی میشه حاال-

 .بشه آماده هم قهوه تا پایین بیا کن عوض لباساتو برو! میشه که البته-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .چشم-

 برایم آمدممی عمه یخانه به وقت هر که اتاقی سمت به و گرفتم را چمدانم یدسته دوباره

 سمت به و کردم باز را در آزادم دست با. رسیدم اتاق به باالخره. افتادم راه کردند،می اشآماده

 .رفتم اتاق یگوشه ینفره دو چوبی تخت

 راهی و برداشتم حوله با گرم لباس دست یک. کردم باز را انمچمد سریع و نشستم تخت روی

. سرد نه و داغ نه کردم؛می انتخاب را ولرم آب همیشه. بود گزینه بهترین ولرم آب. شدم حمام

 زیر. است آرامش اوج تعادل، که اندگفته راست قدیم از. گرفتممی بیشتری آرامش طوریاین

 آنچه به فکر رفتم؛ فرو فکر به آمدند،می فرود امبرهنه تن ستپو بر فشار با که آب درشت قطرات

 من با بارها روز هر بابا و مامان. امشده دلگیر امخانواده از ایخرده چرا، دروغ. گذشت تازگی به که

 مدت و کمتر خیلی هایشانتماس پیش ماه سه از ولی زدیم،می حرف و گرفتندمی تماس

 و زد زنگ من به بابا. بود پیش یهفته دو زدیم حرف که بارآخرین. شد ترکوتاه هایمانمکالمه

 این که شبی همان وضوح به صدایش. بیایم عمه یخانه به ایران، به رفتن جای به امسال گفت

 امکودکی دردناک دوران یاد به مرا سردش و خشک لحن. شد پخش هایمگوش در زد، را حرف

 آن و مامان خاطر به اگر. دیدمنمی جانبش از پدرانه محبت یاذره که دورانی همان انداخت؛می

 به. کردمی پیدا ادامه من با بابا احساس از خالی رفتار نبود، شد من رفتن کُما به باعث که حادثه،

 .ترسیدممی سخت نزدیکی این از من و شدمی نزدیکتر دوران همان به هم حاال آمدمی نظر



. شدمی ترتیره و تیره کرد،می خطور ذهنم به که منفی فکر هر با مقلب ولی شد بهتر کمی سردردم

 پوشیدم، که گرمی هایلباس با. شدم مشغول و برداشتم را امحوله. بستم را دوش شیر باالخره

 .کرد نفوذ هایماستخوان و گوشت عمق تا پوست سطح از دلنشینی آرامش حس

 نفره تک مبل دو روی پذیرایی، از طرفی در که فتادا عمو و عمه به چشمم رفتم بیرون که اتاق از

 واضح کامال. کردندمی نگاه دستشان رنگ کرم کوچک هایفنجان به و بودند نشسته هم رویروبه

 تنها سکوت. است برده فرو فکر به را هاآن دوی   هر که اندکرده صحبت موضوعی یدرباره بود

 .شکستم را سکوت این آرامش دادم، که ی"سالم" با من و بود حاکم صدای

 !اومدی دیر چه! سالم-

 .بره در خستگیم تا بگیرم دوش یک رفتم-

 .داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش

 حرف موضوعی به راجع باهات خواممی بعدش. بیاره رو تقهوه مارگارت بگم بشین بیا باشه-

 .بزنم

 بگی؟ بهش االن خوایمی مطمئنی آرمیتا-

 در شوخی از اثری اصال که بود عجیب. آمدمی نظر به مهمی یمسئله. کردم نگاهشان اوانهکنجک

 !بود اهمیت حائز هم موضوع این فهمیدن زمان حتی که،این ترعجیب و دیدمنمی عمو لحن

 بگید؟ من به چی قراره مگه-

 .بشین فعال. فهمیمی زودی به-

 مبل سمت به پس ندانستم، جایز را بیشتر تادنایس من و کرد اشاره کنارش مبل به نگاهش با

 :گفت بلندی نسبت به صدای با عمه. نشستم رویش آرامی به و رفتم کنارش ظریف چوبی

 !مارگارت-



 یخانه خدمتکار تنها عنوان به مادرش، جای به تازگی به و بود جوانی نسبت به دختر که مارگارت

 یلهجه با شدمی نزدیک ما به کهحالی در و آمد ونبیر  آشپزخانه از بود، شده کار به مشغول عمه

 :پرسید ایتالیایی محلی

 خانوم؟ داشتید امری-

 .بیار آرزو برای قهوه فنجان یک-

 سمت به داد، حرکت پایین به عمه به رو احترام و تایید ینشانه به را سرش اینکه از بعد مارگارت

 :پرسید و چرخید من

 وم؟خان ندارید میل ایدیگه چیز-

 .بیار جدا رو شکر فقط نه،-

 .چشم-

 .شکست را بینمان موقتی سکوت که بود کسی اولین عمو شدنش، دور کمی از پس و برگشت

 شد؟ حتمی موندنت اونجا دیگه خبرا؟ چه لندن از-

 هم کار به مشغول که االن مخصوصا شده؛ حتمی گفت میشه آره،. نیست که خاصی خبر-

 .شدم

 !هستی التحصیلیفارغ از بعد استراحت در وزهن کردممی فکر جدی؟-

 توی اساتیدم، از یکی پیشنهاد به که بود رفته سر محوصله دیگه. کردم استراحت کامل ماه یک-

 .شدم مشغول کلینیکش

 کار ت؟ از هستی راضی حاال-

 .راضیم هم درآمدم از. شلوغه سرم و شدم دوست همکارام از خیلی با. خوبه خیلی بله-

 !کنم زندگی لندن عمرم آخر تا نمیشم راضی وجههیچ به که من اما !عالیه-



 !چرا؟-

 .شهمی آب خیس روز هر آدم! بارهمی بارون همیشه چون-

 !نیست زندگی که نباشه بارش اگه! دارم دوست برفشو و بارون همین من اما-

 بدشان شدن خیس از دو هر که دانستممی را این. شد بلند زمانهم عمه و عمو هایخنده صدای

. دارند انبارهایشان از یکی در چتر کلکسیون یک همین برای! هاآدم اکثر مثل درست آید؛می

 مارگارت شیرینشان، هایخنده اتمام با همزمان.زدم لبخندی هم من عریضه، نبودن خالی برای

 میز ویر  و برداشت سینی از را شکر ظرف و نعلبکی فنجان،. شد پذیرایی وارد دست به سینی

 کمی. گرفتم دست در را فنجانم و نعلبکی و کردم اکتفا ی"متشکرم" گفتن به. داد قرار رویمروبه

 با و کشیدم مشام به را عطرش لذت با. زدم هم را امعالقه مورد غلیظ یقهوه و ریختم شکر

 در نهبره نوزادان نقاشی تابلوی به و نوشیدممی را آن سکوت در. شدم مشغول کردنش مزهمزه

 بر بالغ مطمئنا خانه، این قدمت. کردممی نگاه بود شده نصب رویمروبه دیوار روی که ابرها،

 زندگی بزرگش جد یخانه در ایتالیایی مردان بزرگ دیگر مثل هم مارکو عمو. هست سال دویست

 یخانه در همواره نسل در نسل سرشناس و ثروتمند افراد که هاستآن رسم این. کندمی

 .کنند ایجاد آن کالسیک دکوراسیون در تغییری کهآن بدون کنند، زندگی دانشانخان

 خبر آن گفتن برای را خودش دارم حتم. بود رفته فرو فکر در سخت عمه و جاری چنانهم سکوت

. انداخت لرزه به را بدنم هایسلول تمام کمکم نگرانی. کردمی آماده بفهمم من است قرار که مهم،

. کردم مشغول اشمزه به را ذهنم و نوشیدم قهوه از دیگر ایجرعه حواسم، ردنک پرت برای

 رنگی ایقهوه چوبی میز روی بر ما، از دورتر کمی که رنگی طالیی گرامافون به نگاهم ناخودآگاه

 گرد صفحات آن از یکی شده، که هم باریک برای داشتم دوست همیشه. خورد گره داشت، قرار

 است؛ من آرزوی هم این. کنم گوش قدیمی موسیقی یک صدای به و بگذارم نآ در را رنگسیاه

 !گذشته به سفر

 شد؟ تموم تقهوه آرزو-

 .کردم نگاهش منتظر و گرفتم دستم خالی فنجان از چشم عمه، صدای با



 .شد تموم بله-

 :گفت جدی لحنی با و شد بلند جایش از عمو

 .کنید صحبت راحت تا ذارممی تنهاتون-

 و نگرانی شدت از. داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش تنها جواب، در هم عمه

 یک قطعا آمد،نمی حرف به عمه اگر. کردممی حس را قلبم یشده تندتر تپش کنجکاوی،

 !بودم کرده ناقص یسکته

 من ببین. کردن واگذار من به و بگن بهت نتونستن بقیه که بگم بهت چیزی یک خواممی آرزو-

 آرامش خواممی ازت االن و پراسترسی و ریزدرون زیادی ولی هستی، ایقوی دختر تو که دونممی

 باشه؟. کنی گوش خوب حرفام به و کنی حفظ خودتو

 دادم قورت قدرت با را دهانم آب. شود کم اندکی ام،شده برابر دو نگرانی تا کشیدم عمیق نفسی

 شده نگران قدرآن. بگیرم را، بود شده درست گلویم در که کوچکی بغض شدن بزرگتر جلوی تا

 !بودم کرده بغض نشنیده، را خبر هنوز که بودم

 .بفرمایید. عمه باشه-

 ...بزنم حرف باهات نفس به راجع خواممی من آرزو ببین خب-

 :گفتم و رسید لبم به جانم ای،ثانیه چند مکث همین با. کشید عمیق نفسی و کرد مکثی

  مه؟ع چی مامانم-

 :پرسیدم لرزان صدایی با

 افتاده؟ براش اتفاقی-

 :گفت و گذاشت امشانه روی را دستش

 !باش آروم پس نیفتاده، بدی خیلی اتفاق هنوز-

 .کردم نگاهش منتظر و دادم قورت محکم را دهانم آب



 :گفت و کرد متمرکز چشمانم مردمک در را نگاهش

 میاد؟ یادت رو نفس پدر  -

 !میاد یادم که معلومه-

 ...راستش دونیمی خب-

 :افزود و کرد تَر زبان با را هایشب**ل

 .برده ارث به رو قلبی بیماری پدرش از نفس-

 :پرسیدم ناباورانه تعجب، از گرد چشمانی با

 !ممکنه؟ چطور آخه! چی؟-

 که عمه. زد ضربه گلویم داخلی هایدیواره به توانستمی تا و گرفت جای گلویم در بزرگ بغضی

 کنندهآرام لحنی و آهسته صدایی با و گذاشت موهایم روی را دستش متحیرم، و نگران چقدر یدد

 :گفت

 امیدی جای هنوز دکترش یگفته طبق! نیست بد حالش اونقدر االن نفس! آرزو باش آروم-

 .داره نیاز پیوند برای قلب یک به االن نفس. پیونده عمل به امید اون و هست

 :گفتم و چکید چپم چشم یهگوش از اشک ایقطره

! کمیابه خیلی و (-o) منفی اوی پدرش مثل هم مامان خونی گروه که دونیمی تو عمه، اما-

 کمه؟ چقدر بزنن، پیوند بهش بخوان و بخوره بدنش به قلبی کهاین احتمال دونیمی

 اجازه شدند،می جاری امچانه زیر تا چشمانم از که هاییاشک به و گذاشتم دهانم روی را دستم

 و زد من کردن آرام برای کمرنگ لبخندی عمه. بریزند فرو سیل یک مثل ترشدت پر و تندتر دادم

 :گفت داشت، من یدلشوره و نگرانی کردن فروکش در سعی که لحن همان با

 دکترهای از یکی اما کنند، پیدا بهش پیوند برای قلبی نتونستن ایران توی هنوز که درسته آرزو-

 در چون. انگلیس بیاد نشد، پیدا قلبی دیگه یهفته دو تا اگر که کرده پیشنهاد جراحی یکمیته



 داره وجود امیدی یعنی این پس. ماهرترند هاجراح هم و بیشتره عضو اهداء هم پیوندی هایعمل

 !عزیزم باشی تربینخوش باید و

 را خود رشد شد،می تربزرگ و بزرگ لحظه به لحظه که بغضی تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 :گفتم شدمی حس وضوح به آن خفیف لرزش که صدایی با. کند متوقف ایلحظه

 زنده احتمال فهمی؟می عمه کمه احتمالش! کمه چقدر احتمالش دونیمی هم تو عمه، اما-

 ...َک  مامان موندن

 یاندازه برایم که مامان! است کم مامان ماندن زنده احتمال بگویم نداشتم توان. کردم سکوت

 .داشت ارزش بزرگ کهکشان یک

 کادر توی نفوذت از کن سعی خوردن غصه جای به! کنی فکر مثبت کن سعی! عزیزم آرزوی-

 !کنی پیدا مادرت برای خوب جراح یک و کنی استفاده لندن پزشکی

 ...عمه اما-

 !باشی رماند راه بهترین دنبال کنی سعی باید فقط! عزیزم نداره اما و ولی! هیس-

 :گفت و شکست را بینمان سکوت دقیقه چند از پس عمه. کردم سکوت و انداختم پایین را سرم

 ببینی نخواست که بود این هم جااین بیای کریسمس امسال گفت بهت آرمان کهاین دلیل-

 از ترقوی کن اثبات بهشون و نباش نگران پس ببازی، خودتو و بشی نگران خیلی و بستریه نفس

 !حرفایی ینا

 موبایلم، قفل یصفحه بر که مانخانوادگی عکس به دیگر باری و برداشتم میز روی از را موبایلم

 عکس در که مامان به را نگاهم. کردم نگاه داد،می نشان سالم و شاد را امخانواده اعضای تمام

 هر. کردمیم نگاه عکسش به شدگانمسخ مثل. کشاندم کرد،می نگاه من به ب**ل بر لبخند

 کاستند،می مرا دید وضوح که هاییاشک و شدمی بزرگتر و بزرگ بغضم گذشت،می که لحظه

 عمیق نفسی! کنم باور توانستمنمی اصال من. باریدندمی تندتر و بیشتر پاییزی ابری باران مثل

 از یشب بینیخوش به تردید عمقشان در که رنگش طوسی چشمان در. بردم باال را سرم و کشیدم



 مسلط خودم بر سختی به دادم، قورت را دهانم آب فشار با. شدم دقیق شد،می دیده حدش

 :گفتم لرزان صدایی با و شدم

 نه؟ مگه. عمه میشه خوب حالش-

 !باشی آروم شد قرار-

 :گفتم سریع عصبی لحنی با

 !بدید منو جواب-

 جراحای و هاپزشک از و کنی عاد تونیمی فقط تو! مسیح عیسی نه خدام نه من! آرزو دونمنمی-

 میان آرمان و نفس هم، کریسمس تعطیالت اتمام از بعد روز چند. کنی وجوپرس اونجا قلب

 .تو پیش لندن

 عاشق همیشه! نیستم خوشحال اصال من ولی آیند،می لندن به هاآن! آیندمی لندن به

 به هاآن آمدن دلیل   این خواستینم دلم وقتهیچ اما آمدند،می من دیدار به که بودم هاییوقت

 !باشد من دیدار

 !زندگیم؟ توی کشیدم سختی کم من مگه! من؟ مامان چرا آخه! ترسممی من عمه-

 دونیمی هیچ تو! دختر بدی روحیه بابات و مامان به و باشی قوی باید تو! آرزو نزن حرفو این-

 بوده عاشقش اونقدر که نفسی احتهر  اون واسه کردی فکر کشیده؟ سختی حاال تا قدر چه آرمان

. باش مطمئن اینو! ترهسخت خیلی اون واسه. درمان تحت یا بستریه یا ماهه یک هست، و

 که تو. نیست من سابق برادر اون دیگه دیدمش، و ایران رفتم که پیش یهفته دو که آرمانی

 !شده ترشکسته قدر چه دونینمی

 کردممی حس. گرفتندمی سبقت هم از چشمانم از تنریخ در نگرانی و درد جنس از هاییاشک

 و کردمی درد شدت به قلبم. اندداده دست از را خود عادی تنفس و گرفتن اکسیژن توان هایمریه

 تعداد این باور. بود داده زد،می شالق آن به رحمانهبی که بغضی دست به را افسارش گلویم

 مدت این چرا فهمیدممی تازه. بود دشوار شدت به برایم روز یک طی هم آن منفی، تغییرات



 دلسرد من از دیگر کردممی فکر ایاحمقانه طرز به من. بود شده کم من با هایشانتماس

 !اندشده

 دخترم؟ خوبی آرزو-

 من! آری. بزنم لبخند ریختند،می چشمانم از صدابی که هاییاشک بین کرد وادارم مالیمش لحن

 و پاک را هایماشک دستانم کف با. باشند پنهان همیشه باید من یدردها! باشم قوی باید

 .کردم ترعمیق را لبخندم

 .نباشید من نگران. عمه خوبم-

 دل و درد من با االن تونیمی تو اما باشی، قوی گفتم که درسته! بگی؟ چیزی خواینمی مطمئنی-

 !کنی

 .خوبم کامال من عمه، نه-

 بخوریم؟ صبحانه االن خوایمی-

 .بخوابم نرسیدم اصال پرواز خاطر به دیشب م،خسته خیلی راستش نه-

 .بشه عوض هوات و حال تا خرید، بریم عصر که کن استراحت برو پس باشه-

 !نمیشه عوض هوام و حال هم خرید با! عمه ندارم خریدی من-

 .کنممی عوض رو هوات و حال هم سازم،می خرید واست هم بیای من با-

 :گفتم و ندانستم جایز را مخالفت اما نداشتم، خرید به میلی اصال چند هر

 .کنم استراحت برم دیگه من توناجازه با. بگید شما طور هر باشه-

 .کردممی موافقت او با ناچار به باید پس برپاست، غوغایی چه من قلب در دانستنمی که او

 و دلشوره بیخیال توانستممی من و بود پنداشتمی عمه که سادگی همان به چیز همه کاش

 را مغزم خیال، آسودگی کمال با هم بعد. بروم خرید به او با و شوم آمده، سراغم به که وحشتی

 او از و کردممی پیدا مامان برای را، قلب جراح بهترین و انداخته کار به بود شده باز قفلش که



. بزند پیوند مامان به کنندهاهدا از دارد، همخوانی مامان بدن با که را قلبی تا کردممی درخواست

 ما به را اشدوباره سالمتی و حضور و رها بیماری از را مامان که شدمی واقعیتی رویا این کاش

 به و کشیدم دراز رویش باز طاق. شدم تخت یروانه و کردم باز را اتاق در سستی با. کردمی هدیه

 که شودمی پیدا کسی یعنی بیفتد؟ ممکن اتفاق بهترین شودمی یعنی. شدم خیره اتاق سقف

 شودمی یعنی کنند؟ اهداء را قلبش بخواهند اطرافیانش و داشته همخوانی مامان بدن با قلبش،

 خسته چشمان سراغ به خواب که کردم خیال و فکر قدری به بخورد؟ پیوند مامان بدن به قلب آن

 .آمد منگم و گیج مغز و

 !خوابیدی که ساعته هفت االن! ها شده رعص بشی؟ بیدار خواینمی آرزو-

 تاکنون امبچگی از را عادت این. کردم مالیدنشان به شروع دستانم با و گشودم آرام را چشمانم

 مامان بیماری که ایآینده نگرانیبرای و ترس از مملو کابوس یک به بیشتر که خوابم. امنکرده ترک

 پتو. بود آزرده شدت به مرا دلچسب، رویایی و شیرین خواب یک به تا بود، شبیه داشت پیش در

 گنگ کرد،می نگاهم طلبکارانه و بود ایستاده کمر به دست که عمه به. شدم خیزنیم و زدم کنار را

 :پرسیدم آلوده خواب و گرفته صدایی با. کردم نگاه

 !شده؟ چیزی-

 !خرید بریم عصر امروز بود قرار کنم فکر-

 .افتادم دادم، عمه به رفتن خرید برای صبح که قولی یاد بعد، کمی و بردم فرو موهایم در دستی

 .بزنم زنگ مامانم به االن خواممی دیگه؟ وقت یک واسه بذارید میشه-

 !نیستن خونه االن دوما. خرید میریم االن همین پس کردی، قبول صبح خودت که اوال-

 !نیستن؟ چرا-

 .نفس یمعاینه واسه دکتر مطب میرن رندا گفت زدم زنگ آرمان به پیش ساعت نیم من-

 .کردم مهارش گلویم آب دادن قورت با هم باراین ولی انداخت، چنگ گلویم به کوچکی بغض

 بده؟ خیلی حالش مامان-



 .ویزیت واسه بودن گرفته وقت امروز! نه-

 بزنم؟ زنگ بهشون تونممی ک ی-

 .گیریممی تماس برگشتیم خرید از که شب-

 را دستم کالفه شدن، ترآرام برای. آورد هجوم روحم تمام به خشم خرید، روی اشرانهمُص   تاکید با

 موهای از دستم با عصبانیت، هنگام که را رفتارم این گویدمی همیشه مامان. بردم فرو موهایم در

 حترجی عصبانیت، وقتی که نیست ارادی برایم دیگر. بردم ارث به بابا از گیرم،می انتقام گناهمبی

 :دادم را دلخواهش جواب ناچار به. شوم مسلط خودم بر کار این با و کنم سکوت دهممی

 .بگید شما چی هر باشه،-

 .بریم بخوریم عصرانه یک پاشو نخوردی هم غذا که حاال خوبه،-

 .چشم-

 .شد خارج اتاق از دیگری، حرف هیچ بدون و زد لبخندی

 خاطرم آزرده روح نثار ای" کردم گیری عجب" ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی روی دستم کف با

 دست به را رنگمسیاه برس. کردم پهن مرتب را پتویش و شدم بلند تخت روی از رخوت با. کردم

 کاله یک دنبال به و کردم باز را چمدان در دیگرم دست با موهایم، زدن برس با همزمان و گرفتم

 رنگی سفید کاله. بود محض حماقتی ،نکردم سرم کاله سرما این در صبح که همین. گشتم گرم

 که داشت خوشحالی جای. بکشم خیال آسودگی از پوفی شد باعث زد،می چشمک من به که

 از بیش خوشحالی این امشده غرق اضطراب در که من برای اما بودم، نکرده فراموش را آوردنش

 .نداشت دوام ایلحظه

 !ها میشه دیر! دیگه بیا آرزو-

 !هعم اومدم-

 بقیه باشم، مرتب کنممی اراده که هم وقتی. شدم خارج اتاق از و کردم پرت چمدان در را برس

 و هاظرف با نوشیدنی بطری و اسنک دیس که ناهارخوری میز به شدن نزدیک با! گذارندنمی



 سراغم به دادنمی تسکین را غمم ایذره که کوچکی شادی زدند،می برق رویش تمیز هایگیالس

 مثل غیرمنتظره یعصرانه این بودم، نخورده حسابی و درست غذای دیشب از که من برای. آمد

 .بود شنیدم آنچه ای  لحظه کردن فراموش برای ای،بهانه خوب شاید و بود معجزه یک

 نگاهش میلبی معمولی یعصرانه یک دید به بود، دیگری زمان هر اگر که را اسنکی ولع با

 .خوردم کردم،می

 که بودم آن از ترگرسنه ولی کردم،می حس خودم روی را عمو و عمه متعجب هاینگاه نیسنگی

 همواره که منی. خوردمی افسوس من حال به افکارش در عمه مطمئنا. دهم نشان واکنشی

 برای که کولی دختری همچون اکنون کنم، رفتار متشخص یدوشیزه یک مثل خواستمی

 وقتی. افتادم ساده ایعصرانه جان به وارشکارچی چشد،می را اشرافی غذاهای طعم باراولین

 رها بشقاب در را چاقو و چنگال شد پر بود، مانده خالی پیش ساعت نیم تا که امدرمانده یمعده

 یدوشیزه همان به ایذره تا کردم تمیز را دهانم دور آرام بشقابم، کنار ایپارچه دستمال با و

 بر لبخند که کردم نگاهشان منتظر. شوم ترشبیه خواهد،می من زا همیشه عمه که متشخصی

 .کردندمی نگاه دلربا کودک   یک مثل من به ب،**ل

 شدی؟ سیر دیگه-

 .ممنون. بود لذیذ خیلی عمه، بله-

 !نکردم درستش که من خب-

 !شده عالی مادرش مثل زود چه مارگارت دستپخت-

 .بااستعدادیه و کوشسخت دختر اون. آره-

 .میرسه نظر به طورهمین-

 جَمع مون؟ سالمتی به بخوره گیالس یه حاضره کی حاال خب-

. دادم کش باال به را لبم راست سمت و کردم نگاهشان رضایت با. کردند نگاهم منتظر دو هر

 راست سمت فقط که طوری زدم،می لبخند کج همیشه! است نرفته آدمیزاد به هم زدنم لبخند



 من. آیدمی خوشش عادتم این از خیلی مامان! بابا های لبخند اکثر مثل درست رود؛می باال لبم

 مثل درست هم من اخالقیات بلکه هستیم، همدیگر شبیه بسیار چهره نظر از تنها نه بابا و

 ما بین شباهتی هر است، شوهرش چرای و چونبی عاشق که هم مامان. است شده خودش

 و گرفتم دستش از را گرفت سمتم به عمو که پری نیمه سگیال. کندمی ذوق خوشی از بیندمی

 به" و بلوری هایگیالس خوردن هم به صدای. زدیم هم به را هایمانگیالس لحظه همان

 .شدند همزمان مان"سالمتی

 امداشتنی دوست یخانواده یاد به و نوشیدممی سوزاننده و تلخ نوشیدنی آن از جرعهجرعه

 کنارشان زمان همین پارسال! است ذهن از دور به ناگوار هایاتفاق بینیشپی قدر چه. افتادممی

 تا آمد،می ایران به کریسمس برای هم رایان حتی. برادرم دو و خواهر یک و پدر و مادر کنار. بودم

 هایتماس شدن کمتر رایان، یاد. کنیم تجربه هاگذشته یاد به را بودن هم کنار دیگر بار همگی

! چه؟ باشد، نگفته من به حال به تا و دانستهمی را چیز همه هم او اگر. آورد خاطرم هب را اخیرش

 !نابخشودنیست واقعا چیزی چنین که اندیشیدم خود با و دادم تکان طرفین به را سرم

 .خرید بریم نتونیم و بشیم نوشیدنی ممکنه بخوریم این از بیشتر. بسه دیگه خب-

 صحبت و آرامش ایلحظه رویای در غرق من ولی کردمی فکر عونمل خرید این به هم هنوز عمه

 !بودم مادرم با

 !عزیزم باشه-

 :گفت و کرد بلندتر کمی را صدایش

 .کنه آماده رو ماشین الکس بگو. بریم خوایممی دیگه ما مارگارت-

 :گفت که آمد آشپزخانه از مارگارت یشده ضعیف صدای

 .آقا میگم االن-

 با گردنشال و کاله قسمتش مهمترین. پوشیدم لباس میلیبی با و رفتم اقات سمت به حالبی

 .هستم بیزار سرما از شدت به که من برای مخصوصا بود؛ دستکش



 در حسی. بزنم حرف تلفنی رایان با اتاق، از رفتن بیرون از قبل دادم ترجیح ولی شدم آماده سریع

 موهایم در را دستم. است داشته خبر چیز همه زا بگوید، چیزی من به کهآنبی او گفتمی درونم

 صدایی با بوق، سه از بعد باالخره. سپردم گوش تلفن بوق صدای به حوصلهبی و بردم فرو

 :داد جواب آلودهخواب

 !(Hi)های-

 .رایان منم-

 !تویی؟ آرزو-

 !مزهبی روحمه پس نه-

 :پرسید گرفته صدایی با و کشید صدادار و طوالنی ایخمیازه

 شبه؟ نصف چند ساعت اینجا دونیمی! زدی؟ زنگ االن چرا-

 .شبه سر که اینجا-

 .بزن زنگ بعدا. میاد خوابم! نیستم اونجا که من-

 .مامانه به راجع بزنیم، حرف موردش در االن همین باید که مهمیه یمسئله-

 .آمد حرف به دوباره نگرانی با آمیخته و جدی لحنی با. کردم مکث کمی

 !آرزو بزن حرف! افتاده؟ واسش اتفاقی! ؟شده چی-

 !دلگیرم ازت خیلی بیماریش کردن پنهان بابت ولی نیفتاده، خاصی اتفاق فعال نه-

 و دارد خبر هم او که شوم مطمئن خواستممی. ماندم جانبش از واکنشی منتظر و کردم سکوت

 .کنم بحث بعد

 !فهمیدی؟ کجا از تو-



 با را مویم تار چند که شدم عصبانی قدرآن. بردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم پوفی کالفه

 :گفتم دلخوری از آکنده لحنی با. کَندم ریشه از دست

 یک مثل من با نداشتم انتظار تو از رایان، که واقعا! نگفتی؟ من به و دونستیمی هم تو پس-

 !امخانواده همین اعضای از منم کردممی فکر! کنی برخورد غریبه

 فهمیدی؟ کجا از بگو فقط تو. کن ول رو حرفا این-

 !امغریبه یک واست که من! کنه؟می فرقی چه تو واسه-

 گفته؟ بهت کی بگو! نیار باال رو من روی اون آرزو-

 .گفته عمه حال هر به. بیاد باال روت اون نیست مهم واسم-

 !ایتالیایی؟ االن مگه-

 .ریب طفره تونیمی نکن فکر. اومدم زودتر آره-

 .فهمیدم خودم. نگفت کسی منم به-

 اونوقت؟ جوری چه-

 !بازجوییه؟ مگه! هوف-

 .بده منو جواب-

 .اومد در آب از مامان دکتر ایران، توی قدیمیم دوستای از یکی بابای. فهمیدم اتفاقی خیلی-

 !نگفتی؟ من به چرا پس-

 حتی فهمید وقتی ولی کرد، انکار اولش زدم حرف بابا با وقتی! فهمیدم هست هفته سه کال منم-

 تو به گفت هم بعد. نفهمیم چیزی ما خواسته مامان گفت دارم، خبر هم هامعاینه دقیق زمان از

 .بده توضیح بهت خواهرش موقعش به که نگم چیزی

 نگفتن؟ بهمون که بده قدر چه حالش یعنی! ترسممی من رایان-



 شلیک بدنم تمام به مسلح نیروی یک لمث دلهره. نکردم پیدا سکوتش برای مثبتی تعبیر هیچ

 .کردمی

 !بده جواب خدا رو تو چطوره؟ حالش دیدی؟ رو مامان تازگی تو رایان-

 پیدا اونجا آشنایی دکتر بتونی که داره بستگی تو به فقط. لندن میام کریسمس از بعد منم آرزو-

 .کنه اهدا بخواد و بخوره مامان به قلبش که بشه پیدا کسی و کنی

 هست؟ موندنش زنده به امید قدر چه-

 !نیست مشکلی که بده انجام پیوند بتونه اگه-

 نشه؟ اگه و-

 :داد جواب آهسته صدایی و ناامید لحنی با و کرد مکث کمی

 .سال یک حداکثر گفته دکترش-

 و کردم اکتفا" خداحافظ" یک گفتن به. نداشتم را هایشحرف به کردن گوش تحمل حتی دیگر

 قورت قدرت با را دهانم آب بود، شده تشکیل گلویم در که بغضی مهار برای. کردم قطع را تماس

 به نگاهم که زدممی قدم اتاق طول در عصبی. کنم دور ذهنم از را منفی افکار کردم سعی و دادم

 که است زیادی مدت یقینا. افتادم خرید یاد به و خورد گره بودم گذاشته تختم روی که کیفی

 بدتر ماندممی بیشتر چه هر. آمدم بیرون اتاق از و برداشتم را کیفم سریع. ندهست من منتظر

 .شدم خیره نبود، آن در عمو و عمه از اثری که خالی پذیرایی به تعجب با. بود

 خانوم؟ اومدید باالخره-

 پوستی زیر های دانه با پوست سفید دخترک روی نگاهم و چرخید صدا منبع سمت به سرم

 .ماند ثابت ریز فر حالت با بور موهای و رنگایقهوه

 مارگارت؟ نکجا بقیه-

 .پایین برید بگم بهتون گفتند من به. هستند منتظرتون ماشین توی-



 .خداحافظ ،مرسی-

 .خدانگهدار-

 لحظات این در بودم، بیزار خرید این از پیش، ساعت نیم تا کهاین با. شدم حیاط راهی و چرخیدم

 خرید همین منفی، افکار از انبوهی هجوم از مغزم کردن خالی برای اهر  بهترین کردممی حس

 .است

 عمه و عمو به که زیادیست هایسال و بود مرتب همواره ظاهری با میانسال، مردی که الکس

 کنار صندلی روی را خودم. کرد باز رویم به اشمحترمانه ژست با را ماشین در کند،می خدمت

 هایسمفونی از یکی تمام مهارت با نواختن از که پیانو الیت وسیقیم صدای. کردم رها راننده

 یآینه از. شکستمی را ماشین داخل فضای سکوت که بود صدایی تنها شد،می پخش بتهوون

 به. انداختم بود، شده خیره بیرون به کنارش یشیشه از که عمه به نگاهی ماشین بغل کوچک

 را چشمانم و دادم تکیه امصندلی پشتی به را سرم. است رفته فرو فکر در خیلی رسیدمی نظر

 دارند را انتظار این من از همه. باشم قوی باید ولی نبود برایم دردی کم مامان برای نگرانی. بستم

 برای نقیضم و ضد افکار عالم از ماشین توقف با. نیست منطقیغیر انتظاری هم اصال و

 باعث وزید که سردی باد سوز صدای شدن، پیاده محض هب. آمدم بیرون آینده وقایع بینیپیش

 را دستم عمه. بزنم پوزخند اشنتیجهبی سردی به و بشوم خوشنود گرم هایلباس پوشیدن از شد

 خوشم اصال رفتارش این از. کشاند خودش دنبال به پاساژ تمام در بچه یک مثل مرا و گرفت

 حس و برده سر به شدن داربچه آرزوی در را زیادی هایسال او. دادممی حق او به اما آمد،نمی

 جلوی باالخره! ناخودآگاه گاهی حتی شود؛ نمایان جایی باید باالخره روحش، یخفته یمادرانه

 کشیده دنبالش به دَُمش مثل که هم من و کرد توقف قیمتگران و شیک هایبوتیک از یکی

 .ایستادم شدم،می

 .تو بریم-

 خود از افتد،می لباس به چشمش وقتی سن این با هم هنوز که سرشهم به لبخند با عمو

 دامن و کت با که اندامی الغر و قد بلند خانم به. شد وارد ما از پس و خیره شود،می خودبی

 گفتگویی و صحبت به شروع دید، را عمه کهآن محض به. کردم نگاه شد ظاهر ما جلوی رسمی



 به را عمه امروز خرید خدا. شناسندمی را همدیگر هاستتمد بود معلوم. کرد او با صمیمانه

 نگاه من به مفتخر نگاهی با کهحالی در عمه و رسید اتمام به گفتگویشان باالخره! کند خیر

 :گفت فراوان شوقی با کردمی

 .آرزو بودم؛ کرده تعریفشو که مهبرادرزاده همون ایشون-

 ینشانه به. کرد دراز جلویم را دستش و شد زدیکن من به دانستمنمی را اسمش حتی که خانمی

 .کرد معرفی را خودش که دادم دست او با ادب

 .هستم آزیا هم من. آرزو خوشبختم دیدنت از-

 .خوشبختم دیدنتون از هم من-

 :پرسید عجله و شوق با عمه

 ست؟آماده دادم سفارش که لباسی آزیا-

 .بیاد در اندازه دقیقا تا بشه پرو بارکی باید چون نزدم دوختشونو هنوز فقط! البته-

 کنی؟ شآماده هفته آخر تا میتونی بشه پرو االن اگر-

 نه؟ که چرا! البته-

 .کرد نگاه من به خوشحالی با و زد رضایت از لبخندی عمه 

 .کن پرو برو آرزو خب-

 :پرسیدم ناباور. شدند گ رد تعجب شدت از چشمانم

 !دادید؟ رشسفا من برای مگه! کنم؟ پرو من-

 .دارم لباس کلی خودم که من! معلومه-

 .ندارم نیاز لباس منم-

 .کنهمی زندگی جا این که منه ایرانی دوستای از یکی دختر تولد هفته این آخر. داری چرا-



 .نمیام من برید، شما خب-

 .نباشه هم حرفی! بیای باید هم تو-

 ...عمه ولی-

 :گفت تمام جدیت با نم،ک کامل را امجمله دهد اجازه کهآن بی

 !نباشه حرف گفتم-

 درکم مامان مثل وقتهیچ عمه. بردم فرو موهایم در را دستم دوباره بدهم، را جوابش کهآن بدون

 و منزوی آدم ناآشنا هایجمع در کنند،می تعریف من از دیگران که طورهمان من. کردنمی

 شرم و خجالت حس اما کردممی برخورد اجتماعی و خونگرم توانستممی اگر. هستم گیریگوشه

 که آزیا به ناچار به و کشیدم صدا پر نفسی. کندمی منع ارتباطی هرگونه از مرا درونم، در شدیدی

 :گفتم کرد،می نگاهم متعجب

 کنم؟ پرو باید کجا-

 .زد رویم به ملیح لبخندی و رفت بین از کمکم تعجبش 

 .طرف این از-

 از هم آن کند؛ تعجب دادممی حق او به. رسیدیم نظرش مورد اتاق به تا افتادم راه دنبالش

 کج یقه ماکسی. بود ناآشنا برایش که زبانی به ما، یمکالمه این و عمه جدی و تند واکنش

 سالن راهی و پوشیدم را داد من به که ناقص دوختی با شیک، بسیار ولی ساده رنگ مشکی

 داشتم دوست. داشتم نفرت بخواهم نظر بقیه از و مکن پرو را لباسی کهاین از همیشه. شدم

 .ببینند هامیهمانی در مرا انتخاب بقیه و کنم انتخاب خودم

 عمه؟ چطوره-

 :گفت حال این با بود، انداخته برق خوشرنگش چشمان در تحسین 

 .ببینم کامل که بزن چرخ یه-



 .کردم نگاهش منتظر و چرخیدم کامل دور یک حوصلهبی

 ؟پسندیدید-

 .درخشیمی مهمونی توی لباس این با! میاد بهت خیلی! عالیه آره-

 بود هایشتعریف از تشکر برای هم که لبخندی. زدم کج لبخندی هایشتعریف این از تشکر برای

 نیستم، آن در حضور به مایل ایذره حتی که میهمانی، یک در من درخشش به پوزخندی هم و

 !بدرخشم آن در بخواهم کهآن به برسد چه

 .کردم نگاهش سوالی و برگشتم سمتش به شدیم، خارج که بوتیک از

 !کنی؟می نگاه من به اینجوری چرا-

 !دادید؟ خانوم این به لباس واسه که بودید آورده کجا از رو من هایاندازه شما عمه-

 ودشخ دادم، بهش رو همون. گذاشتی جا رو پیراهنت یه مون،خونه اومدی روز سه که پارسال-

 .گرفت رو هااندازه

 با نمیاد، خوشم غریبه های مهمونی از من دونیدمی که شما! بود؟ کارها این به نیازی چه آخه-

 !دادید؟ سفارش هم لباس من واسه حال این

 که االن. نمیومدی جا هیچ ما با و آوردیمی دانشگاه و درس یبهانه که حاال تا! بیاد خوشت باید-

 !دانشگاهی نه هموند درسی نه دیگه

 ...اصال من عمه ولی-

 :داد جواب کنم، تمام را حرفم بدهد اجازه من به کهآن بدون

 هایبهانه به همیشه! بسه دیگه! گذاشتیم الالت به لیلی زیادی هم حاال همین تا. عمه بی عمه-

 هم یحرف. کنی بیشتر رو روابطتت باید بعد به این از. کنیمی دور جمع از رو خودت مختلف

 .نباشه

 ...همیشه مامان-



 .کندنمی و نکرده درکم مامان مثل وقتهیچ عمه دانستممی. کردم سکوت

 چند هر قدمی هر نیاد، ابروهات به خم که این واسه. کرده اشتباه هم حاال همین تا مامانت-

 گفتم هتب تا االن همین واسه. نگرفته ایراد ازت هم باریک و کرده حمایتت برداشتی که نادرست

 .باشی قوی زن یک که کنم کاری باید خودم! باختی رو خودت سریع مریضه،

 !هستم قوی من-

 اتفاقی هر نیست قرار. میشی ناراحت ولی ریزیمی خودت توی حرفاتو فقط تو! نه که معلومه-

 ناراحتیش که کسی به. نمیشه ناامید و ناراحت راحتی به قوی آدم یک. بشی اینطوری تو بیفته

 !قوی نمیگن نده بروز رو

 من از بیشتر که سال ایخردهوسی آن برای ولی فهمیدنمی مرا او. زدمی موج صدایش در جدیت

 اینتیجه به که چرا بود، فایدهبی کردن بحث این از بیش. کردم سکوت بود، کرده زندگی

 پخش اشینم در که بود الیتی موسیقی بینمان صدای تنها برگشت، راه تمام. رسیدیمنمی

 ممنون او از خیلی کرد،می سکوت ما هایبحث در مداخله جای به اغلب عمو کهاین از. شدمی

 .گرفتمی مرا طرف کمی کاش گفتمی دلم در صدایی باراین اما بودم

 *** 

 

. شدم بیدار خواب از آمدمی پالستیکی هایبندیبسته کردن باز از که خ رشی خ رش صدای با

 از کهاین مگر پریدم؛می خواب از آهسته، چند هر صدای هر با و بود سبک حد از بیش خوابم

 از که خورشید نور هایباریکه و بودند باز اتاق هایپرده. آید سراغم عمیق خوابی خستگی فرط

 از زوریست، کم آفتاب گرچه! آفتاب و هوا این. شدند پاشیده صورتم روی کردند،می عبور پنجره

 البالی انگشتانم که بردم فرو موهایم در را دستم. است تربخشلذت بارش نبدو ابری هوای

 موهایم زمختی به توانستممی که بود ای واژه تنها!" لعنتی. "شدند اسیر امخورده گره موهای

 که مسخره کار این از. آوردم در حرکت به و بردم فرو موهایم در خشونت و فشار با را بُر سم. بگویم

 سفت از پس و شد باز هایشانگره باالخره. بودم متنفر دادممی انجام موهایم با باید حصب روز هر



 کرد، بیدارم که صدایی منبع فهمیدن برای امکنجکاوی. رفتم بیرون اتاق از ک ش، با هاآن بستن

 کریسمس درخت زینتی لوازم هایبندی بسته کردن باز به مارگارت. رسید پاسخ به زود خیلی

 .کردمی نظارت کارش بر سختگیر مربی یک مثل عمه و بود مشغول

 .خیر به صبح. سالم-

 :داد جواب بود، داده شکل ابروهایش به اخم که حالی در عمه

 .بخور برو هم تو خوردیم؛ صبحانه ما. خیر به صبح-

 .باشه-

 دیروز از .بدهم انجام من را امروز کارهای خواستمی دلم عمیقا. گرفت جان لبم بر کجی لبخند

 و ساده کار کاج، درخت یک و خانه تزئین. بودم عمه با بحث یا استرس در همواره رسیدم که

 بود، منفی بینیپیش و احتمال هزار درگیر فکرم که من برای اما رسد،می نظر به ایافتاده پا پیش

 مارگارت برای لمد. درآوردم پذیرایی از سر و خوردم صبحانه چطور نفهمیدم. بود بزرگی درد دوای

 او به هم را کریسمس تزئینات که نیست کم بزرگ یخانه این در کارهایش. سوختمی بیچاره

 .کردند واگذار

 چطوره؟. کنممی تزئین رو خونه من امسال کریسمس واسه باشید، راضی همه اگر میگم-

 عمو صدای. بود شده خیره من به تشکر از مملو نگاهی و شوق با که خورد گره مارگارت به نگاهم 

 .رسید گوش به حرفم تایید در بود، شده خارج اشمطالعه اتاق از تازه که

 .نمیشی خسته تنها اگر البته! ایهالعادهفوق فکر-

 !اصال نه،-

 از. کرد اعالم من به را تاییدش پایین، به سرش حرکت و لبخند با که کردم نگاه عمه به منتظر

 .گرفت شکل صورتم بر کج لبخندی و آمد کش االب به لبم راست طرف خوشنودی

 *** 



 

 مورد کریسمس شامگاه برای. انداختم کردممی کار رویش صبح از که خانه کل به دیگر نگاهی

 زنده دلم در را جدید سالی شروع و زمستانی تعطیالت خوب حس که فضایی دیدن با. بود پسند

 اولین عمو صدای. نماییدمی انگیزدل و زیبا ماا بود نشده العادهفوق. زدم کج لبخندی کرد،می

 .شکست را سکوت من، گشتن   هاکاستی دنبال به و کردن نگاه این حین که بود صدایی

 !رفتی تعمه به دادن خرج به سلیقه در مطمئنا آرزو-

 .کردم نگاه شیطنت با زد،می چشمک عمه به که عمو به و چرخیدم

 

 خودشیرینی؟ یوسیله شدم من-

 !کنیمی بیشتر رو آرمیتا و من عشق که کنی افتخار خودت به باید تو-

 .دارید فامیلی نسبت من با که کنید افتخار خودتون به باید هم شما-

 :گفت عمه. زدم رویشان به کج لبخندی

 !رفته باال خیلی نفست به اعتماد-

 .دیگه خوبه-

 .نمیدی گوش ما حرف به دیگه جوریاین نه،-

 نکنم؟ گوش که میاد نم مظلومی به-

 !میشی ظالم هم خیلی وقتا گاهی تو-

 :شکست را سکوت عمو. کرد برقرار بینمان موقتی سکوتی دیواری، ساعت آونگ صدای

 .مونده باقی هنوز چیزایی چه ببینیم بیایید حاال! خب-

 .مونده چیز یک فقط-



 فلزی نردبان. آوردم بیرون آن از را اکلیلی رنگ طالیی یستاره و کردم باز را میز روی قرمز یجعبه

 .رفتم باال هایشپله از و کردم نزدیکتر درخت به را

 !وقت یه نیفتی-

 :دادم جواب رفتممی باال که حالی در

 !عمه رفتممی همین روی صبح از من-

 !خودش واسه ژنرالیه یک این نکن؛ نگاه ظاهرش به! عزیزم نباش نگران-

 :دادم جواب و چرخیدم تشانسم به. رسیدم پله باالترین به

 چی؟ پس بله،-

. برد اشپیشانی جلوی خود، یفرمانده به احترام ینشانه به سرباز یک مثل را دستش عمو 

 روی را ستاره و زدم غرور روی از کج لبخندی. درآمد حرکتش پاسخ در عمه ریز هایخنده صدای

 خیال آسودگی از عمه که بلندی سنف صدای آمدم، پایین که نردبان از. دادم قرار درخت نوک

 .رسید گوشم به کشید

 .فردا واسه تکمیله دیگه حاال خب-

 !شده قشنگ واقعا. نباشی خسته-

 !عمو مرسی-

 .حاضره شام-

 هم واقعا داشتم؛ ذوق خیلی امشب برای. چرخید سمتش به ما همگی سر مارگارت صدای با

 میالد شب هم آن. کردممی سپری عمو و عمه رکنا در باراولین برای را امشب که داشت ذوق جای

 .شدمی محسوب زندگیمان هایشب مهمترین جزء که مسیح

 .بپوشیم قشنگ و نو لباس بریم باید دیگه حاال خب-



 هر مثل. رفتم اتاق به بلند و تند هایقدم با. گرفت بیشتری رنگ بود مانده لبم بر که کجی لبخند

. پوشممی قرمز لباس همیشه را شب این منطقی، دلیلی بدون .پوشیدم رنگ قرمز پیراهنی سال

 نشستم، میز پشت که بودم نفر اولین. آمدم بیرون اتاق از و زدم امخورده گره موهای به ایشانه

 چشم که زمینیسیب و انجیر با پر، شکم بوقلمون به. بودم شده آماده همه از زودتر قطعا پس

 .بود برانگیز اشتها واقعا. شدم خیره بود، کرده کور میز ویر  هایظرف دیگر دیدن از را من

 .شده پخته خوب خیلی نظر به. مارگارت نباشی خسته-

 .ببرید لذت هم طعمش از امیدوارم. خانوم کنممی خواهش-

 پوشیدی؟ قرمز چرا آرزو-

 .آمد باال سرم عمه صدای با 

 !داره؟ عیبی مگه-

 !شدی بابانوئل شبیه فقط نه،-

 من به کسی آمدنمی خوشم کهاین با. شد بلند عمو هایخنده صدای حرفش این الدنب به

 نیمچه همیشگی، اخم جای به و دادم خرج به نرمش کمی. داشت فرق چیز همه امشب بخندد،

 .زدم لبخندی

*** 

 

 از را بودم خریده عمو و عمه برای که را ایهدیه هایجعبه و شدم بیدار خواب از شب هاینیمه

 سمت به نشود، بیدار خواب از ایمورچه حتی که طوری گاماس،گاماس. آوردم بیرون دانچم

 در. برگشتم اتاقم به سریع و دادم قرار زیرش را هاجعبه. رفتم پذیرایی یگوشه نورانی کاج درخت

 به کریسمس برای که بود باریاولین این! دهممی هدیه کوچولویم عموی و عمه به بابانوئل، نقش

 .گذاشتممی تمام سنگ باید پس آمدم،می هاآن یانهخ

 *** 



 

 !چیند؟ دیگه اینا! وای-

 !آورده کادو مونواسه بابانوئل شاید-

 !پرسممی جدی دارم! میگی؟ داری چی مارکو-

 هم صبح امروز. شدم هوشیار و آمدم بیرون بیداری و خواب حالت از دو، آن یمکالمه صدای با

 !بارشی هیچ بدون بود؛ ابری هوا

 .همگی به سالم-

 :گفتند هم با زمان هم. کردند نگاهم کنجکاوانه و چرخید سمتم به سرشان

 نیست؟ که تو کار-

 .داد فُرم لبم به کج لبخندی 

 اومد؟ خوشتون کادوها از-

 تنها که دانستممی. داد تشکر از لبخندی به را جایش تعجب کمکم اما کردند تعجب کمی 

 این عامل همین، و نگیرند هدیه همدیگر جز هیچکس از کریسمس، روز بود دهش باعث بودنشان

 .بود شده هردویشان چشمان در امروز شادی برق

 !گیرندمی کادو بزرگترا از کوچکترا امروز! کردی؟ کارواین چرا آرزو-

 ندارند؟ دوست کادو بزرگترا مگه-

 .شد یرهخ چشمانم در لذت با و گرفت گرمش دستان با را دستانم 

 .باشه داشته میتونه نفر یک که هستی ایزادهبرادر بهترین تو-

 .باشم داشته تونممی من که هستید ایعمه بهترین هم شما-



 نگاه را ما لذت با که افتاد عمو به چشمم. کشیدم آغوش به را الغرش بدن و زدم او به چشمکی

 بغلم از. دارم دوست نفر دو این از بیشتر م،اخانواده از بعد را کسی بگویم اگر است دروغ. کردمی

 :گفتم شیطنت پر لحنی با من و آمد بیرون

 چیه؟ نظرتون. کادوهاست کردن باز وقت حاال خب-

. دادم خودش به را یک هر کادوی و رفتم هاجعبه سمت به تایید، ینشانه به لبخندشان دیدن با 

 مرا ب**ل به لبخند داشت، دست در بودم ریدهخ برایش که را کراواتی و پیراهن کهحالی در عمو

 .کشید آغوش به

 !کردی خوشحالم واقعا. آرزو مرسی-

 :گفت کرد،می نگاه بودم خریده برایش عمو کراوات همرنگ که پیراهنی به کهحالی در هم عمه

 !داره ارزش کلی خودش پیشمون اومدی که همین ولی نکنه، درد دستت-

 نه؟ مگه! نداشتیم تعارف ما عمه-

 ستاره یک مثل دقیقا را اشطوسی چشمان شوق، از اشکی برق و شد پررنگتر لبخندش 

 دیدارشان به بیشتر چرا که فرستادم لعنت خودم به دل در شادیشان و ذوق دیدن از. درخشاند

 .آیمنمی

 *** 

 

! است هاحمقان واقعا پرتیحواس این. ایستادم آینه جلوی و زدم چنگ موهایم به عصبانیت با

 برای. بشوند صاف تا بکشم اتو را موهایم رفت یادم که بود اهمیتکم برایم امشب مهمانی قدرآن

 نظر به مناسب بود، داده سفارش خیاط به عمه که تنگی مشکی ماکسی همان با امشب

 یدقیقه پنج فقط، که است لحظه این برای من مشکل بزرگترین واقعا موهایم، ولی رسیدممی

 در به که تقیتق صدای با. برویم عمه دوست یخانه به و بروم بیرون اتاقم از تا دارم قتو دیگر

 .کردم باز را در سریع خورد، اتاق



 نکردی؟ آرایش هنوز چرا! میاد بهت چقدر لباس این آرزو وای-

 کنم؟ چیکار داغون موهای این با من بگو تو! کن فراموش رو آرایش عمه-

 !داغونه؟ کجاشون-

 !رسممی نظر به ژولیده خیلیخیلی االن. بکشم اتو رفت یادم من-

 :غریدم ب**ل زیر

 !بود نرم و صاف مامان موهای مثل منم موهای کاش-

 تا زنندمی بابلیس هاخیلی قشنگه؟ قدر چه درشتشون فر با موهات میدونی! ایدیوونه واقعا تو-

 !بشه تو موهای شبیه موهاشون

 !رسممی نظر به امرتبن خیلی اینجوری من عمه-

 زود و کن آرایش. منتظرتیم ماشین توی. پایین میرم دیگه من! رسینمی نظر به نامرتب هم اصال-

 .بیا

 رژ و ریمل. رفت آرایشم لوازم کیف سمت به دستم رضایتش جلب برای رفت، بیرون که اتاق از

 مقصد راهی و شستمن ماشین در حوصلهبی. پوشیدم را پالتویم و زدم براقی کر می ب**ل

 .شدیم است، مهم عمه برای حد این تا چرا فهمیدمنمی هم هنوز که اهمیتیبی

 در عمه. انداختم بودیم، بزرگش در جلوی که بزرگی یخانه به تفاوتبی نگاهی ماشین توقف با

 :گفت الکس به کرد،می تنظیم دست با را رنگشهسیا مجلسی کاله کهحالی

 .بیاره آرزو به دهب رو کادو یجعبه-

 با کردن برقرار ارتباط از اصال من دانستمی خوب. زد رویم به ژکوند لبخندی و چرخید سمتم به

 حتی که دختری با من ارتباط کارش این با توانستمی خیالش به ولی آید،نمی خوشم هاغریبه

 یجعبه الکس. کند بیشتر را شوممی آشنا او با امروزش تولد در بار،اولین برای و کیست دانمنمی

. گرفت جلویم را بود شده مزین خورده، گره پاپیون یک طرح به که سفید ربانی با که رنگی صورتی



 برای مجلسی شلواری و کت با جوانی خانم. گرفتم دستش از را جعبه ای،اضافه حرف هیچ بدون

 دنبالش به هم ما و افتاد راه گوییآمدخوش و سالم از پس. آمد سمتمان به عمارت به ما هدایت

 خیالی برزخی فضای به شباهتبی تاریکی، در که گل و برگبی درختان از مملو و بزرگ باغی از

 و شد باز رویمان به مجللی و بزرگ سالن در. گذشتیم نبود، بودم گنجانده ذهنم در همیشه که

 با عمو و عمه دیدن با زدمی ادفری را بودنش ایرانی که ایچهره با میانسالی خانم ورودمان، از پس

 جذابیت کم هایچهره قدر چه که کردم فکر این به شدنش نزدیک حین. آمد ما سمت به شوق

 شدت از رنگطالیی موهایی و آسمان رنگ به آبی چشمان با آن، مردم اکثر که کشوری در ایرانی،

 با گفتگو به هیجان و تلذ با عمه. هستند تشخیص قابل دارند،می نگه خیره را چشم جذابیت

 شده آمد،می خانم آن همسر نظر به که مردی با صحبت مشغول هم عمو و بود پرداخته خانم آن

 .گرفت من معرفی به تصمیم عمه دوستش، و عمه ای  دقیقه چند گفتگوی از پس. بود

 !کنم معرفی بهت رو آرزو رفت یادم گلنوش راستی-

 .دوخت چشم من به کنجکاوانه گلنوش دوستش دنبالش به. انداخت من به افتخار با نگاهی

 .هستند من عزیز یبرادرزاده خانوم، آرزو ایشون-

 را من به خطاب سخنش اولین و کرد دراز سمتم به را دستش احترام، و ادب نهایت با گلنوش

 .کرد آغاز

 .هستم گلنوش منم. خوشبختم خیلی باهات آشنایی از-

 .برآمدم جواب در و دادم دست او با صمیمانه

 .خوشبختم خیلی شما با آشنایی از هم من! متشکرم-

 .هستی موقر و خانوم خیلی گفته که همونطوری. بودم شنیده آرمیتا از خیلی تعریفتو-

 بگیرد، ایراد من از مدام رسدمی من به وقتی بود کرده عادت. کردم نگاه عمه به کج لبخندی با

 دوست بودن عجیب وجود با را تناقضش این! کردمی تعریف من از همه نزد سرم پشت ولی



 سمت به را سرم دوباره من و زد لبخندی جوابم در. بود خودش مختص ویژگی این. داشتم

 .چرخاندم گلنوش

 .دارید لطف خیلی شما و عمه-

 :پرسیدم باشم داشته نقشی ارتباط این یادامه در هم من کهاین برای

 کجاست؟ تولدشونه االن که دخترتون اون ببخشید-

 با گفتگو حال در سالن، وسط در رنگی صورتی براق پیراهن با که نوجوان دختری به دستش با 

 .کرد اشاره بود، خودش سن هم دختر چندین

 کنم؟ صداش خوایمی. اونجاست بهسا-

 بدم؟ کی به رو کادو این من فقط. کنه صحبت دوستاش با بذارید. نیست نیازی نه-

 :گفت و زد رویم به نمهربا لبخندی 

 !کشیدی؟ زحمت چرا-

 :دادم را جوابش روییخوش با و بردم فرو موهایم در را دستم. بودم متنفر بیهوده تعارفات از

 !نداره قابلی! زحمتی؟ چه-

 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستانش

 .بگذرون خوش کم یه و بقیه پیش برو هم تو. کادوها یبقیه جای بذارن میگم من-

 که االن مخصوصا! نبردم لذت جمع در بودن از وقتهیچ من! خامی خیال چه بگذرانم؟ خوش

 و صورتش با عمه هایاشاره خاطر به ناچار به! امشده احاطه غریبه هایآدم از جمعیتی توسط

 نواخته هنرمند ارکستر توسط که موسیقی صدای. رفتم سالن دیگر سمت به گلنوش، تعارف

 مجلسشان در که آمدمی خوشم. زدم کج لبخندی. رسیدمی گوش به بیشتر شبخ این در شدمی

 شکر جای نشد، نواخته درامز و نیاورده ایخواننده که همین. نواختندمی کالسیک سازهای

 من ولی باشم پوسیده و کهنه سالیقی و عقاید با نچسب، آدمی من هاخیلی نظر از شاید. داشت



 مغز روی دادن، آرامش جای به که عجیبی صداهای تا دارم بیشتری یعالقه کالسیک هنرهای به

 .روندمی رژه آدم یخسته

 پنهان ایگوشه را خودم تنهایی و رفتم جمعیت پشت نباشم، گلنوش و عمه دید در کهآن برای

 اشمزهمزه آرام و برداشتم پرنیمه گیالسی گرفت، جلویم پیشخدمتی که براقی گرد سینی از. کردم

 دوست را سوزانندگی و تلخی این ولی سوزاندمی شدت به و کردمی تلخ را گلویم و زبان. دمکر 

 بودم؛ مواجه مشکل این با امبچگی از. کردمی کم را امتنهایی حس درد از ایذره که چرا داشتم؛

 لحظه هر مانگیز نفرت افکار! کنم برقرار ارتباط اطرافیانم با باید چطور که نگرفتم یاد وقتهیچ من

 پیشخدمت تا ماندم منتظر و شدم خیره دستم خالی گیالس به. آوردندمی درد به بیشتر را سرم

 دیگری پرنیمه گیالس که نکشید طول زیاد انتظارم خوشبختانه. بگیرد مقابلم را اشسینی هم باز

 .کردم مشغول نوشیدنش به را خودم میلبی و برداشتم

 باد را خودم دست با کمی. شد همراه من با دلنشین اما آورعذاب ایسرگیجه که نوشیدم قدرآن

 قرار جلویم که ایمردانه دست دیدن با. کنم کم بود، کرده داغ را بدنم تمام که حرارتی از تا زدم

 باید ولی بودند شده گلگون داغی، شدت از هایمگونه بودم مطمئن. آمد باال کمی سرم گرفت

 با پوست، سفید بلند قد پسر به. استنشده کم امهوشیاری از ایذره حتی کردممی وانمود

 نگاهی بود، دراز من جلوی همچنان دستش که ایقهوه چشمانی و رنگایقهوه دارحالت موهای

 !بود ثمربی من با ارتباط برای هدفش ولی داشت جذابی یچهره. انداختم تفاوتبی

 وم؟خان میدید رو بنده با رقص دور یک افتخار-

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم 

 !متاسفم-

 هم آن بزنم؛ اشسینه به رد پاسخ وقیحانه شدت این به کردنمی باور مطمئنا. کرد نگاهم متعجب

 :دادم ادامه را حرفم شکستم، را غرورش نکند حس کهآن برای! کوتاه رقصی برای

 .باشید ایدیگه همراه دنبال به بهتره. ندارم رقص یحوصله من-

 .برسد نظر به جذابتر اشچهره شد باعث که زد لبخندی



 .بود مادرم پیشنهاد اول این البته. بیارم درتون تنهایی از گفتم تنهایید دیدم! نداره ایرادی-

 !مادرتون؟-

 .مادرم بله،-

 اهآن کمی و بردم فرو موهایم در را دستم. کرد متمرکز گلنوش روی را نگاهش و چرخاند را سرش

. کردم رد رقص برای را مجلس صاحب پسر پیشنهاد که بودم پشیمان کارم از خیلی. کشیدم را

 !گذاردنمی زنده را من عمه دیگر بگویند، که عمه به و شد خواهند ناراحت من از مطمئنا  

 !هستید پسرشون دونستمنمی-

 کنید؟می قبول رقص واسه پیشنهادمو دونید،می که االن یعنی-

 حرفش روی قدرآن که بود پررویی پسر. کردم اخم ناخودآگاه و نیامد خوشم حرفش این از 

 !کردم یخش روی سنگ من که وقتی هم آن کرد؛می پافشاری

 !نمیاد بهتون اخم-

 بیشتر همیشه هاآدم چشمان. کردم نگاه چشمانش به بود، زده شیطنت از لبخندی کهحالی در

 شیطنتی نه چشمانش در من و کندمی آشکار را شاندرونی حس صورتشان، اعضای یبقیه از

 و بود زده ناخودآگاه که حرفی از پشیمانی زد؛می موج پشیمانی فقط! خوشحالی حالت نه و دیدم

 نهایت در پس شود، خراب خواهرش تولد جشن خواستنمی دلم. بود شده من اخم باعث

 :دادم ار  خواستنمی دلم اصال که جوابی و کردم باز را هایماخم

 !نیستم بلد رقصیدن زیاد من اما خب بسیار-

 :بست نقش هایشب**ل روی رضایت از لبخندی

 !افتخاره یمایه همراهیتون-

 در را دستم باراین من و کرد دراز سمتم به بود، کشیده پس من رد جواب با که را دستش دوباره

 آن در هنرنمایی به جوان یهازوج اکثر که سالن وسط رقص پیست به همراهش. گذاشتم دستش



 به. شدند حلقه کمرم دور دستانش و گذاشتم هایششانه روی را دستم دو. رفتم بودند، پرداخته

 شنیده باخ هایسمفونی از یکی یماهرانه نواختن از که نوازیگوش و مالیم آهنگ با آرام رقصی

 چشمانم جلوی دقیقا که بود واتشکرا براق یگیره کردممی نگاه که چیزی تنها. پرداختیم شد،می

 معذب هایشنگاه از تا بودم انداخته پایینتر کمی را سرم بیاورم، باال را سرم کهاین جای به. بود

 و آوردم باال کمی را سرم ناچار به. بود شده بیشتر امسرگیجه هم و رفت سر امحوصله هم. نشوم

 .شد ابروهایم یهمانم اخم کردند،می نگاهم لذت با که چشمانش دیدن با

 نکنی؟ اخم من به میشه-

 به زده بهت. برداشتم هایش شانه روی از را دستانم. ایستادم جایم در و شدم متوقف حرکت از 

 :گفت و کرد نگاه من

 خانوم؟ کردم اشتباهی کار من-

 .بدید ادامه رقص به ایدیگه کس با. نیست خوب حالم من-

 کنه؟ کم رو الکل اثر که بیارن عسل شربت استونو بگم خوایدمی نیستید؟ خوب چرا-

 دلم آن، از بدتر و بدهم ادامه او با زدن حرف به خواستنمی دلم. کرد خطیخط را اعصابم دیگر 

 !امخورده نوشیدنی قدر چه بداند که باشد من به حواسش حد این تا او خواستنمی

 .خدانگهدار. باشم تنها خواممی فقط-

 از. کردمی نگاه رفتنم به حسرت با که نبود مهم برایم. گرفتم فاصله او از و چرخیدم عقب به

 :پرسیدم شد رد کنارم از که پیشخدمتی

 کجاست؟ بهداشتی سرویس ببخشید-

 

 .برید طرف اون از-



 با خواستممی مثال. بودم داغی از گرفتن آتش حال در. رفتم کرد اشاره که سمتی به سریع

 روشویی یآینه جلوی. بردم پی کردم، که بزرگی اشتباه به ولی کنم هترب را حالم کمی نوشیدنی

 از که را آبی و کردم باز را سرد آب شیر. انداختم تاسف پر نگاهی گلگونم صورت به و ایستادم

 با آب برخورد شلوپشلپ صدای. پاشیدم داغم صورت به شدت به لرزاند،می را دستم سردی

 به و بستم را شیر دقیقه چند از پس. رسیدمی من گوش به که بود نوازیگوش صدای تنها صورتم

 و باشد کرده پیدا امشب هنرنمایی برای دیگری همراه حاال تا مرد این امیدوارم. برگشتم سالن

 و افکار درگیر. برسم عمه به تا داشتمبر قدم سریع و انداختم پایین را سرم. بشود من بیخیال

 من به پشت گفتگو حال در که مردی به که بودم گلنوش پسر توسط نشدن دیده برای امنگرانی

 روی چشمانم و چرخید سمتم به بیاورم باال را سرم کهآن از قبل. کردم برخورد بود، ایستاده

 قصد از مرد این شدنمی باورم. ماند ثابت رنگش اینقره یگیره مارک و رنگ ایسرمه کراوات

 نکرده تربیت درست را پسرش هنوز که است زنی چگونه گلنوش این! شدمی سبز جلویم همواره

 مستقیم تا بیاورم باال را سرم کهآن بدون و شد ابروهایم مهمان اخم! نکند؟ لجاجت حد این تا که

 :گفتم عصبی ایقروچه دندان و حرص با کنم، نگاهش

 !شدید؟ سبز راهم سر دوباره چرا! نیست خوب حالم گفتم بهتون! بردارید؟ سرم از دست میشه-

 که بودم خشمگین قدرآن. داد پشیمانی با آمیخته بهتی به را جایش خشمم و آوردم باال را سرم

 قضاوت اشتباه به بود، جلویم که مردی هویت یدرباره اشگیره مارک و کراوات یک رنگ روی از

 نداشت؛ زیبایی یلیخ یچهره انداختم؛ گذرا نگاهی شناختمنمی اصال که مردی یچهره به! کردم

 نژاد)یراق اسب یک یال سیاهی به ابروهایی و موها گندمی، پوستی با مستطیلی صورتی

. گراییدمی شب آسمان به تیرگی شدت از رنگشان که هاییچشم و( رنگمشکی براق هایاسب

 داشت من تهمت به که حسی نگاهش، از کردم سعی. بودم شده متمرکز چشمانش روی ارادهبی

 یا تحقیر کینه، پر نگاهی از اثری دنبال به چه هر. کنم تنظیم پاسخی آن با متناسب و بیابم را

. کردنمی القا من به را منفی حس گونههیچ اشزده بهت یچهره. بود فایدهبی گشتم، تمسخر

 من نگران دل در داشتم آرزو همیشه که چیزی همان زد؛می موج چشمانش در چیز یک فقط

 ".آرامش" بزند موج



 !گرفتید اشتباه منو کنممی فکر ولی خانوم ببخشید-

 به و گرفتم کردند،می جذب شدت به مرا بودن، معمولی وجود با که عجیبش چشمان از را نگاهم

 زیر را شخصیتش دلیلبی که مردی چشمان در دادنمی اجازه وجدانم. کردم نگاه دیگرم طرف

 .کنم نگاه بودم، برده سوال

 .خواممی عذر. گرفتم اهاشتب بله-

 .شد برطرف تفاهمسوء که خوشحالم. نیست مشکلی-

 : گفت که رسید گوش به گلنوش صدای

 .اینجا بیا ماکان-

 .خاله اومدم-

 هر من خوب شانس از! بود گلنوش یخواهرزاده دانستمنمی. کردم نگاه رفتنش مسیر به متحیر

 دوست با نزدیک نسبتی گرفت،می قرار نم نامناسب برخورد مورد میهمانی این در که کسی

 !داشت عمه صمیمی

 :پرسیدم آرام شدم که نزدیک. رفتم سمتش به عمه هایاشاره و ایما با

 عمه؟ داشتید کاری من با-

 نبود؟ بهت حواسم حاال تا کردی فکر-

 !میاد بدم ناآشنا هایجمع از گفتم که من-

 به قدر چه کشیدی، خودت دور که حصاری ینا نمیشی متوجه چرا! بجوشی همه با باید ولی-

 داشته آرامش شناسی،نمی که آدمایی از دوری با تونیمی ابد تا کنیمی فکر میشه؟ تموم ضررت

 باشی؟

 درک حسمو و نیستید من جای شما! نکنید بحث من با دیگه اینجا کنممی خواهش عمه-

 !کنیدنمی



 :گفت و کشید پرصدا نفسی

 در کنه،می بیشتر هاتونگرانی قدر چه بودن تنها که رسیمی نتیجه نای به خودت روز یک-

 .گیریمی آرامش ازش کلی باشه تنهاییات همدم کسی اگر کهحالی

 !کرد پیدا نمیشه هاغریبه بین رو کسی همچین-

 نبود مهم برایم. رساند اتمام به را من با اشنتیجهبی بحث هم عمه ما، به گلنوش شدن نزدیک با

 او آلایده آرزوی توان من حقیقت؛ از اششخصی تصورات یا بودند حقیقت عین هایشرفح

 !نداشتم را بودن

. شد نزدیک بود ما از دورتر کمی که دخترش به تنها و ندید را ما اصال او تصورم عکس بر

 صدای دقیقه، چند از پس اما رسیدنمی گوش به داشتند، آهسته صدای با ابتدا که ایمکالمه

 .کرد خود متوجه را ما کردمی سرزنش را دخترش که گلنوش

 سر شحوصله تولدت توی قدر چه ببین بگذره؟ خوش هم آرزو به که کنینمی کاری چرا بهسا-

 !رفته

 بابک حتی. گرفته خودشو هم مهمونی اول از. خودراضیه از و غد خیلی اون چه؟ من به مامان-

 خوشش ما از اون که چه من به خب. پیچوندش یهو لیو بشه نرم کم یه تا رقصید باهاش هم

 .نمیاد

 !شناسهنمی رو کسی اینجا که اون آخه. دیگه بشه باز یخش بیشتر باید. نزن رو حرفا این-

 جدابافته یتافته خودشو. بشه قاطی بقیه با خوادنمی خودش اون. دیگه کن بس مامان-

 .میشه آشنا بقیه با بخواد دلش هم اگر. بینهمی

 پس بیارن، کیکتو بزنه زنگ گفتم هم ماکان به راستی. بزن حرف باهاش برو حرفات این جای به-

 .بزنی زنگ تو خوادنمی دیگه

 .خودم دوستای پیش میرم خب-

 !بهسا! ا  -



 .بگذره خوش بهم تولدم خواممی! مامان-

 .طوریهاین خانومی و وقار از. نیست غد اون! گذرهمی خوش بهت هم آرزو با-

 .گرفتیمی ایراد من از کلی داشتم اونو رفتار من اگه حاال! جالبه-

 .دوستات پیش برو اصال! که واقعا-

 :گفت پرتاسف لحنی با و انداخت من به بارسرزنش نگاهی عمه

 کنی، رفتار چطور بگم بهت باید چقدر زنن؟می حرف اینطوری بهت راجع کشینمی خجالت تو-

 نی؟نک آبروریزی کسی جلوی تا

. کننمی فکری چه من به راجع بقیه که نیست مهم واسم هم اصال. نمیره چیزا این با من آبروی-

 .مردم یبقیه نه مهمه، خودم نظر و منه زندگی

 !کنیمی زندگی زنیمی حرف بودنشون اهمیتبی از طوراین که مردمی این با داری هم خودت تو-

 کنید؟ تموم رو بحث این میشه عمه-

 :دادم ادامه را حرفم عصبی لحنی با و بردم فرو موهایم در دستی هکالف 

 .اومدممی نباید اصال-

 .رسید گوش به شد، دخترش و گلنوش بحث وارد که مردی صدای ناگهان

 !شده؟ چیزی-

 گوش من حرف به که میاره ایبهانه یک میگم، بهسا به چی هر چرا دونمنمی فقط ماکان، نه-

 .نده

 !دیگه هبس مامان وای-

 ! بهسا-

 !کنهنمی درکم اون ماکان-



 !خواد؟می کردن درک این! نکنه غریبی تا بزن حرف دوستم دختر با برو میگم فقط من بهسا-

 !آره-

 !بشید بیخیال نیست بهتر پس! رسیدنمی نتیجه به که بحث این با خب-

 :داد پاسخ ترآرام لحنی با گلنوش

 !ستفایدهبی بگم چی هر .کردممی بحثی نباید اولم از آره-

 بر لبخندی. افتاد داشتیم، او از کمی یفاصله که عمه و من به چشمش و چرخاند کمی را سرش

 .شد نزدیکتر ما به و نمایان هایشب**ل

 گذشته؟ خوش همگی به که حاال تا خب-

 .نقصهبی گیریدمی که هاییجشن ی بقیه مثل! معلومه-

 ! جان آرمیتا کنیمی اغراق-

 :پرسید کرد،می من به کنجکاوانه نگاهی کهحالی در و چرخاند من سمت به را رشس

 عزیز؟ آرزوی گذشت خوش هم تو به-

 :دادم پاسخ و زدم لبخندی ناچار به 

 .نظیرهبی و عالی چیز همه. خیلی بله-

 .گذشته خوش بهت که خوشحالم-

 خودم، جز هیچکس که بود خوب چه. آمد لبم بر صدابی پوزخندی ینشانه به کج لبخندی

 به! اشلوحانه ساده یجمله داشت پوزخند جای واقعا. فهمیدنمی را کجم لبخندهای بین تفاوت

 !است زده سر من از که احتیاطیبی تعداد این با ناآشنا، جمعی در هم آن بگذرد؟ خوش من

 از ب**ل زیر گشت،می کسی دنبال به چشم با و بود گرفته ما از را نگاهش کهحالی در گلنوش

 :پرسید خود



 کجان؟ پس-

 .کرد نگاه من به شوق با و گرفت آرامش رنگ نگاهش شخصی، دیدن با 

 پسرش، تازه. کنهمی زندگی لندن شخانواده با هم من خواهر بگم بهت خواستممی جان آرزو-

 .بیای در تنهایی از و باشید داشته ارتباط هم با بیشتر تونیدمی و همکارته هم ماکان

 من! هستم؟ امتنهایی عاشق من داندنمی مگر! است شده دیوانه حتما او! بیایم؟ در تنهایی از

 مرا خوشبختی ام،تنهایی قصر هاینرده شکستن با خواهدمی او و دهممی جان بودن تنها برای

 !کندمی لطف گریزانم غریبه از که من به خودش خیال به. کند نابود

 .ماکان پسرش و بهنوش خواهرم م،کن معرفی بذار خب-

 پسرش بازوی دور را دستش و داشت گلنوش به زیادی شباهت اشچهره که میانسالی خانم به

 از مملو بود؛ پسرش نگاه جنس از دقیقا نگاهش. انداختم آمیزتحسین نگاهی بود، کرده حلقه

 .کردم زآغا را بینمان یمکالمه اولین من ادب، رعایت برای! نظیرکم آرامشی

 .خوشبختم شما با دیدار از-

 با. داد دست من با صمیمانه و زد رویم به مهربان و متین لبخندی. کردم دراز سمتش به را دستم

 : داد را جوابم بود، سرازیر آن از آرامش که صدایی

 .بینمتمی که خوشحالم خیلی منم. عزیزم ممنونم-

 و اشمهربانی و آرامش برای شاید وقارش، برای دشای. انداختمی خودم مادر یاد به را من عجیب

 .است نمایان اشچهره در که پرمحبتی حالت برای هم شاید

 .شد عرض سالم-

 برای! است ندیده اصال را من که کردمی وانمود خوب قدر چه. شد کشیده سمتش به نگاهم

 یا تمسخر ایش،صد لحن در که بودم خوشحال. آمد خوشم کسی کردن بازی فیلم از باراولین

 کند، وانمود و درک را اشتباهم از پشیمانی حس که بود حدی به شعورش. شدنمی حس ایطعنه

 .است نشده هیچ



 آقای؟ سالم-

 .کنید صدام ماکان تونیدمی. پورآریان-

 روی چشمانش. زدم تحسین از کج لبخندی کنم، صدایش چطور نداد دستور من به کهاین از

 !بزند لبخند گونهاین دختری بود ندیده انگار. ماند ثابت لبم یباالرفته ینیمه

 .ترمراحت فامیلیتون کردن صدا با-

 :داد پاسخ کمرنگ لبخندی با

 .راحتید طور هر-

 .شد قطع کوتاهمان یمکالمه بهسا صدای با

 .اومدی تولدم برای که مرسی. هستم بهسا من. آرزو سالم-

 طوطی یک به کردم حس. زدم لبخندی زور به. بود احساسی هرگونه از خالی صدایش لحن

 سخن بیشتری احساس با هم طوطی حتی. بگوید من به و کند حفظ تا اند،داده یاد را ایجمله

 تغییر من به نسبت ذهنیتش کمی تا دهم، پاسخ صدایم در مهربانی لحن با کردم سعی! گویدمی

 .کند

 !مبارک تتولد. عزیز بهسای خوشبختم باهات آشنایی از-

 :داد را جوابم بیشتر روییخوش با و زد جذاب لبخندی

 !ممنونم-

 .کیکه بریدن وقت دیگه. رسید هم کیک خب-

 کوچکی چیزهای چنین با سن این با. آورد لبم بر کج لبخندی داد،می خرج به که ایکودکانه ذوق

 روی را اشبقهط چهار کیک که مخصوصی میز راهی مادرش، دنبال به بهسا! شدمی خوشحال

 دوستان و کرد روشن را کیک روی شمع بیست سریع خدمتکاران از یکی. شد بودند، گذاشته آن

 یترانه خواندن به شروع هم با هماهنگ بهسا،



"Happy birthday to you" با هم جمع یبقیه زدنشان، دست صدای شدن بلند با. کردند 

 را دستانش کف شد،نمی بند جایش در حالیخوش از که بهسا. کردند همراهیشان آواز و دست

 شدن باز با. کرد آرزو ب**ل زیر و بست را چشمانش. آورد اشبینی جلوی و چسباند هم به

 فوتی با را تولدش بیستمین هایشمع او و رفت باالتر هم هازدن دست صدای چشمانش،

 برایم قدر چه روز آن. افتادم خودم سالگی بیست تولد یاد به ناخودآگاه. کرد خاموش پرقدرت

 کوچکم آپارتمان به تولدم برای رایان حتی و آرشیدا آرش، بابا، مامان،. بود تکرارنشدنی و رویایی

. کردم سپری هایمعزیزترین کنار در را امزندگی سال بیستمین روز آخرین من و آمدند لندن در

 میهمانی رسیدن پایان به با! دهآین از ترسی هیچ بدون و ایدغدغه هیچ بدون نگرانی، هیچ بدون

 تا که بیگانه تعداد این از شدم خالص شدم؛ خالص دیگر. زدم آسودگی از لبخندی شکوهشان، با

 به مرا خوشحالی با پایانی، مقدس لحظات در گلنوش. کردم احتیاطیبی برابرشان در حد، این

 .کشید آغوش

 .ینمتبب بودم مشتاق واقعا. آرزو اومدی شدم خوشحال خیلی-

 .کردید دعوت هم رو من که متشکرم. بود عالی خیلی مهمونی! لطفتون از ممنونم-

 .بهسایی خودم، دختر مثل هم تو! خوادنمی دعوت اصال اومدنت! حرفیه؟ چه این-

 .دارید لطف-

 من و شود تمام شب این خواستمی دلم. بدهد پایان را اشمکالمه کردممی آرزو وجود تمام با

 .کنم فکر خودم زندگی به تنهایی، در دوباره

 و نکن انصافیکم. داره دوستت خیلی که هم آرمیتا. ما پیش بیا بیشتر بعد به این از جدی-

 .دیدنش نیا دیر به دیر انقدر

 که بود دلش حرف شک بی. انداختم کرد،می نگاه دوستش به لبخند با که عمه به نگاهی

 .کردمی نگاه تشکر و تحسین با گونهاین

 .میام بیشتر بعد به این از! حتما-



 *** 

 

 یچهره به. کردم باز را ماشین در و گرفتم کنارم یشیشه از را سرم یتکیه عمه صدای با

 .کردم نگاه تفاوتبی اشعصبانی

 اصال تو، سن به خانم یک عنوان به امشبت رفتار! دلخورم هم خیلی که ،امراضی ازت نکن فکر-

 !نبود شایسته

 !خیلیه خودش اومدم مهمونی این به که نهمی-

 نمیشی؟ متوجه اینو چرا! نیست پسندیده اصال تو گیری  گوشه و انزوا این! آرزو وای-

 .بخیر شبتون. میاد خوابم چون-

 .گرفت را آرنجم که شوم رد کنارش از تا کردم کج را راهم

 !زنممی حرف تو با دارم-

 !بشید من بیخیال پس. شدممی حاال تا بشم عوض من بود قرار اگر عمه تکراری، حرفای-

 !که واقعا-

 جز چیزی کننده،خسته شب این از. بردم هجوم اتاقم به سریع من و کرد رها را آرنجم حرص با

 .نشد نصیبم کسالت

 به. کرد بیدار شیرین خواب از مرا اتاق، یپنجره ی شیشه با باران قطرات شدید برخورد صدای

 این صدای. دوختم چشم صبح میش و گرگ رنگخوش آسمان به و کردم ازب را چشمانم سختی

 سریع. برسد گوش به تواندمی کننده،خسته شب یک از پس که است موزیکی بهترین تند، باران

 شدن خیس از و بزنم قدم بزنم؛ قدم کمی هوا این در باید. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جایم از

 بیشتر حرکت از مرا عمه صدای رسیدم، که خانه در به. بشوم لذت رقغ آب ریز هایدانه زیر

 .کرد متوقف



 بری؟می تشریف جایی-

 .زدم تصنعی لبخندی و چرخیدم سمتش به 

 .بخورم هوا کمی یه میرم. بخیر صبحتون. عمه سالم-

 خوریه؟ هوا وقت صبح موقع این-

 داره؟ اشکالی چه مگه-

 .خلوته خیلی نشده شنرو هوا تا هم اینجا! تاریکه هوا-

 !خلوته که خوبه-

 .کشید بلند نفسی حرص با

 !میدی کشتن به منو آخر تو-

 .کرد ترمالیم را لحنش و کشید عمیق نفسی

 .میریم هم با بعدش. بخوریم قهوه یک بشین بیا-

 ...تنها میخوام-

 :گفت و بگویم کامل را حرفم نگذاشت

 .بشین بیا! نباشه حرف-

 همزمان و بردم فرو موهایم در را دستم. شدم پذیرایی وارد دوباره و آوردم در ار  هایمکفش حرص با

 طوالنی پوفی که حالی در عمه. نشستم مبلی روی کشیدم، شدن ترآرام برای که عمیقی نفس با

 .نشست کنارم مبل روی کشید،می

 ندارم؟ دوستت من کنیمی فکر تو آرزو-

 .کنیدنمی درکم اما! نه-

 کنی؟می لجاجت انقدر چرا تو فهممنمی واقعا! کنمنمی درک رو تو واقعا آره-



 شما و نیستم اجتماعی من. کنم برقرار ارتباط هاآدم با تونمنمی من. دارم عالقه تنهایی به چون-

 !دونیدمی خوب رو این هم

 فکر بقیه کنی،می دوری همه از وقتی!بگیری یاد رو کردن معاشرت باید تو! باشی باید اما-

 .کنیمی محلی کم بهشون داری کنندمی

 .نیست مهم-

 :زد صدا مرا پرحرص و معترضانه لحنی با

 !آرزو-

 ما سمت به دست، به گوشی که کهدرحالی مارگارت. شد ما بحث یادامه مانع تلفن زنگ صدای

 :گفت آمدمی

 .خانوم گرفتند تماس ایران از-

 از را تلفن گوشی و کرد دراز مارگارت سمت به را تشدس سریع نگرانی، با همراه کنجکاوی با عمه

 ایمکالمه به. امگفته محض دروغی نشدم، کنجکاو و نگران اصال من بگویم اگر. گرفت دستش

 .دادم گوش شنیدممی آن از را عمه سخنان تنها که

 .سالم-

 خودتی؟ نفس-

 به شروع دستم انگشتان. کردم حس وضوح به را قلبم یشده تندتر تپش مامان اسم شنیدن با 

 شستم، انگشت ناخن کنار یاضافه پوست کندن به هایمدندان با ناخودآگاه و کردند لرزش

 .شدم مشغول

 االن؟ بهتری چطوره؟ حالت-



 را، لطیفش و زنانه بخشآرامش صدای بشنوم؛ را صدایش خواستمی دلم ایلحظه هر از بیشتر 

 و نجابت بوی که صدایی همان و است خوانده را امانهشب هایالالیی زیباترین که صدایی همان

 :داد ادامه را اشمکالمه و انداخت من به نگاهی عمه. دهدمی را وقارش

 .اینجاست االن آره-

 هنوز. کرد نفوذ وجودم تمام در فراوان شوقی استرس، این میان در پرسید،می من از کهاین از

 !است نسپرده فراموشی به را یادم هنوز و کندمی فکر من به هنوز دارد، دوستم

 .گفتم بهش رو چی همه آره-

 !ایهقوی دختر اون! نباش نگران نه،-

 .گوشی باشه،-

 صبر طاقت دیگر. گرفتم دستش از را گوشی کرد، دور چپش گوش از را گوشی کهآن محض به

 .نداشتم

 .مامان الو-

 دخترم؟ خوبی! آرزو سالم-

 موج زیبایش صدای در حالیبی. کرد فرو قلبم در برّنده و تیز جریخن دارشخش و گرفته صدای 

 خواستنمی دلم. نشود اممکالمه یادامه مانع بغضم تا دادم قورت را دهانم آب فشار، با. زدمی

 قلب در غم ایذره تا بودم،می ریزدرون و قوی دختری همیشه مثل باید. بشکنم را دلش

 .نگذارم مهربانش

 هستی؟ بستری هنوز داری؟ درد االن چطوره؟ خودت حال. مامان مرسی-

 تمام اند،کرده زور مرا انگار. دادم ادامه پرسش به مکثی گونههیچ بدون نفس یک 

 !کنم جبران االن را ماه این هایاحوالپرسی

 .بشیم مزاحمت و تخونه بیایم دیگه روز ده شده قسمت! عزیزم باش آروم! دخترم خوبم-



 !مزاحم؟! چیه؟ حرفا این! مامان-

 هر اگر. خوبه حالم من! نخور غصه کنممی خواهش ازت آرزو فقط. دیگه میشه زحمتت باالخره-

 باشه؟ بده، قول. باشی قوی خواممی ازت بیفته، هم اتفاقی

. بودم متنفر بگیرد، خواستمی که قولی و زدمی که هاییحرف از. زد چنگ گلویم به بزرگی بغض 

 برای ایوعده و پایانی روز به وقتهیچ خواستنمی دلم. نداشتم را هاقول و هاحرف این طاقت من

 .دارد آستانه هم قدرت اما هستم قوی من. کنم فکر خداحافظی

 من؟ به میدی قول! عزیزم آرزو،-

 .نلرزد صدایم تا کنم مهار را بغضم کردم سعی کشدار و عمیق نفسی با 

 .کن فکر شدن خوب به فقط تو نگیری؟ من از رو قول این میشه-

 اونقدر خوادنمی دلم. باشم مطمئن تو جانب از خواممی اما بشم، خوب خواممی منم! البته-

 به من، از بعد همشون آرشیدا و آرش رایان، پدرت،. بکشی زجر نبودم از که باشی من یوابسته

. باشی قوی مونخانواده یهبقی و خودت برای خواممی ازت پس. دارند احتیاج همه از بیشتر تو

 ؟ باشه

 یک تا نیست یادت باشی؟ قوی و بیای کنار راحت پدرت مرگ با تونستی خودت. راحته گفتنش-

! دارم نیاز تو به بیشتر خیلی من تازه میفته؟ اطرافت داره اتفاقایی چه فهمیدینمی اصال هفته

 ...تونمنمی... تونمنمی اصال تو بدون من

 !تریقوی خیلی من از تو! تونیمی چرا-

 خوب به فقط تو مامان! باشم قوی دیگه خوامنمی باشم، قوی چیزی همچین واسه قراره اگر-

 باشه؟. دیگه چیزای نه کن، فکر شدن

 !آرزو-

 .بدم قول بهت منم تا بده قول من به تو-



 درک هم مرا نگرانی باید اما است، من نگران خیلی بودم مطمئن. کرد طوالنی نسبت به مکثی

 .کردمی

 .باشی قوی بده قول هم تو. میدم قول باشه،-

 .میدم قول-

 جنس از هاییحرف بود؛ حرف از پر سکوت این. بود جاری هایماننفس صدای فقط دقیقه چند تا

 ...پردرد هایناگفته

 نداری؟ ایدیگه کار آرزو خب-

 نیست؟ بابا نه،-

 .بزنه زنگ بهت میگم اومد شب. شرکت بره گفتم بهش نه،-

 .بیاری یادش رو من خوادنمی. کرده فراموشم مطمئنا  . نیست نیازی-

 !عاشقته اون بره؟ یادش رو تو میشه مگه! چیه؟ حرفا این دختر ا  -

 !واضحه کامال-

 تماس باهات بیشتر حتما اون نبود، بیماری این واسه اگه. شد من تقصیر خدا به ببخشید، آرزو-

 .گرفتمی

 خودخواهی به. بردم فرو موهایم در را دستم عصبانیت از. زد گره هم به را هایمابرو غلیظ اخمی

 .زدم عصبی پوزخندی امکودکانه

 ...هامبچگی مثل دوباره که ترسممی فقط! نیست تو تقصیر-

. نیاد بَدش تو از قدیم مثل وقتهیچ دیگه آرمان که میدم قول بهت! نمیشه زمان اون مثل دیگه-

 .باش مطمئن

 !میدوارما-



 بهت گاهی هم اگر. داره دوستت خیلی اون. نکنی اذیت زیاد رو تعمه آرزو، راستی! نکن شک-

 .خشونت نه شه،عالقه روی از گیرهمی سخت

 و هاحرف یهمه به توانستمنمی اما بودم، موافق کامال خودم به عمه یعالقه یدرباره نظرش با

 .نداشتم مامان داشتن نگه آرام جز اهیر  حال این با! کنم عمل کامال دستوراتش

 .نباش نگران. مامان باشه-

 نداری؟ من با کاری-

 .باش خودت مواظب نه،-

 .همینطور هم تو! دخترم مرسی-

 .خداحافظ-

 .خدانگهدارت-

 !ترکیدمی قلبم ماندممی جاهمین اگر. شدم خیره بود مانده دستم در که تلفن گوشی به

 خوبی؟ آرزو-

 .شد کشیده نگرانش یچهره تسم به نگاهم 

 کنم؟ خواهشی یه میشه اما. خوبم آره-

 خوای؟می چی بگو! حتما-

 بیرون؟ برم تنهایی کم یه میشه-

 کندمی اخم وقتی. افتاد چروک نازک خط یک بینشان کرد، که اخمی از و آمدند پایین ابروهایش 

 !شودمی بابا شبیه دقیقا

 !نکرده الزم-

 !کنممی خواهش-



 .خلوته خیلی االن. برو بعد کنه طلوع خورشید وایستا پس! هوف-

 .چشم-

 خوری؟نمی قهوه-

 .ندارم میل دیگه االن-

 نداری؟ که کاری. امخسته خیلی. بخوابم میرم من پس-

 .بفرمایید نه،-

 !ها نری بیرون دیگه ساعت یک تا نره یادت-

 .چشم-

 از را امکاهی برگ یکهنه کتاب و شدم ماتاق وارد. شد پله راه راهی و کشید عمیق ایخمیازه

 نام ام،اشاره انگشت با. کشیدم مشام به را اشکهنگی خوب بوی. کردم بازش. آوردم در چمدانم

  آوردم؛ زبان بر لذت با را نامش. کردم لمس را رنگش ایقهوه چرم جلد بر اشبرجسته

"Wuthering Heights" ("بادگیر هایبلندی)"، را داستان آن که بود بار جاهمینپن برای شاید 

 این تا قدیمی، رمانتیک آثار خواندن که است عجیب! است جذاب برایم هم هنوز اما خواندممی

. اندبوده ترواقعی قدیمی هایعشق واقعا شاید دانم،نمی را حکمتش که من! است دلنشین حد

 ایحاشیه تنها ظواهر شان،آتش در که هاییعشق بودند؛ آرامش و محبت جنس از که هاییعشق

 یک از بیشتر. رفتم پنجره سمت به و بستم را کتاب برق و رعد بلند صدای با. نبودند بیش

 خانه از و پوشیدم را امبارانی معطلی، گونههیچ بدون! امشده خواندن کتاب غرق که است ساعت

 باید شاید نه؛ هم شاید کنم، فکر تا داشتم نیاز داشتم؛ نیاز تنهایی این و باران این به. زدم بیرون

 به هرز علفی چون که منفی، افکار اسارت از کنم آزادش کنم؛ آزاد را ذهنم تا داشتم نیاز بگویم

 نصف اما زدم،می قدم باران زیر که بود ساعت چند دانمنمی. اندافتاده من نگران دل و ذهن جان

 با آب درشت قطرات برخورد صدای. بودم ییتنها این و سرد باران این مدیون را امنگرانی شدن



 آب سرد قطرات با صورتم تا گرفتم باالتر را سرم. بود نوازگوش زندگی نوای همچون ام،بارانی

 !میرممی من نباشد اگر است؛ بخشلذت برایم چقدر باران این. شود خیس

. بردم فرو هایمهری اعماق تا را زمستانی سرد هوای و کشیدم عمیق نفسی. بستم را چشمانم

 باز با. شدم انتهابی لذتی غرق. برگرفت در را بدنم هایسلول تکتک طراوت، و سبکی احساس

 ثابت بودند رویپیاده مشغول من، از جلوتر متر چند که عاشقی زوج روی نگاهم چشمانم، کردن

 را دهانش مدام بود، کرده حلقه اشمعشوقه بازوهای دور را دستش که قد بلند مردی. ماند

 که چیزی تنها. زدمی لبخند و کردمی عاشقانه هایزمزمه گوشش در. آوردمی دختر گوش نزدیک

 .بود عاشق مرد آن دست در سیاه چتری داشت،می نگه امان در شدن خیس از را هاآن

 من. است عشق من تعبیر اما باشد ساده میلی یا عالقه بلکه نباشد، عشق حسشان اسم شاید

 که قدرآن عشق شاید. نبودم تنها قدراین امروز شاید بودم، بلد کردن برقرار ارتباط اندکی اگر هم

. است گزینه بهترین تنهایی من، یپیچیده ولی ساده دنیای برای اما نباشد بد گریزانم آن از من

 در. کنم تندتر را رفتنم راه سرعت تا شد باعث اش،ناگهانی توقف و کنارم در ماشینی بوق صدای

 شناسد،می سن نه دیگر؛ است ترس. ترسیدممی پوچ و هیچ از دلیلبی که نبود اماراده یحیطه

 !منطق نه

 

 .سالم-

 با. بود بخشآرامش هم صدایش حتی. شناختممی خوب بودم، نشنیده زیاد کهآن با را صدایش

 سوسوی هم زهنو گیرایش چشمان از. خورد گره نگاهش به نگاهم. چرخیدم سمتش به بُهت

 "ماکان: "کردم تکرار را نامش دلم در. تابیدمی آرامش

 !کنید؟می کار چی اینجا شما-

 .بمونم خونه توی که بود بارون این حیف. بخورم هوا کمی بودم اومده-

 !باران عاشق! بود من مثل درست. گرفت شکل لبم بر کج لبخندی



 کنم؟ همراهیتون زدن قدم در مایلید-

 .باشم تنها میدم ترجیح-

 !نشید پشیمون من با تنهاییتون شکستن از شاید-

 ...راستش خب-

! یافتنمی پیشنهادش کردن رد برای ایبهانه مغزم که بود عجیب. کردم طوالنی نسبت به مکثی

 آن در. داشت فرق بقیه با برایم او گویی اما گرفتم،می بیشتری آرامش تنهایی از همیشه من

 .دادمی میل او با بیشتر ارتباط به ار  من حسی قلبم، اعماق

 .من مهمان هم گرم نوشیدنی یک-

 .نکشه طول زیاد فقط-

 .گردیمبرمی شدید خسته وقت هر! البته-

 صندلی روی و رفتم سمتش به محکم و آرام هاییقدم با. ایستاد منتظر و کرد باز را راننده کنار در

 صندلی شدن خیس از که نیست کسی او بودم مطمئن اما بودند، خیس هایملباس. نشستم

 با همزمان. شدمی پیاده چتر با هم خودش وگرنه شود، عصبانی من هایلباس با ماشینش

 به اشعالقه عطر، این انتخاب. کرد پر را ماشین فضای خنکش عطر بوی ماشین، در نشستنش

 بوی سرد، آب بوی باران، همین خوب بوی داد،می درخت خیس چوب بوی. زدمی فریاد را باران

 نام ب**ل زیر و کشیدم عمیق نفسی لذت با. زندگی بوی آرامش، بوی طبیعت، بوی لندن،

 :کردم زمزمه آرام صدایی با را عطرش

-"He wood ocean wet wood" 

 نمیاد؟ خوشتون ازش-

 حالت در که منی برای این و بود تیز حد از بیش گوشش. چرخیدم سمتش به تعجب کمال با 

 .بود تهدید یک کردم،می برقرار ارتباط سختی به هم عادی



 .میگم عطرو بوی-

 :گفتم احساس از خالی لحنی با و بگیرم خود به تفاوتبی ایچهره کردم سعی

 .خوبه! نه-

 :پرسیدم بحث کردن عوض برای

 میریم؟ داریم کجا-

 .قدیمی پارک یک-

 قدیمی؟-

 .رفتیم اونجا باریک حداقل م،میومدی رُم به وقت هر بودم بچه وقتی از. آره-

 رُم؟ میاید زیاد-

 منم همین واسه خواهرش، دیدن نمیاد هم تنهایی. میره سر شحوصله لندن توی مادرم آره،-

 .میام باهاش

 نمیاد؟ چرا پدرتون-

 .بینیمشنمی زیاد-

 !چرا؟-

 .سرکاره همیشه چون-

 !درمهما کنار هم اوقاتش یبقیه ولی سرکاره، اکثرا منم پدر خب-

 نمیاد یادم االن، تا بودم بچه وقتی از. نیست طوراین اصال من پدر ولی عالیه خیلی پدرتون روش-

 .باشم داشته باهاش خانوادگی ایخاطره

 !کنه؟ خفه کارش با خودشو باید آدم مگه! ستمسخره خیلی-

 .اومد کنار میشه فقط هاآدم بعضی با. کرد نمیشه کاریش-



 !نمیومدم کنار بودم من اگر-

 طوره؟همین. هستید من همکار شما گفتمی مخاله. بگذریم خب-

 .شدم پوست متخصص تازه که من-

 .پزشکیم هم مثل پس خب-

 هستید؟ عمومی-

 .نه-

 : پرسید کوتاه مکثی از پس

 باشم؟ گرفته تخصصی چه میاد بهم-

 بود رخیدهچ سمتم به قرمز، چراغ پشت توقف خاطر به که کنجکاوش یچهره به نگاهی 

 :گفتم ناخودآگاه. انداختم

 .اطفال-

 .رفتند باال تعجب شدت از ابروهایش

 !زدید؟ حدس طوری چه-

 بود؟ درست حدسم. رسید ذهنم به چطور دونمنمی-

 !کامال-

 .دارید هابچه به زیادی یعالقه پس-

 .افتاد راه دوباره و گرفت من از چشم چراغ، شدن سبز با

 .بکنید شوفکر  که اونی از بیشتر-

 !واضحه کامال-



 !چرا؟-

 که هم شما و بخشندآرامش هابچه. دارید آرامش خیلی چون شاید اما دونمنمی دقیقا-

 .میده نشون رو اونا با زیادتون ارتباط خصلتتون این هستید، کودکان به مندعالقه

 :گفت ب**ل زیر

 !آرامش-

 .شد متوقف ماشین که نگذشت زیادی مدت

 بیارم؟ براتون. هست نماشی داخل چتر-

 !بارونم زیر زدن قدم عاشق من! نه-

 تمام بهار، فصل در مطمئنا و بود بزرگی پارک. شد نزدیک من به و زد تحسین از لبخندی

 رنگ، تیره باریک هایتنه با بلند درختان از کهاین با. بود خواهند شکوفه و برگ از پر درختانش

 از فاصله کمی با. بود دلپذیری و زیبا فضای بود، نمانده قیبا برگ از لختیده هایشاخه جز چیزی

 و فکر کرد،می رعایت را هاحرمت حداین تا کهاین از. کرد کنارم در زدن قدم به شروع من

 .شدند اعتماد از لبریز احساسم

 ندارید؟ دوست رو هابچه شما خب-

 !شنگشونمق و ساده دنیای و خودشون عاشق باشم؟ نداشته دوست میشه مگه-

 !پوست؟ چرا پس-

 .شد جمع کمی نفرت، از اشچهره

 !میاد؟ بدتون-

 !کنید؟می تحمل رو دیدنشون چطوری! انگیزندنفرت پوستی امراض-

 .کنممی زندگی باهاشون اما متنفرم، جوش و مک و کک از منم-



 .کشیدم پرحرص نفسی و گذاشتم صورتم روی را دستم

 !نیستند مهم هم اونقدرا-

 !اندذهنی معضل بزرگترین موهام از بعد رفتنم، مهمونی موقع! مهمند هم خیلی-

 !معضل-

 !نمیشید متوجه نیستید، دختر چون-

 میدن؟ اهمیت ظاهرشون به انقدر دخترها چرا واقعا-

 !نمیدن اهمیت مردها انگار پرسیدمی جوری-

 .هازن مثل نه ولی میدن-

 .ترهمهم هازن زیبایی چون-

 .نیست مهم میدن اهمیت بهش که اونقدر هازن زیبایی من، نظر به اما-

 .کنهمی عمل و گیرهمی تصمیم خودش نظر با کسی هر. شماست نظر این-

 .گیره نمی رو درست تصمیم هم همیشه البته که-

 :افزود و کرد مکثی

 اونجا؟ بریم چطوره خب-

 با چوبی میز چندین آن زیر که بزرگ آالچیقی به کردم؛ نگاه کردمی اشاره که سمتی به

 .بودند شده چیده مرتب کوچک، ایبوفه کنار در اطرافشان چوبی هایصندلی

 .خوبیه فکر-

 آمد،می سمتمان به دواندوان که جوانی گارسون و رسیدیم میزها از یکی به قدم چند از پس

 و پارهپاره چرمی لدج که م نویی. کشید بیرون ماکان برای را دیگری و من برای را هاصندلی از یکی



 شیرین ایقهوه بدجور دلم. کرد نگاهمان منتظر و گذاشت میزمان روی را داشت ایکهنه

 .کند انتخاب او اول تا ماندم منتظر اما خواست،می

 .چای-

 تعجبم اما! نداشت را نظیربی فضای این ارزش ساده چای یک نظرم به. کردم نگاهش تعجب با

 :دادم جواب آگاهناخود که وقتی شد بیشتر

 .خورممی چای منم-

 من مگر اصال! دادم من که بود سفارشی چگونه دیگر این کردممی فکر خود با من و رفت گارسون

 !خورم؟می چای

 بپرسم؟ سوال یک تونممی-

 بفرمایید؟ بله-

 رسید؟می نظر به نگران انقدر چرا-

 !ردمکمی پنهان خوبی به را هایمنگرانی من. خوردم جا کمی 

 !رسم؟می نظر به نگران من-

 :گفت و داد تکان پایین به را سرش

 !عجیبه خیلی من برای این. نگرانه خیلی نگاهتون-

 .زندگی مشکالت-

 !ندارند نگرانی ارزش که معمولی مشکالت-

 :گفتم بود شده بلندتر کمی عصبی طرزی به که صدایی با

 !نیستند معمولی مشکالتم یهمه-

 !رید؟دا بزرگی مشکل-



 :افزود و فهمید رضا عالمت به را سکوتم. کردم سکوت

 .کنمنمی دریغ. بگید برمیاد من از کمکی اگر-

. بود لندن ساکن گلنوش، یگفته طبق و بود پزشک هم او. برد فرو فکر به عجیب مرا حرفش

 تمد زیاد، احتمال به. است بزرگتر من از سالی شش پنج، کم دست دادمی نشان هم اشچهره

 .است برده سر به لندن هایبیمارستان و پزشکان فضای در بیشتری

 ...راستش خب-

 .باشید راحت-

 .کنم دهیسامان را هایمحرف تا کردم فکر کمی روبرویم، میز روی بر چای هایفنجان گرفتن قرار با

 ...اون... مادرم... من مادر-

 .برسانم اتمام به را ماجمله توانستمنمی زوری هیچ به. بود کرده گیر زبانم

 مادرتون؟-

 .بشوم مسلط خودم بر تا کشیدم عمیق نفسی 

 قلبی هنوز ایران توی ولی قلبه، پیوند درمانش راه تنها که گفتند دکترا و داره قلبی بیماری مادرم-

 اینجا تحصیالتمو کهاین با من. درمانش برای لندن میان دارن همین واسه نشده، پیدا واسش

 اینه مشکل... بشه درمان مامانم کنه کمک که کنم پیدا رو کسی باید چطوری دونمنمی گذروندم،

 ...اگه... نشه درمان اگه... نشه درمان زودتر چه هر اون اگه که

 گلویم در بغض از اثری تا نوشیدم، جلویم چای از ایجرعه و دادم قورت فشار با را دهانم آب

 !هابودن قوی این بر لعنت. نماند

 چیه؟ ایشون خونی روهگ-

 .(-O)منفی اوی-



 اگر که کنممی صحبت اون با. حاذقیه قلب جراح که دارم دوست یک من! من مادر مثل دقیقا-

 چطوره؟. باشه شما مادر پیوند، عمل برای گزینه اولین کرد، اهدا رو قلبش خونی گروه این با کسی

 از عمیق لبخندی. کرد خوش جا نمچشما در شوق جنس از اشک ایالیه. کردم نگاهش ناباور 

 :گفتم و زدم تشکر

 !کنم تشکر باید چطور دونمنمی واقعا-

 .گرفت شکل لبش بر عمیق لبخندی

 ...راستی. کنید نگاه بهش دوستانه کمک یک دید به! نیست تشکر به نیازی-

 .گذاشت میز روی و آورد بیرون کارتی آن، داخلی جیب از و برد فرو کتش در را دستش

 .هست روش من یشماره داشتید کاری اگر. منه ویزیت کارت این-

 !ممنونم-

. گرفتم تماس بود، شده ثبت کارت روی که اششماره با و آوردم بیرون شلوارم جیب از را موبایلم

 تماس یشماره به و ببرد فرو کتش جیب در را دستش تا کرد وادار را او اش،گوشی لرزش صدای

 .بیاندازد کنجکاوانه نگاهی اش،صفحه بر نمایان یگیرنده

 .بگیرید تماس من با حتما اومد، بر کمکی دوستتون از اگر. منه یشماره اینم-

 !البته-

 امزدهیخ پوست با دلچسبی تضاد داغی، از بدنم درون سوختن. نوشیدم را چایم باقی لذت با

 غرق حد این تا چای، فنجان یک یدننوش از که بود باریاولین بگویم اگر نکردم اغراق. کرد ایجاد

 دروغ. کرد وسوسه دیگر فنجانی خوردن به مرا سحرآمیز، نوشیدنی این شدن تمام! شدممی لذت

. هستم شنیدم، مادرم برای که ایامیدوارکننده خبر مدیون را لذتش از نیمی بگویم اگر نیست

 ام،وقفه بی یعطسه دو ایصد ایلحظه از پس و داد را جدیدم یعطسه هشدار امبینی سوزش

 .شکست را ما بین سکوت



 .بریم دیگه بهتره! شده سردتون کهاین مثل-

 .موافقم رفتن با اما نیست که سردم-

. نشد زده حرفی هیچ دیگر بازگشت راه در. بود داده سوزناک بادی به را جایش و شده قطع باران

 بودم تنها اگر. زدیممی قدم شکستمی را آن باد، مانند گرگ یزوزه صدای تنها که سکوتی در

 زمستانی یبرهنه درختان رنگسیاه هایتنه را طرفش دو هر که مسیری در رویپیاده از قطعا

 ترس را وجودم تمام نواخت،می موسیقی برایم وحشتناک صدای این با باد و بودند کرده احاطه

 مبدل آرامش به مرا هراس ستتوانمی نفر، یک همین همراهی که است عجیب. گرفتمی فرا

 !کند

 آن شدنمی باورم. گشودم را چشمانم و آمدم بیرون بیدارینیمه حالت از ماشین توقف با

 یشیشه از را سرم یتکیه!باشد عمه یخانه در بینم،می کنارم یپنجره یشیشه از که ایمنظره

 خیره او آرام همیشه مثل چشمان به متعجب نگاهی با. چرخیدم سمتش به و برداشتم کنارم

 :پرسیدم ناباوری از لبریز لحنی با. شدم

 !دونستید؟می رو من یعمه یخونه دقیق آدرس چطوری-

 .اومدیم اینجا مادرم و خاله یخانواده با بار چند قبال-

 نگرانی ابراز لندن، در من تنهایی از عمه خاطر همین به پس. نماند باقی تعجبم از اثری دیگر

 کرده دعوت هم اشخانه به را مادرش و ماکان حتی او! بروم مهمانی این به داشت اصرار و کردمی

 .بیاورند بیرون امتنهایی از مرا توانندمی لندن، در او دوست اقوام فقط خیالش به! بود

 .بیارید تشریف تونیدمی هم االن خب. طوراین که-

 :داد پاسخ اشهمیشگی یمودبانه لحن با و زد محترمانه لبخندی

 .نمیشم مزاحم ممنون، نه-

 !مراحمید-

 :دادم ادامه و شدم پیاده ماشین از



 .خداحافظ فعال-

 .خدانگهدار-

 صدای. ایستادم منتظر و فشردم را خانه زنگ رسیدنم، دیر به عمه واکنش از ترس کمی با

 :گفت که آمد مارگارت

 .خانوم داخل بفرمایید-

 به را دستم و چرخیدم عقب به لحظه، آخرین در و دادم هل داخل هب را آن در، شدن باز صدای با

 تکان کرد،می نگاهم منتظر اششده متوقف ماشین در همچنان که ماکان با خداحافظی عالمت

 ماشینش یکنواخت و آرام حرکت صدای. بستم را در و برگرداندم را رویم زد، که لبخندی با. دادم

 قدمی چند در که عمه صدای که بودم برنداشته قدم چند از شتربی. دادمی را افتادنش راه خبر

 .کرد متوقف مرا بود، ایستاده من

 !آوردید تشریف باالخره! عجب چه-

 !بخورم هوا میرم گفتم که من-

 !ساعت پنج نه ساعت، دو حداکثر یا ساعت یک خوردن هوا-

 !چیه؟ مشکل! روشنه کامال هوا و ظهره تازه که االن خب-

 اومدی، بهش بیشتر نه بار ده حداکثر که شهر این توی تنها، دختر یک تو که اینه نم مشکل-

 طول انقدر که رفتی پیاده کجا تا نیست معلوم تازه! خوردیمی هوا داشتی تمام ساعت پنج

 !گردونه برت خودشم و مطمئن جای یک ببرتت الکس گفتیمی حداقل! کشیده

 ناسالمتی! کنم مراقبت خودم از نتونم نیستم بچه که من اند،هبیهود کامال هانگرانی این که اوال-

 !نبودم تنها مدت این یهمه من دوما! کنممی زندگی لندن توی تنهایی دارم ساله دوازده

 :پرسید کنجکاوی و تعجب از لبریز لحنی با. گرفت تعجب رنگ نگاهش

 !شناسینمی رو کسی اینجا که تو! بودی؟ کی با-



 .دیدیم رو همدیگه اتفاقی شدم، آشنا باهاش تازه که یکی-

 شناسمش؟نمی من! کیه نگفتی من به-

 این از خواستنمی دلم چرا دانمنمی ندارد، مشکلی ماکان با من بودن با دانستممی کهاین با 

 خاطرات همیشه من و بود باارزش برایم خیلی خاطره این چون شاید. بگویم او به چیزی قرار

 حس باشد که طوراین. دارممی نگه ام،کرده تجربه او با که شخصی و خودم ایبر  را باارزشم

 .شودنمی کم هاآن ارزش کنممی

 !بده جواب آرزو-

 در برایم عمه نگرانی کردن برطرف دلیل،بی کاریپنهان این برای امذهنی هایتوجیه یهمه با

 .بود اولویت

 .شگلنو یخواهرزاده ماکان؛. شناسیدشمی چرا-

 .داد آرامش از لبخندی به را خود جای اشچهره نگرانی

 لندن هم اونا. مهربونیه و خانوم زن خیلی هم مادرش! خوبیه خیلی پسر که ماکان! واقعا؟-

 هم لندن توی طوریاین. کردی بیشتر باهاش رو خودت ارتباط کردی خوبی کار. کنندمی زندگی

 .مونینمی تنها

 ندارید؟ یمشکل من با دیگه پس خب-

 بر را خودش حرف خواستمی دلش همیشه. شد نمایان لبم بر پوزخند ینشانه به کج لبخندی 

 شدم همراه دوستش اقوام از یکی با که حال اما کرد،می دعوا من با بودم تنها اگر. بنشاند کرسی

 !شد راحت خیالش

 عین دقیقا چون ،فهمممی خوب رو تو کج لبخندهای این معنی من میدونی! نزن پوزخند-

 کهاین خاطر به باشی، خودت مراقب نتونی که این خاطر به نه هستم نگرانت فقط من. برادرمی

 .بمونی تنها زیاد خوامنمی

 کرده؟ درست ناهار برای چی امروز مارگارت خب. عمه بشید بحث بیخیال-



 و گرم خونگی ایپیتز  یک که خونه بریم بیا. حیاطیم توی هنوز! شد پرت کل به حواسم اوه-

 .داریم خوشمزه

 !عالیه این! واقعا؟-

 خود مدهوش را امبینی بود، کرده پر را خانه فضای که پیتزا خوب بوی ،عمارت به ورود محض به

 همان با و شدم آشپزخانه وارد سریع. رفت ضعف دلم العاده، فوق بوی این و من گرسنگی با. کرد

 معترض لحنی با شد، آشپزخانه وارد تازه که موع. نشستم میز پشت خیس نیمه هایلباس

 :گفت

 !نیست بد بکنید هم سالمی یک-

 .عمو سالم-

 .افتاد آمد،می میز سمت به دست به دیس که مارگارت به چشمم و چرخاندم کمی را سرم

 !منی نجات یفرشته امروز تو مارگارت-

 :گفت اشدخترانه شیرین یخنده با همزمان مارگارت

 .خانوم جان نوش-

 :گفت نشستمی کنارم صندلی روی کهحالی در عمه

 !میشی؟ عوض انقدر میاد وسط غذا پای وقتی چرا تو! کن عوض لباستو برو حداقل آرزو-

 .کنم ازدواج غذا با شاید اصال. دارم خوشمزه غذاهای به من که عجیبیه عشق چه این دونمنمی-

 :پرسید خنده با عمو

 کنی؟می جازدوا غذایی چه با حاال-

 ازدواج همشون با یکیه، از بیشتر خیلی تعدادشون خوشمزه غذاهای که اونجایی از خب-

 .کنممی



 !اشتها خوش چه-

 امروز. برداشتم را جلویم پیتزای از بزرگ یتکه چند چنگالم با و ندادم ادامه را بحث دیگر

 .بود من زندگی روزهای بهترین از یکی تردیدبی

 ازت؟ سمبپر  سوال یک آرزو-

 !عمو بفرمایید-

 !میرسی نظر به آرومتر و خوشحال خیلی اومدی وقتی از-

 :پرسید مشکوک و گرفت شیطنت رنگ نگاهش

 خبریم؟بی ما که خبریه ببینم-

 :گفتم شیطنت با و زدم رویش به کج لبخندی 

 شده؟ چی بزنید حدس اوه-

 :پرسید کنجکاوانه و شد ما یمکالمه وارد هم عمه 

 !دیگه بگو زود! خبره؟ چه آرزو-

! آرزو پیچونیمی رو ما هی که وسطه عاشقی و عشق پای نکنه. بزنم حدس من اول بذار عزیزم-

 هان؟

 گردم؟می دردسر دنبال مگه! من؟ اونم! عشق؟-

 تسخیر احساستو و قلب ولی نداره کاری سر به دوما آرامشه، نوعی بلکه نیست درد اسمش اوال-

 .قلب آرامش گفت بهش میشه. کنهمی

 یشانصمیمانه و عاشقانه یرابطه این چقدر. کرد نگاهش عشق با و چرخید عمه سمت به سرش

 .داشتم دوست بود کرده ترپخته و ترعمیق را آن کردن، کمرنگ جای به زمان گذر که را

 *** 



 

 باال آدامس جویدن برای پایینش فک و بود کرده سرش برعکس را اشرپری کپ کاله که پسری به

 جیبش شش شلوار های جیب در دست بیخیال و آرام قدر چه. دوختم چشم رفت،می پایین و

 رخ به را اشآسوده خاطر تا کشیدمی سوت انگار. کشیدمی سوت رفتنش راه حین و بود برده فرو

 اشتباه هم شاید نه، هم شاید. باشم مشغلهبی و دغدغهبی او مثل کردممی آرزو چقدر. بکشد

 همین اما زندمی بیخیالی به را خود ولی ذهنی، یمشغله هم و دارد دغدغه هم شاید! نمکمی

 .است ماهرانه بسیار هم کردنش بازی فیلم

 کردم؟ دیر-

 او آرامش از لبریز چشمان تا براقش و سیاه کفش از نگاهم و چرخید صدا منبع سمت به سرم 

 .است جواب منتظر اندبفهم من به تا کردمی نگاه سوالی مرا. آمد باال

 .ترمراحت طوریاین. رسممی مقرر موعد از زودتر همیشه من! اصال نه-

 :گفت و زد لبخندی

 نموندید؟ منتظر که زیاد! هستید جالبی آدم که اینه واسه-

 .نداشتم هم کاری. زیاد نه-

 بریم؟. خب بسیار-

 در زدن قدم به شروع و دمش بلند بودم نشسته آن روی کامل یدقیقه ده که سکویی روی از 

. بود بیشترمان ارتباط شروع برای ایجرقه پارک، آن در ما یگذشته روز دو مالقات. کردم کنارش

 صحبت مادرم درمان یدرباره ترجدی و کنیم صرف هم با را امروز ناهار تا گذاشتیم قرار دیشب

 کرده صحبت جراحش دوست با گفت وقتی اما کردم تعجب اول گرفت، تماس من با وقتی. کنیم

 دعوت شد باعث دلهره و امید با توام هیجانی بزند، حرف من با او پاسخ به راجع خواهدمی و

 با که جنگلی در را خودم عطرش، کردن بو با زدن قدم حین. کنم قبول چرا و چونبی را امروزش

 .کردم تصور بود، شده تبدیل رویاهایم بهشت به باران نمنم بارش



 .گفتم که رستورانی اون اینم-

. بگیرم را نگاهش رد شدم مجبور و بودند اشمردانه کوتاه پالتوی هایجیب در همچنان دستانش

 .انداختم تفاوتبی نگاهی بود، ما قدمی چند در اشورودی در که بزرگی رستوران به

 نیومد؟ خوشتون-

 باشد؛ بینیپیش قابل رایشب همیشه من سالیق خواستمنمی اما زد،می موج صدایش در تعجب 

 !هستم و بودم پیتزا عاشق همیشه چند هر

 .دیگه پیتزاست خب-

 :گفت آگاهانه لحنی با و زد دلنشین لبخندی

 !نیست مقایسه قابل ایدیگه جای هیچ با اینجا پیتزاهای اما-

 .انداختم باال تفاوتیبی عالمت به را هایمشانه

 .کنیم تعریف و ببینیم-

 .دبفرمایی پس-

 کس هر را هایشبازی جنتلمن این اگر. شدم وارد ابتدا من و داشت نگه باز را در دستش با

 هر! کردمی فرق او مورد در اما گذاشتممی موذیانه ریایی را نامش داد،می انجام مقابلم در دیگری

 و باد داشت، عادت روی از همیشه که رفتاری از. بود شخصی اهداف و ریا از خالی کردمی چه

 بوی حتی. نشست روبرویم خودش و کشید عقب برایم را صندلی. زدمی موج اشذاتی احترام

 گرسنگی تا کنم پرت را حواسم کردم سعی! کردمی دیوانه مرا بود، شده پخش آنجا که پیتزایی

 .نشود اماحتیاطیبی باعث زیادم

 خبرا؟ چه خب-

 .سالمتی-

 هستید؟ اینجا کی تا-



 .دارم روازپ که فردا پس تا-

 .شد پکر کمی اشچهره

 گردید؟برمی زود انقدر-

 قصد حاالها حاال خودتون مگه اصال. دیگه بودم اینجا رو کریسمس کل! نیست زود هم خیلی-

 ندارید؟ برگشتن

 .گردیمبرمی آینده یهفته ییکشنبه ما. زوده هنوز نه،-

 برای و کنممی کار استادم کلینیک ویت فعال کهاین خاطر به هم. بمونم زیاد تونمنمی من اما-

 .شده تنگ لندن برای دلم کهاین هم و دارم محدودیت مرخصی

 .بشید آشنا مادرتون درمان برای دوستم با لندن، بیام من کهاین از قبل بشه الزم شاید پس خب-

 خب .کنم صحبت ایشون با زودتر چه هر بهتره بحرانیه، اوضاع چون و ندارم مشکلی من! حتما-

 بدونم؟ منم باشه الزم که نگفتند خاصی چیز زدید، حرف باهاشون شما

 صورت در حتما اون. باشید نگران زیاد نیست نیازی گفت جولین. کردم صحبت باهاش من چرا-

 متقاعدشون و صحبت مادرتون حساس وضعیت یدرباره اهداکننده، شخص اقوام با عضو اهداء

 .باشه گزینه ناولی براشون شما مادر که کنهمی

 بهتون که هاشآزمایش جواب و مادرم خونی گروه مورد در فقط عالیه، خیلی که بشه اینطور اگه-

 نگفتند؟ چیزی کردم، ایمیل

 ...راستش-

 :داد ادامه را حرفش لحظه چند از پس و خاراند دست با را گردنش پشت

 خیلی باشه، داشته انیهمخو مادرتون بدن با قلبش که شخصی کردن پیدا احتمال گفت اون-

 .نیست غیرممکن ولی کمه



 استرسی در من شود،می خیر به ختم چیز همه دهد اطمینان من به داشت سعی کهاین با

 برای و افتادند لرزش به دستانم. شدم غرق بود، آورده هجوم بدنم تمام به دوباره که وحشتناک

 مشت دست در را هاآن از ایدسته و بردم فرو موهایم در دست فراوانم، منفی هیجان مهار

 .دادم فشار امشده

 خوبه؟ حالتون-

 با را دهانم آب. کردم نگاه کردمی نگاه من به سوالی که نگرانش یچهره به و آوردم باال را سرم 

 .نشود نمایان صدایم در بغضم از لرزشی تا دادم قورت فشار

 .مرسی خوبم-

 !نیستید خوب اصال نه-

. نشست کنارم صندلی روی کرد،می صدا را گارسون که کهحالی در و شد بلند شاصندلی روی از

 دستانش گرمی. داد ماساژ را هاآن مشتش کردن سفت و شل با و گرفت را بازوهایم دستش دو با

 را پوستم سطح تمام که شدم آرامشی و گرمی غرق. شد تزریق بدنم هایسلول تمام به بازوهایم از

 روی از را دستانش از یکی بود، خواسته آب او از که گارسونی رسیدن با. کشیدمی آتش به ذرهذره

 .چسباند پایینم ب**ل به را لیوان و برداشت بازویم

 .میشید بهتر بخورید کم یه-

 پوست با لیوان سرد یشیشه لمس! کردمی صحبت محترمانه هم وضعیت این در حتی

 که سردی آب لیوان، شدن کج با و شود باز کمی دهانم شد باعث هایم،ب**ل یخشکیده

. شود جاری زبانم بر بخشید، زندگی من به بخشد،می زندگی دریا به که ایرودخانه همچون

 .کردم دور دهانم از را لیوان یلبه دست با و نوشیدم دیگر ایجرعه

 نگاهی ،بودند شده خیره من به نگرانی امواج با آرامششان دریای که رنگیسیاه چشمان به

 که قدرتی با. کردم باز و بستم محکم کج، لبخندی زدن با همزمان را هایمپلک و کردم مطمئن

 :گفتم بودم یافته کردنش آرام برای



 !خوبم االن-

 برای که جسارتی با. گفت خودش به ای" کردم غلطی عجب" ب**ل زیر و کشید عمیق نفسی

 :گفتم دادممی خرج به کسی کمتر با صحبت

 داشته رو خبری هر شنیدن تحمل و باشم قوی باید که منم این عمه، قول به! نکردید اهیاشتب-

 .باشم

 .بره پیش عالی آساییمعجزه طرز به چیز همه نود یدقیقه شاید! باشید بینخوش کمی-

 !ندارم اعتقادی معجزه به من! معجزه؟-

 !چرا؟-

 .ندیدم معجزه زندگیم توی حاال تا چون-

 رد کنارش از تفاوتبی هابعضی حاال. هست هاآدم یهمه زندگی در معجزه! غیرممکنه این-

 .بوده الهی یمعجزه یک که کنندمی باور هابعضی و میشن

 .ندیدم چیزی چنین یکنواختم زندگی در من ولی دارید جالبی دیدگاه-

 من، با ثمربی ثبح این یادامه از و هستم لجباز حد چه تا که بود فهمیده. نداد ادامه را بحث

 .کرد عوض را صحبت موضوع پرسید که سوالی با. شودنمی دستگیرش چیز هیچ

 لندن؟ میان ک ی تونخانواده خب-

 .دارند بلیط دیگه یهفته دو واسه-

 .اینطور که-

 به مرا خوبش بوی. گرفت قرار جلویمان پیتزا بزرگ دیس یک شود، زده دیگری حرف کهاین از قبل

 عمیق نفسی شد باعث سر، زمستان در برانگیز اشتها و داغ غذایی لذت. بردیم دیگر عالمی

. بود پیتزا امعالقه مورد غذای تنها دم، و شاخبی فودهای فست و جدید غذاهای تمام بین. بکشم

 !بود نشسته روبرویم که مردی مثل درست بخش؛آرامش و بود گرم چون شاید



 چیه؟ نظرتون خب-

 بودم خورده قدرآن. کردم تمیز بود، شده مزین قرمز سس با مطمئنا که را انمده دور دستمال با 

 !شد نخواهم گرسنه دیگر ظهر فردا تا مطمئنا که

 !بود عالی بگم باید بدم، جواب صادقانه بخوام اگر-

 :گفت مالیم لحنی با و زد رضایت از لبخندی

 !جان نوش-

 .کنممی مهمون رو شما من باراین. ممنونم-

 :گفت جدی لحنی با و شد ابروهایش مهمان ماخ

 !نکنید هم رو فکرش حتی-

 خوشم حد از بیش بازی جنتلمن از من! باشم معذب هم شما با نکنید کاری کنممی خواهش-

 .ذاریمنمی مالقات قرار دیگه کنید، حساب شما هم باراین اگه. نمیاد

 ...اینطوری اما-

 :داد ادامه و گذاشت ناتمام را اشجمله. خواند را احساسم چشمانم در و گرفت میز از را نگاهش

 .باشید معذب خوامنمی ولی رسونهمی رو من کاری کم چند هر ترید،راحت که طور هر-

 بهت کمی با! بود برانگیزتحسین کردمی درک مرا حد این تا کهاین. پاشیدم رویش به کج لبخندی

 کج هم هنوز چرا دانمنمی. ماند ثابت لبخندم طرح روی نگاهش رضایتش، از لبخندی با آمیخته

 !بود آورتعجب برایش قدراین زدنم لبخند

 .دادید اهمیت حرفم به که ممنونم هم خیلی! نیست کاریکم هم اصال-

 بخشآرامش لبخند همان پاسخش. کردم باز و بستم محکم حرفم تایید ینشانه به را هایمپلک

 من به عجیب آرامشی ای،واژه هیچ با بازی بدون و سکوت با هک لبخندی همان بود؛ همیشگی

 .کردمی تزریق



 به سرم. شدم ماشین سوار و بردم فرو هایمریه در را زمستانی سرد هوای زور، پر و عمیق دمی با

 :گفتم آرام و چرخید سمتش

 .کنم حساب گذاشتید که مرسی-

 :پرسید متعجب و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 مهمون نه میکنن تشکر شدن مهمون بابت همه! عجیبه خیلی داره؟ کردن تشکر این ییعن-

 !کردن

 .اضافه سربار یک تا باشم حساب خوش و خوب دوست یک میدم ترجیح! نیستم همه من خب-

 !چیه؟ سربار-

 خاطر به که نیست منطقی اصال این و کشهمی زحمت آوردن در پول برای کسی هر باالخره-

 .کنه پرداخت هم رو بقیه یهزینه اون همیشه بهترش، مالی وضع یا جنسیت

 !نیست مناسبی و جابه یواژه اصال سربار ولی درست حرفاتون-

 !جاست به کامال من نظر به اما-

. بخوانم چشمانش نینی از توانستممی را" نباش لجباز انقدر" یجمله که انداخت من به نگاهی

. آمد در حرکت به ماشین ،لحظه چند از پس و چرخاندم مکنار  یپنجره سمت به را سرم

 اگر و دارم سال سی دیگر من. نداشتم خودم دادن تغییر برای راهی ولی هستم لجباز دانستممی

 و منتظر. برگشتم سمتش به ماشین توقف با! کردممی سال سی این در کنم، تغییر بود قرار

 ولی نداشته، من از را نگاهش آن برابر در مانند قهر یواکنش انتظار مطمئنا. کردمی نگاهم دلخور

 :گفتم تفاوتبی و خشک لحنی با. باشم تفاوتبی نگاهش به توانستمنمی من

 .خوش روزتون. رسوندید رو من که ممنون-

 کمال در ولی بدهد را جوابم اشهمیشگی بخشآرامش و گرم لحن همان با تا ماندم منتظر

 !بود من خداحافظی از ترتفاوتبی و ترخشک پاسخش تعجب،



 .برسونید سالم هم عموتون و عمه به. خدانگهدارتون-

 پرشدتش، شدن بسته صدای. کوبیدم محکم را ماشینش در و شدم پیاده ماشین از خشم با

 خشکی تحمل ولی بود انتظار از دور به من از احتیاطیبی این. شکست را خلوت یکوچه سکوت

 او از که شده وارد من زندگی به است سال چند انگار! است احمقانه. نداشتم را اشتفاوتیبی و

 معلوم هستم؟ مهمی آدم اشزندگی در هم من مگر اصال! دارم را همیشگی برخوردیخوش انتظار

 در به که کردم فکر خودم با قدرآن! هستم اشزندگی در موقتی رهگذر یک فقط من! نه که است

 که مردی برای هم آن! بودم کرده بغض ؛گذاشتم امکرده باد گلوی روی را دستم. رسیدم عمارت

 نظر تحت دلیلم شاید نیست؛ او من دلیل شاید! گذردنمی او با آشنایی از هفته یک از بیشتر

 دست به دست همگی االن که است عمه خصوص به اطرافیانم، توسط شدنم نهی و امر و بودن

 .دادند هم

 کو؟ سالم ت! آرزو؟ ویشننمی رو من صدای-

 متوجه حتی که بودم افکارم غرق قدرآن. کردم نگاهش شرمنده و بردم فرو موهایم در را دستم 

 !نشدم پذیرایی در حضورش

 خوبید؟ سالم. بود درگیر ذهنم عمه ببخشید-

 .دارم حرف باهات بشین بیا کن عوض لباستو زود برو. خوبم-

 .چشم-

. بروم بیرون دیرتر چه هر تا دادم طول را لباسم کردنم عوض ستم،توانمی تا و رفتم اتاقم به

 جواب یحوصله اصال. کند جیم سین مرا خواهدمی کنجکاوی، روی از هم باز عمه دانستممی

 با که عمه روی نگاهم و بستم را اتاقم در آرام. نبود هم دیگری یچاره اما نداشتم را او به دادن

 او به. ماند ثابت بود، شومینه کنار در خواندن کتاب مشغول ،اشقدیمی شکل مستطیل عینک

 غرق هم هنوز بشود حضورم متوجه کهآن بدون. نشستم روبرویش مبل روی و شدم نزدیکتر

 که تروقیترق صدای به و شدم خیره کنارم یشومینه آتش سرخ و زرد هایشعله به. بود مطالعه

 .بود نوازگوش زیبا سمفونی یک مثل درست دادم؛ گوش آمدمی آتش هایجرقه از



 خبرا؟ چه-

 .شدم خیره بود کتاب صفحات روی نگاهش همچنان که عمه به و گرفتم شومینه از را نگاهم 

 شدید؟ اومدنم متوجه ک ی از! ایدمطالعه غرق کردممی فکر-

 .اومدی بیرون آروم و بستی رو اتاق در دزدها مثل که ایلحظه همون از-

 !دزدها؟ مثل-

 .بدی سواالمو جواب نمیاد خوشت دونممی آره،-

 پرسید؟می سوال چرا شناسید،می کسی هر از بهتر رو من که شما-

 .بدونم رو جوابشون خواممی چون-

 !شدم قانع خیلی-

 .کرد نگاه چشمانم به جدی و بست را کتابش

 خبرا؟ چه نگفتی خب-

 .شدم خیره شومینه آتش به و کشیدم عمیق نفسی 

 برای قلبی هنوز چند هر باشیم، امیدوار گفته دوستش و کرده صحبت دوستش با گفت انماک-

 .نشده پیدا مامان به اهداء

 تنها لندن توی. داره زیادی ماهر دوستای و جراحه هم ماکان پدر تازه. نباش نگران میشه، پیدا-

 !نیستی

 .میشه درمان مامانم باشم مطمئن خواممی من عمه-

 .باش داشته میدا میشه، حتما-

 .امیدوارم-

 آرزو؟ کنی نگاه من به میشه-



 .کرد نگاهم سوالی و برداشت چشمانش روی از را عینکش. چرخید سمتش به سرم 

 شده؟ چیزی! میرسی نظر به دلخور-

 .نیست چیزی نه،-

 کرده؟ ناراحتت ماکان! بگو راستشو آرزو-

 آروم تونمنمی هم لحظه یک تیح. مامانه خاطر به همش و شدم حساس فقط االن من عمه-

 ...طوریهمین اونم... طوریهمین اونم. میفتم پدرش یاد همش. باشم

 زبان بر را امبدبینانه بینیپیش توانستمنمی حتی. دوخت هم به را هایمب**ل ترس از سکوتی

 !بیاورم

 کنی؟می فکر منفی خاطرات به همش چرا عزیزم؟ بدبینی انقدر چرا تو آرزو-

 روی جلویش زمین روی و بشوم بلند مبلم روی از کرد وادار مرا ناخودآگاه مهربانش و مالیم لحن

 .بستم را چشمانم و گذاشتم پاهایش روی را سرم. بنشینم زانو دو

 روی دستش. بکشد مرا ناز که زنی برای کردن ناز. خواستمی کردن ناز دلم کودک یک مثل

 باز ببرد، فرو امخورده گره موهای البالی در را انگشتانش اگر دانستمی. آمد در حرکت به موهایم

 تزریق من به پایم نوک تا سر فرق از که بود آرامش فقط نوازشش، از. آیدمی در من جیغ هم

 .شدمی

 عموت هم و من هم. بودم نگرانت خیلی کرد، ازدواج دوم بار برای پدرت که روزی آرزو دونیمی-

 خودخواه و بدجنس خیلی نامادری یک برات نفس ترسیدیممی. بودی تو نگرانیمون تنها آریان،

 یخونه توی که رفاهی و آسایش از پر زندگی و اشخانواده پایین سطح خاطر به مخصوصا. باشه

 تو، برای معجزه یک. بود معجزه یک نفس که دیدم تعجب کمال با اما. شدمی نصیبش آرمان

 باهات تونستمی راحتی به اون و بودی شده طرد هم پدرت فطر  از عاطفی نظر از که تویی برای

 به زندگیشو یهمه و بیاد بدش بیشتر ازت آرمان که کنه کاری تونستمی حتی کنه، رفتاری بد

 دخترش عنوان به رو تو آرمان تا کشید زحمت کلی حتی اون! نکرد ولی بریزه رایان و نفس پای



 هایحمایت نفس، هایتالش با و کردنمی ابراز ولی تداش که دوستت البته باشه، داشته دوست

 چشم روبرویم آتش به هم باز و کردم باز را چشمانم. کرد قبل از بیشتر خیلی رو شپدرانه

 .دوختم

 !داره معنایی چه من برای مامان نبود فهمیمی پس دونیمی رو اینا که تو عمه-

 یک حتما هم موندنش و بود معجزه یک ت،زندگی به نفس ورود میگم دارم فقط! فهمممی آره-

 .میداره نگه واست اونو خدا که باش داشته ایمان پس. ستمعجزه

. گرفت چشمانم جلوی و آورد بیرون گردنش از را رنگش اینقره صلیب زنجیر آزادش دست با

 .کردم لمسش شستم و اشاره انگشت با و آمد باال دستم

 .قشنگشون هایمعجزه یهمه با. رزوآ هستند ما کنار همیشه مسیح و خدا-

 روی راستم چشم از اشک ایقطره و گذاشتم هم روی را هایمپلک. بود شده پر اشک از چشمانم

 .چکید عمه دامن

 اشک از ترتحمل قابل برام هاتعنقی بد. ندارم هاتوگریه طاقت که دونیمی! ها نکنی گریه آرزو-

 .هاتهریختن

 .عمه ببخشید نیست، خودم دست-

. گرفت بزرگ اندوهی و غم رنگ نگاهش. شد دقیق چشمانم در و آورد باال را سرم دستش دو با

 که باشم داشته پیش در است ممکن که ناگواری روزهای چون شاید یا کردمی درکم چون شاید

 .کردمی تصور کنند، خم مرا کمر

 که دوستام از یکی مالقات برم باید منم. کن استراحت کم یه برو. ایخسته خیلی کنم فکر آرزو-

 .مریضه

 :گفتم و دادم حرکت پایین به تایید عالمت به را سرم

 .نباشید منم نگران. بشید حاضر برید هم شما. خوبیه فکر-



 مطمئن؟-

 :دادم جواب قطعیت با. زدم رویش به مطمئن لبخندی و ایستادم شدم بلند 

 .مطمئن مطمئن  -

 با و کاشتم اشگونه بر ایسه*بو. برخاست اشصندلی روی از و آمد کش باال به لبش طرف دو

 فکر به و کشیدم دراز بازطاق تخت روی. شدم اتاق راهی و برگرداندم او از را رویم" فعال" گفتن

 امیدوارم. رفتم فرو ببینیم تدارک عمو با باید و است امشب که عمه تولد برای که زیادی کارهای

 کمی. بگیرد است عمه یعالقه مورد گل تنها که شیپوری گل دسته امشب برای نرود یادش عمو

 :گفت که آمد اتاقم در پشت از عمه صدای که رفتم کلنجار افکارم با

 نداری؟ کاری. آرزو میرم مارکو با دارم من-

 .بگذره خوش. عمه نه-

 .خداحافظ فعال. طورهمین هم تو به-

 .نگهدارتون خدا-

 را پذیرایی کل. رفتم بیرون اتاق از و برخاستم سریع. دادمی رفتنش از خبر در، شدن بسته صدای

 بلند نسبتا صدایی با. گذراندم نظر از بکنم، باید چه قسمتش هر با کردممی فکر کهحالی در

 :گفتم

 .مارگارت-

 :پرسید کنجکاوانه و شد پذیرایی وارد سریع هاییقدم با

 خواستید؟می چیزی-

 کنی؟ کمکم میشه. کنم آماده امشب برای رو خونه خواممی آره،-

 فر؟ داخل بذارم رو کیک مونیدمی منتظر کمی یه فقط. خانوم البته-

 ف رزی؟ انقدر چجوری! کردی درست رو کیک سریع چه-



 :گفت و زد لبخندی 

 .سرعت میشه عادت و عادت میشه تمرین. دیگه تمرینه-

 :گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .من کمک بیای که برس ناتموم کارای به برو زود خب-

 *** 

 

 خانه کل به دیگر نگاهی رضایت با و گذاشتم میز روی رنگ قرمز گلدان در را شیپوری هایگل

 .انداختم

 ست؟آماده چیز همه دیگه-

 .عمه دنبال برید مونده فقط. راحت خیالتون عمو، آره-

 زحمت خیلی نکنه درد دستت. هستی ما پیش الشامس تولد هم تو که شد خوب خیلی-

 .کشیدی

 دارم؟ ندارم، بیشتر هم عمه یک! نکردم کاری که من-

 !ستفرشته نیست، آدم! ایعمه چه اونم-

 :گفتم پرشیطنتی لحن با و دادم سر کوتاه ایخنده

 !بزنید خونه آوردید رو عمه وقتی رو هاحرف این-

 :گفت و زد پرشیطنتی لبخند

 .کن روشن اومدیم تا هم رو هاشمع. ستآماده چیز همه که برم دیگه پس. زنممی هم وقعم اون-

 ...االن که عمه باشه؟ شمع تا سه و بیست که چی یعنی فهممنمی من اما! حتما-

 !عجول خانوم میدم توضیح بهت شب. کن روشن تو-



 .کردمنمی درک را عجیبش رفتارهای معنی اصال. رفت بیرون خانه از و زد چشمکی

 :گفتم ب**ل زیر آمد در هایممهره ستون از که قرچی صدای با و نشستم مبل روی

 !کمرم آخ-

 هااین از بیش برایم عمه ولی شدم خسته خیلی. بستم را چشمانم و دادم تکیه مبل به را سرم

 یگوشه لذت از لبخندی پنجره، یشیشه با آب قطرات برخورد صدای با. داشت ارزش

 :کردم زمزمه آرام. داد کش باال به را ایمهب**ل

 ...آرامش یعنی بارون بارون؛-

 .برد فرو شیرین خوابی به مرا و برگرفت در را مغزم تمام منگی و سستی کم کم

 *** 

 

 .آوردند تشریف شما عموتون و عمه! خانوم-

 بود، شده خیره من به که مارگارت به. گشودم چشم و دادم حرکت زور به را سنگینم هایپلک

 .انداختم سوالی نگاهی

 !شبیه؟ چه امشب رفته یادتون نکنه خانوم-

 :پرسیدم نگران و کوبیدم امپیشانی بر دست با

 دید؟ خواب موقع رو من و اومد عمه-

 :گفت و زد آرامش از لبخندی 

 .زدند رو خونه در تازه ایشون! خانوم نه-

 ریمل و گونه رژ کمی. رفتم اتاقم به و شدم دور او از" گردمبرمی االن من" گفتن با و کشیدم پوفی

 از هم این بخوابد؛ هاآن وز تا کشیدم امشده وز موهای به دستی. برسم نظر به ترسرحال تا زدم



 کهحالی در. رفتم پذیرایی به سریع و کردم پایم تا سر به نگاهی! بود من کردن بلند مو مزایای

 پایین را رنگم زرشکی پیراهن هایمدست با بود، اندهم ثابت ورودی در روی منتظرم چشمان

 با. ببینم را واکنشش بهتر تا شدم نزدیکتر او به عمه ورود با. نماند آن روی چینی تا کشیدممی

 با نهایت در. گذراندمی نظر از بارچندین را خانه فضای تمام و چرخاندمی چشم ناباوری و ذوق

 خیره من به درخشیدند،می خانه لوسترهای نور زیر و دندبو شده پر شوق اشک از که چشمانی

 .شد

 چطوره؟ عمه خب-

 :گفت ناباور 

 !بود؟ یادتون تولدمو آرزو وای-

. شد خیره چشمانش به لذت با و کشاند عمو به را نگاهش. پاشیدم رویش به گرمی کج لبخند

 :گفت تعجب با عمو

 !بره؟ یادمون رو تو تولد شهمی مگه-

 سرازیر راستش چشم یگوشه از اشکی یقطره و نشست عمه هایب**ل بر شیندلن لبخندی

 :گفت لرزان صدایی با. شد

 یادم پیش یدقیقه چند تا هم خودم حتی امسال! کنم تشکر ازتون طوری چه دونمنمی واقعا-

 !ممنونم ازتون واقعا! تولدمه امروز که بود رفته

 :گفتم معترض لحنی با

 یک همگی که کنید فوت رو هاتونشمع بیاید هم حاال! نداره تشکر واقعا! عمه؟ چیه حرفا این-

 .بخوریم خوشمزه یقهوه و کیک

 را هایششانه و رفتم سمتش به ناچار به. زدمی لبخند من به همچنان و بود ایستاده جایش سر

 سمت ذوق با. نشاندم وسط را او و بردم پذیرایی ینفره سه مبل سمت به خودم با و گرفتم

 مبل روی عمه دیگر طرف در مهربان لبخندی با عمو. کردم صدا را مارگارت و نشستم راستش



 میز روی را کیک ظرف کهحالی در و شد نزدیک ما به دست به کیک مارگارت. گرفت جای

 :گفت عمه به گذاشتمی

 .خانوم باشه مبارک تولدتون-

 :داد را پاسخش لبخند با عمه

 !عزیز مارگارت ممنونم-

 و بیست و آورد در بندشپیش جلوی جیب از رنگی طالیی فندک و زد لبخندی عمه به پاسخ در

 .کرد روشن دانه به دانه را شمع عدد سه

 !تا؟ سه و بیست چرا نفهمیدم آخرش-

 : گفت خنده با عمو

 !باش داشته صبر کم یه! عجولی چقدر تو آرزو-

 :گفت و کرد نگاه عمو به لذت با عمه

 !سالمه سه و شصت االن! شدم پیر واقعا دیگه من مارکو-

 :گفت معترض لحنی با عمو

 دیدمت که روزی اولین مثل هم هنوز من برای که اینه مهم! سالته چند میگه تقویم نیست مهم-

 و جذاب اول روز مثل درست! سالته سه و بیست گرفتیم، جشن هم با که تولدت اولین و

 .داشتنیدوست

 برای زدن حرف طرز این معتقدم همیشه کهاین با! شدمی آب قند هم نم دل در عمه جای به

 هم خیلی باشد مناسبش موقعیت در اگر زند،می را آدم دل و است کردارلوس و خام جوانان

 اتاقم راهی و شدم بلند جایم از همین برای و بگذارم تنهایشان باید کردم حس. است بخشلذت

 .بیاورم را دوربین تا شدم

 !دختر؟ رفتی کجا زوآر -



 زیر. بود مانده باقی عمو ب**ل روی رژش از ردی و بود شده ترکمرنگ کمی اشزرشکی ب**ل رژ

 :گفتم ب**ل

 !دادم طولش کافی یاندازه به شد خوب-

 .عمه باشید راحت تنها رفتم-

 !حرفیه؟ چه این-

 .کنید فوت بعد بگیریم عکس بشینید آماده خب. هیچی-

 بوده دوربین مخترع که کسی آن بدهد خیرش خدا. دادم او به را دوربین و کردم صدا را مارگارت

 مثل لحظات این ثبت برد،می سر به تنهایی در را سال مدت بیشتر که من مثل کسی برای. است

 .است العالج دردی دوای

 به ذتل با و خواندیم برایش را مبارک تولدت یترانه عمو و من هایششمع کردن فوت با همزمان

 .شدیم خیره کیک روی شمع سه و بیست شدن خاموش

 .کادوهاست کردن باز وقت حاال خب-

 :پرسید و کرد نگاهم متعجب عمه

 !خریدی برام تولد کادوی هم تو نکنه-

 !بخرم؟ نباید مگه نکنه؟ چرا-

 !دادی کادو هم کریسمس برای حتی و آوردی سوغاتی برامون کلی تو خب-

 !داره فرق یکی این اما آره-

 یک که را عمو کادوی اول. دادم عمه به و برداشتم کنارم میز روی از را کادو کوچک هایجعبه

 کردن بغل و روبوسی از بعد. کرد درخشان را چشمانش شادی برق و کرد باز بود درخشان انگشتر

! بود هگزین بهترین نظرم از ولی نه، یا آیدمی خوشش نبودم مطمئن. کرد باز را من کادوی عمو،

 .ماند ثابت بود، شده حک طالیش پالک روی تمام ظرافت با اسمش که گردنبندی روی نگاهش



 !قشنگه خیلی آرزو وای-

 !دارید ارزش واسم هااین از بیشتر خیلی! عمه نداره قابلتو-

 خوشحال جای. کشید مهرش پر آغوش به مرا و کرد نگاه گرانبها تندیسی چون من به افتخار با

 .بودم موفق کردنش شاد در که داشت شدن

 *** 

 

 برداشتی؟ رو چیز همه مطمئنی-

 :گفتم مطمئن لحنی با و انداختم نگرانش و ناراحت یچهره به نگاهی 

 .نباشید نگران عمه آره-

 !میری پیشمون از داری زود انقدر نمیشه باورم-

! نداشت معنایی ماندن بیشتر و رفتممی باید من ولی زد،می تیز خنجری قلبم بر غمگینش لحن

 :گفت عمو

 دیگه پس گذشت، خوش همه به قدر چه اومدی دفعه این دیدی! بزن سر ما به بازم میری آرزو-

 .نیا دیر به دیر انقدر

 .چشم باشه،-

 دویشان هر به دیگری نگاه کرد، رفتن به ملزم مرا و پیچید فرودگاه فضای در که ای زنانه صدای با

 از شدممی گرم چقدر و بود پدرم و مادر نگاه جنس از نگاهشان هاگذشته مثل هم هنوز. انداختم

 روبوسی و کشیدم آغوش به را دویشان هر. کندنمی عوض را جنسشان زمان، که هانگاه این

 .کردم کوتاهی

 .پیشتون بیام بیشتر میدم قول-

 :گفت بود آورده در حرکت به موهایم روی وارنوازش را هایشدست کهحالی در عمه



 .بده خبر منم به شد که چی هر. باش تماس در بیشتر من با لندن، اومدند بابات و مامان وقتی-

 :گفتم و گرفتم را دستانش از یکی دستم دو هر با

 !نباشید نگران اصال! عمه حتما-

 لحظه آخرین. شدم گیت راهی و کردم اکتفا" نگهدار خدا فعال" گفتن به و بوسیدم را اشگونه

 با و ماسید لبم روی لبخند. شد خشک جا در ام رفته باال دست ولی دهم تکان دست که مبرگشت

 باعث متعجبم نگاه. کردم نگاه بود، شده خیره من به هاآن از ترعقب کمی که مردی به تعجب

 هیچ، نکردند که تعجبی هیچ ماکان دیدن با ولی برگردند عقب به کنجکاو هم عمو و عمه شد

 خبر فرودگاه به آمدنش از گویی. کردند نگاهم و چرخیدند من سمت به ب**ل بر لبخند بلکه

 برای و زدم لبخندی ناچار! دانستمی خدا را بودم خبربی چیز همه از من چرا کهاین ولی داشتند

 و لبخند دیدن با اما دانستممی را عمو و عمه واکنش. دادم تکان دست ماکان حتی شانهمگی

 بازگشت مسیر راهی و چرخیدم شادی با و شد ترپررنگ لبم بر لبخند کان،ما دادن تکان دست

. شدم بلند صندلی روی از و شدم بیدار خواب از هواپیما فرود با. شدم رویاهایم، شهر لندن، به

 در از آمدن بیرون با! دویدممی خروجی در تا قطعا رفتن بیرون برای نبود، رویم پیش جمعیت اگر

 قطرات و باریدمی نم نم باران. کشیدم مشام به را لندن مرطوب و سرد هوای لذت با هواپیما،

 نفوذ صورتم تمام در لطافت با طراوت و سرما. کردندمی خیس ذرهذره را صورتم پوست سردش

 .کرد

 .خانوم رسیدیم-

 .ممنونم-

 وقتی. شدم پیاده و دادم تحویل راننده به کمال و تمام را کرایه و داشتم خرد پول باراولین برای

 البی وارد شوق با. بشود هم بهتر تا دهندمی هم دست به دست چیز همه باشد، خوب روزی

 زیر رفتنش باال با همزمان و شدم آسانسور وارد. دادم سالم البی مکزیکی مسن نگهبان به. شدم

 به نزدیک ات را روراه سریع. کردم زمزمه چهلم یطبقه به رسیدن برای را معکوس شمارش ب**ل

 عروسی تاریخ که را رمزش و بستم را چشمانم. ایستادم آپارتمانم در جلوی و کردم طی انتهایش



 دلپذیر فضای به لذت با و شدم وارد. شد باز صدایی هیچ بدون در. کردم وارد بود، بابا و مامان

 .کردم نگاه کالسیکش شیک دکوراسیون با امنقلی آپارتمان

 !مدیداو خوش! خانوم سالم-

 برایم همیشه که رنگ طالیی موهای و آبی_سبز چشمان با پوست سفید دخترک سمت به سرم

 .چرخید بود، معمولی خدمتکار یک از بیش

 !لندن برگشتی زود چه! اگنس سالم-

 گذشت؟ خوش بهتون سفر. برگردم تونممی گفت بهم و شد بهتر حالش مادرم-

 !بود شده تنگ برات بیحسا هم دلم. بود خالی خیلی جات آره اوه-

 .ستکنندهکسل و ساکت خیلی شما بدون خونه این! بود شده تنگ واستون خیلی منم دل-

 !موندیمی مامانت پیش بیشتر خب-

 !کرد ول نمیشه که رو خونه کارهای دیگه نه-

 هاتسوغاتی بیا راستی. نکنه درد دستت شده مرتب و تمیز خیلی خونه البته! نگیر سخت زیاد-

 .بدم نشونت رو

 ! نیست سوغاتی به نیازی اصال خانم-

 .بشین بیا! نگو هیچی-

 که هاییپیراهن. کردم باز را چمدانم و نشسته زانو چهار زمین روی من و نشست راحتی روی

 هالباس آن یهمه دلنشینش و زیبا یچهره برای کردممی حس. دادم او به را بودم خریده برایش

 .بودند مناسب

 !لباس ههم این-

 شون؟همه از اومد خوشت! نیست زیاد-



 !عالیند! البته-

 .میشی چطور باهاشون ببینم منم تا بپوش برو حاال. اومده خوشت خوشحالم-

 بره؟ بیرون خستگیتون که بخورید بیارم خوایدنمی چیزی قبلش فقط! حتما-

 .خوریممی قهوه یک هم با بعدش بپوش، رو هالباس نه،اول-

 :گفت و زد سبدلچ لبخندی

 !عالیه-

 دانه به دانه را هاپیراهن یهمه. رفت اتاقش به دست به لباس و شد بلند جایش از خوشحال

 می زیبا العادهفوق ی چهره آن با اشبرفی پوست بر که هاآن همگی دیدن از من و پوشید

 .شدم لذت غرق درخشیدند،

 *** 

 

 کلینیک تابلوی به و آمد باال سرم سپس. داختمان دیگر نگاهی موبایلم در شده نوشته آدرس به

 .کردم نگاه

 !خودشه-

 .رفتم منشی میز سمت به و شدم شلوغ نسبت به شیک و بزرگ کلینیک وارد

 داشتید؟ قبلی وقت دکتر کدوم با-

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر

 .اسمیت جولین اسمیت، دکتر-

 اسمتون؟-

 .رادمنش آرزو-



 .شد کشیده من سمت به دیگر بار نگاهش و انداخت نگاهی روبرویش مانیتور به

 .کنم صداتون تا باشید منتظر خب بسیار-

 .متشکرم-

 به سرم بود، نشسته کنارم که مسنی خانم غرولند صدای با و نشستم هاصندلی از یکی روی

 ولی نبود مخاطبش هم کسی و بود خالی کنارش صندلی. کردم نگاه را اطرافش. چرخید سمتش

 خودش برای بیماری یک و هزار و شوهرش وفاییبی و زندگی از. بود زدن غر حال در همچنان

 بود،می کنارش در باید که ایشنونده نالید،می خیالی ایشنونده برای هم شاید. نالیدمی

! من از تنهاتر تنها؛ تنهای بود، تنها. نبود ولی کردمی گوش هایشحرف به و نشستمی روبرویش

 بلند جایم از کرد صدا مرا نام که منشی صدای با زن، آن به آمیزترحم نگاه قیقهد چند از پس

 باز را در و زدم اتاقش در بر بار دو دست پشت با. رفتم بود، کرده اشاره که اتاقی سمت به و شدم

 برق تمیزی از که رنگ سفید روپوشی و مرتب ظاهری با ساله، پنجاه حدودا مردی دیدن با. کردم

 :گفتم زد،می

 .سالم-

 من به کرد،می جا به جا بینی روی را عینکش کهحالی در و گرفت جلویش مانیتور از را نگاهش

 :گفت و زد لبخندی

 تویی؟ آرزو! سالم-

 :گفتم نشستممی میزش به نزدیک هایصندلی از یکی روی کهحالی در و رفتم جلوتر 

 .بله-

 ،:گفت و خاراند را اشچانه انگشتانش نوک با

 .ببینمت بودم مشتاق خیلی آم،-

 .شما با دیدار از شدم خوشحال خیلی هم من! متشکرم-



 :گفت و زد لبخندی

 رو خبری هر و حساسی مادرت روی خیلی بود، کرده تعریف برام ماکان که طوری اون آرزو خب-

 .بدم بهت سازیزمینه بدون نباید

 من. باشید راحت لطفا! بگید دروغ موردش در من به کهاین نه ولی دارم دوست خیلی رو مادرم-

 .کنم کنترل رو احساساتم تونممی

 کردن پیدا برای رو خودم سعی تمام دممی قول من آرزو ببین خب. باشه طورهمین امیدوارم-

 .کرد بهتر رو وضعیتش عمل یک با شهمی نشد، پیدا هم اگر ولی بکنم بخوره مادرت به که قلبی

 !نگفتن؟ رو این دکترها ییهبق چرا پس عملی؟ چه-

 یا دو تا مثال بده؛ بیشتری موندن زنده فرصت مادرت به تونهمی ولی نیست دائمی درمان چون-

 .دیگه سال سه

 قدر؟همین فقط-

 !حالته ترینبینانهخوش این تازه-

 عمیق نفسی و زدم موهایم به چنگی. دادم قورت شدت با را دهانم آب و بستم را چشمانم

 با. کردم نگاه کرد،می نگاهم لبخند همان با همچنان که دکتر به و کردم باز را چشمانم. کشیدم

 :گفت مطمئن و جدی لحنی

 درسته؟ دکتری، یک که شنیدم-

 .درسته بله،-

 .کنی درک رو هاتمریض اطرافیان حال تونیمی بهتر وضعیت این در پس-

 !نمیشم مواجه زیادی یکشنده و خطرناک هایبیماری با من-



 هم و بیمارها یواسه هم که نقصه، و درد یک بیماری! نیست مرگ که فقط هم من منظور-

 شه،می بیشتر هم افراد ناراحتی باشه تروخیم بیماری اگر حاال. آورهعذاب اطرافیانشون یواسه

 .ناراحتیه زیاد چه کم چه ناراحتی اما

 واقعا مهمه، خیلی آدم برای که کسی نداد دست از تصور حتی! ناراحتی تا داریم ناراحتی-

 !سخت خیلی... سخته

 بزنیم؟ حرف بیشتر تا بیارند قهوه فنجان یک بگم خوایمی-

 !البته-

 انداخت پایین را سرش. کرد نگاه من به سپس و داد قهوه فنجان دو سفارش منشی به تلفنش با

 را سکوت من نه و زد حرفی او نه. بود رفته فرو فکر به شدیدا. شد خیره میزش روی گلدان به و

 ما بین که بود ایدقیقه ده. شدم خیره شد،می بلند فنجان سطح از که بخاری به. شکستم

 !زدن حرف به چه مرا آخر. نکردم شکستنش برای تالشی هنوز من ولی بود شده برقرار سکوت

 .منه صمیمی دوستای از یکی ماکان-

 حال این با و بود سالی ده حداقل ماکان با اشسنی وتتفا. کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم

 !بودند؟ صمیمی دوست

 !شدید؟ آشنا هم با چطوری-

 تا صمیمی خیلی هایدوست و بودند کالسیهم هم، با ماکان و اون. کوچیکم برادر طریق از-

 ...کهاین

 ناخودآگاه و یردبگ دست در را زبانم افسار امکنجکاوی تا شد باعث کرد، که سکوتی ثانیه چند

 :بپرسم

 که؟این تا-



 فوران نگاهش عمق از عجیب غمی. شد دقیق چشمانم در مغموم نگاهی با و آمد باال سرش 

 و دوخت چشم میزش روی گلدان به دوباره. کردممی نگاه او واکنش به متعجب من و کردمی

 :داد ادامه

 صورت روز هر بودم؛ حالش شدن بدتر دشاه روز هر شد؛ تروخیم جونیور قلبی بیماری کهاین تا-

 دوام دیگه و کرد سکته غیرمنتظره، خیلی روز یک باالخره و شد ترپریده رنگ جذابش و جوان

 ...بیاریم دوام اون بدون کرد مجبور رو ما و رفت رفت؛ و نیاورد دوام نیاورد؛

 :داد ادامه و نوشید اشقهوه از ایجرعه

 کامال رو من با بودنش دردهم نگاهش غم از. آوردنمی من از کم مه ماکان رفت، جونیور که روزی-

 با ارتباطمون شد باعث همدردی همین. داشت رو حس همین متقابال هم اون و کردممی حس

 اختالف رغمعلی امروز و کنیم پر برادر تا دو مثل هم با رو جونیور وجود خأل تا ،بشه بیشتر هم

 .باشیم هم برای صمیمی ییهادوست داریم، که زیادی سنی

 تا دادم قورت شدت با را دهانم آب. بودم کرده بغض. کرد نگاه من به و گرفت گلدان از را نگاهش

 !بود دو آن دوستی پشت قشنگی، انگیزغم داستان چه. کنم پنهان را امناراحتی

 اون منم. ندازیمی بود شده بدتر جونیور برادرم حال وقتی خودم یاد رو من تو آرزو، دونیمی-

 کنم، فکر بود زندگیم عزیزان ترینارزش با جزء برام که برادرم، تنها نبود به تونستمنمی حتی موقع

 دنیایی جدید، دنیایی در فقط دادم؛ ادامه زندگی به و موندم زنده! نمردم من رفتنش از بعد ولی

 که اونی از بیشتر. نمکمی حس رو عجیبی خأل افتم،می خاطراتش یاد وقت هر که اون بدون

 .میدم ادامه زندگی به ولی شممی ناراحت بکنی فکرشو

 ...من دکتر-

 رو تالشمون ما باشه یادت ولی شدی، خسته باش قوی یجمله از حتما االن که دونممی-

 یا سرنوشت رو اسمش تونیمی. نیست ما کنترل در دیگه بعد، به جایی یک از اما کنیممی

 از پس کنهمی ترقوی بزرگت مشکالت برای هم رو تو هست که چی هر اما ی،بذار  خدا یاراده

 .نترس هیچی



 !راحته گفتنش-

 نگران و ناراحت همش اگر تو. میافته بیافته، بخواد که اتفاقی هر صورت، هر در کن فکر این به-

 و بسازی قشنگتر خاطرات باهاش و باشی خوشحال اگر یا کنی ناراحت هم رو مادرت و باشی

 شه؟می. شهنمی عوض نتیجه هم باز کنی، شادش

 یک هم شاید یا روانشناس برایم پزشک یک از بیشتر. نداشتم گفتن برای حرفی. کردم سکوت 

 به دادم ترجیح. بود خونگرمی آدم. کنم سکوت مخالفت جای به دادم ترجیح. بود شده دوست

 .دهم ادامه او با دوستانه گپی

 *** 

 

 سوپ برایم که هم اگنس. نداشتم خوردن شام نای حتی که بودم خسته قدرآن برگشتم که شب

 آرام خواب کمی دلم. کند جمع را امنخورده دست غذای ظرف شد مجبور بود، کرده درست

 !هیچ دیگر و خواستمی

 *** 

 

 !خانوم. بشید بیدار خانوم-

 :گفتم گرفته صدایی با و کردم باز کمی را چشمانم زور به

 !کنی؟می بیدارم که خبره چه صبح موقع این! شدی؟ خل اگنس وای-

 !پرهمی سرتون از خواب خوشحالی از بشنوید اگه که دارم خبر یک خانوم-

 :پرسیدم حوصلهبی

 شده؟ چی-

 !اینجا رسندمی دیگه یدقیقه چند تا گفتند و گرفتند تماس خونه با االن همین پدرتون-



 !بیان فردا قراره وناا خوبه؟ حالت! اگنس؟ میگی داری چی-

 !کنند سورپرایزتون که گفتن بهتون اینو-

 اتاق از و بردارم را پالتویم کمدم از و شوم بلند جایم از سریع شد باعث که زد جذاب چشمکی

 .بروم بیرون

 !پایین برید بعد بزنند، رو پایین زنگ وایستید خانوم خب-

 بمونم؟ منتظر تونممی کنیمی فکر-

 :گفت و زد لبخندی 

 .بیام منم کنید صبر پس-

 .شو آماده زود باشه،-

 را اگنس آمد، باال سرم کهاین محض به. کردم مشغول هایمکفش پوشیدن به را خودم و شدم خم

 و بوده برانگیزتحسین برایم مارگارت و او بودن فرز همیشه. بود ایستاده روبرویم آماده که دیدم

 آن در از ناپذیروصف شوقی با من و بود رسیده البی به آسانسور زدم هم بر چشم تا. هست

 را ایاضافه ژاکت کهحالی در اگنس. کردم نگاه خیابان از گذران هایتاکسی به منتظر. رفتم بیرون

 :گفت انداختمی من روی بود، آورده خودش با که

 البی؟ داخل بریم نیست بهتر. خوریدمی سرما! خانوم سرده خیلی هوا-

 نظر به ترروشن خیابان هایچراغ نور زیر شب تاریک فضای در که مهربانش چشمان به نگاهی 

 پوست با که اششده سرخ بینی و هاگونه دیدن با و آمد پایین کمی نگاهم. انداختم رسیدند،می

 :گفتم آمدند،می چشم به شدت به سفیدش

 .نیست سردم من ولی داخل بری بهتره تو-

 !نیست سردم منم-



 جلوی رنگ زرد تاکسی یک توقف با! بود لجباز خودم مثل درست. شد نمایان لبم بر کج لبخندی

 بعدش بالفاصله و مامان شدن پیاده با. دوختم چشم ماشین عقب در شدن باز به ذوق با پایمان

 بدنی و پریده رنگ صورتی با شکسته زن این شدنمی باورم. زد چنگ گلویم بر بزرگی بغض بابا،

 شده سفیدتر موهایش از قدر چه قهرمانم و قوی همیشه پدر! باشد مادرم تکیده و الغر شدت به

 بود این هااین یهمه از ترسخت. بود کرده ناهموار را صورتش تمام جدیدش چروک خطوط بود،

 را هایمعزیزترین شدن خم و شکستن باید. ماندممی قوی تغییرات این تمام دیدن با باید من که

 .ماندممی یقو و دیدممی

 !سرده خیلی هوا! دخترم؟ وایستادی بیرون این چرا آرزو-

 :گفتم و کردم لوس را خودم کمی. کرد هایمب**ل میهمان لبخندی بخششآرام صدای

 !مامان کنیدمی گرمش شما-

 :گفت معترض لحنی با بابا

 !کردن؟ گرم این در ندارم نقشی من-

 از شاید. دارد شکر جای هم باز اما آمد، در آب از کج لبخندی چند هر بزنم، لبخند کردم سعی

 پاک یادم از را اخیرش هایتوجهی کم یهمه جدیدش، روز و حال این ولی گرفتنمی خبر من

 .کردمی

 باشید؟ نقشبی شهمی مگه-

 دادند؛می را شانهمیشگی عطرهای بوی. کشیدم آغوش به را دویشان هر و رفتم سمتشان به 

 آغوش در را همدیگر سه هر! یشانپدرانه و مادرانه هایمحبت جنس از و خوشبو عطرهای همان

 از لحظه چند از پس. بود گرفته امگریه هایم،دلتنگی پایان ناباوری از عجیب من و بودیم گرفته

 را بود چکیده راستم چشم یگوشه از که شوقی اشک یقطره کهحالی در. آمدم بیرون آغوششان

 :گفتم کردم،می پاک دست کف با

 .نخوریم سرما که داخل بریم دیگه خب-



 حرکت به مامان گام هم من، افتادن راه با بود دستش در دست که هم بابا و گرفتم را مامان دست

 .شدیم خانه وارد همگی و کرد باز را در اگنس. آمد در

 .ما جدید یفقیرانه یخونه از اینم. بفرمایید خب-

 :گفت معترض لحنی با مامان

 !دخترم عالیه هم خیلی! ست؟فقیرانه کجاش-

 :گفت زد،می مانارثی کج لبخندهای همان از کهحالی در بابا

 !کنهمی ناشکری که دادم پول بهش زیادی-

 :گفتم و زدم خودش مثل کج لبخندی

 !کردید خرج هم کم من، مثل دختری واسه-

 !میگی داری چی دونینمی که گیجی و شدی بیدار زود زیادی یکم کهاین مثل نه-

 !دیگه تلخه حقیقت خب-

 من از را نگاهش اگنس آمدن با. شد خیره من به طلبکارانه نگاهی با و رفت باال ابروهایش از یکی

. برداشتم سینی از فنجانی دنبالش به هم من. برداشت جلویش سینی از قهوه فنجانی و گرفت

 برای دانستممی. افتاد کرد،می نگاه مانده باقی یقهوه فنجان به اشتیاق با که مامان به نگاهم

 تهدید یک قلبش و خون فشار برای. بکنم کاری توانستمنمی ولی است شده وسوسه خوردنش

 دوست قهوه من از بیشتر حتی که مامان برای جادویی نوشیدنی این خوب بوی ولی بود، بزرگ

 :گفتم و زدم کج لبخندی. بود هکنندنوشیدنی دیگری نوشیدنی هرگونه از بیشتر داشت،

 .مامان-

 مهربان لحن با. کرد نگاه من به منتظر و گرفت شدمی بلند اشقهوه از که بخاری از را نگاهش

 :پرسید اشهمیشگی

 جانم؟-



 :گفتم و افزودم لحنم به شیطنت کمی 

 زل قهوه نفنجو به کنند،می نگاه ویترین پشت شونعالقه مورد عروسک به که هادختربچه مثل-

 !زدی

 :گفت دلنشینش ریز یخنده با همزمان و شد پررنگتر لبخندش

 جزء و باشی داشته دوست فقط عادی حالت در شاید رو چیزها بعضی آرزو، دونیمی-

 لذت کنیمی حس بشند، ممنوع برات هاهمون روزی یک اگر ولی باشند، دلخواهت هایروزمرگی

 زیادی تعداد که دختربچه یک برای که عروسکی مثل. دگیتهزن الینفک دادنشون انجام یا داشتن

 .میشه ممنوع من واسه که ایقهوه یا نمیشه خریده داره، عروسک

 .موقتیه ممنوعیت این. ممنوعه کوتاه مدت یک فقط بخوری، تونیمی دوباره! نباش ناراحت-

 و تیز شمشیری دلم در اشمایوسانه واکنش. انداخت پایین را سرش و گرفت غم رنگ نگاهش

 لحن با. دادمی فراوانش خشم از خبر بابا یشدهمشت دست در فنجان لرزش. کرد فرو برّنده

 :گفتم ایامیدوارکننده

 .میشی درمان که مطمئنم من! ها باشی ناامید اینقدر نشد قرار مامان-

 مطمئن ندگیز  بزرگ هایشک به شودمی مگر! ایلوحانهساده و ابلهانه دروغ چه!" مطمئنم؟" 

 زندگی در سکوت روزها این گویا. بروند فرو فکر به همگی تا بود کافی سکوت دقیقه چند! بود؟

 :پرسیدم بحث کردن عوض برای! است یافته زیادی ارزش کنم،می مالقات که کسی هر و من

 نیاوردید؟ رو آرشیدا و آرش چرا خب-

 :گفت خشک لحنی با بابا 

 .ولشونها ترم امتحانای االن اونا-

 تنهان؟ ایران االن یعنی-

 .هستند هم پدربزرگتون و مادربزرگ نه-



 این توی تونند نمی اینجا، چه باشند اونجا چه اونا کنممی حس من! ندارند بهشون کاری که اونا-

 !بخونند درس شرایط

 :گفت بود، شده رگه دو تقریبا خشم از صدایش کهحالی در بابا

 آوردم بار رو شماها جوری این من باشند؟ ضعیف انقدر هامبچه ایدب من چشه؟ شرایط این مگه-

 بدید؟ ادامه زندگیتون به نتونید بیاد، پیش مشکلی هر که

 !معمولی مشکل یک نه بزرگیه، مشکل این بابا-

 :گفت و شد بلندتر کمی صدایش

 زندگیشون توی بقیه کردی فکر تو ببینم! بزرگتره خیلی من واسه باشه بزرگ شما واسه اگر-

 آدم اونقدر آرمیتا، جلوی نداشتم انتظار واقعا ولی بگم اینو خواستمنمی ندارند؟ بزرگ مشکل

 من کردی فکر تو! نشکنه دلت وقت یک که میگم، بهت چی باشم مراقب بگه که باشی ضعیفی

 هان؟ کنم؟ مراقبت نفر چند از همزمان باید

 :گفت معترض لحنی با مامان 

 !کنیمی بحث باهاش نگفته چیزی هک اون! بسه آرمان-

 اتاق؟ توی بری تو میشه نفس-

 :داد جواب محکم

 !نکنی تموم رو آرزو با بحث وقتی تا نه-

 به! کردمنمی درک را عصبانیتش این دلیل. کشید پرصدا نفسی و برد فرو موهایش در را دستش

 :گفت قبل از آرامتر صدایی با و چرخید سمتم

 دیگه من ترسی می گفتی همه به که کردی فکر چی خودت با تو بگم؟ چی تو به من آخه-

 بودم؟ فشار تحت چقدر مدت این من دونیمی تو آرزو؟ شدی بچه باشم؟مگه نداشته دوستت



 من کردی فکر واقعا بزنم؟ حرف باهات و بزنم زنگ بهت روز هر کردممی وقت کردی فکر واقعا

 کنم؟ اضافه هامنینگرا به هم، رو تو نگرانی که دارم جا دیگه

 برای حرفی ولی بودم متنفر شدن سرزنش از. بردم فرو موهایم در دستی و انداختم پایین را سرم

 کردمی درک باید کند، حساب من روی بتواند داشت انتظار و بود پدرم کهاین با. نداشتم گفتن

 اشزندگی عشق و همسر مامان شاید! بشوم ناراحت و نگران داشتم حق و بودم آدم یک هم من

 تا بود آورده باالتر کمی را اشگرفته صدای کهحالی در مامان! بود مادرم هم من برای ولی بود،

 :گفت شود شنیده

 اومدیم که االنم! کنیمی بحث هابچه با داری همش ستهفته دو! کن تمومش خدا رو تو آرمان-

 !کن شتموم فقط کنممی خواهش! کنیمی بحث آرزو با داری اینجا

 مشتی در قلبم فشردن مثل بود، شده خیره ما به که نگرانی نگاه و داشت که ملتمسی لحن

 جای فقط ثانیه چند عرض در که چرخید بابا سمت به سرم. دادمی آزارم نیرومند و محکم

 را مامان است سخت برایش چقدر دانستممی. بود مانده باقی اشمردانه عطر بوی با اشخالی

 بیرون خانه از و کندمی ترک را همه سریع فقط شرایطش ترین سخت در همیشه. بیندب طوراین

 روی همیشگی گرمای همان با اشزنانه ظریف دست! تخس ایپسربچه مثل درست. زندمی

 :گفت آرام. گرفت قرار امشانه

 خیلی مدت این ولی بوده تند باهات برخوردش دونممی. نشو عصبانی دستش از جان آرزو-

 .نیست خودش دست حرفاش و گذشته سخت بهش

 سبز دریای در رنگایقهوه قایق یک انگار که رنگش میشی چشمان در. چرخید سمتش به سرم

 من و تراویدمی نگاهش از غم و نگرانی سوسوی. شدم غرق بود، آمده در رقص به اشتیره

 .بودم هدوخت چشم جذابیتش این به تنها اش،مادرانه نگاه یتشنه همچنان،

 عزیزم؟ باشه. نباش دلخور ازش آرزو-

 با. باشم مادرم بیشتر نگرانی و غم دلیل نبودم حاضر قیمتیهیچ به ولی بودم دلخور شدت به 

 :گفتم کننده دلگرم لحنی



 !نیستم دلخور ازش من! باشه-

. کندمی ترجذاب برابر چندین را اشمعمولی ظاهر به یچهره که لبخندهایی همان از زد؛ لبخندی

. کندمی نمایان بیشتر را اشچهره معصومیت که اشمهربانی و محبت جنس از لبخندهای همان

 .کردم شاد جمله دو همین با را دلش که بودم خوشحال. زدم کج لبخندی جوابش در

 برگرده؟ بابا تا چیه رویپیاده یک به راجع نظرت خب-

 هر جسم و روح دیگر بار توانستمی مرطوب، هوای این در زدن قدم کمی ولی بود راه یخسته 

 .کند زنده را ما دوی

 !خوبیه فکر-

 زدممی حرفی من نه رفتن راه حین. شدیم صبح خلوت هایروپیاده راهی و آماده که نکشید طولی

 روی و آوردم بیرون جیبم از را دستانم. کردمی خود خلوت از آمدن بیرون برای تالشی مامان نه و

 پالتویم جیب گرمی لطف به که گرمایی و حرارت. گذاشتم باران نمنم از امشده خیس هنیم صورت

 سرش چرخیدن با و زدم مامان یشانه به را امشانه. کردند تزریق صورتم سرد پوست به را داشتند

 .گرفت شکل لبم بر پرشیطنت لبخندی اش،سوالی نگاه آن و سمتم به

 آرزو؟ شده چی-

 !ایدیگه کس نه کن فکر من به منی با وقتی! ها اشیب فکر توی نبینم-

 :گفت و زد لبخندی پاسخم در

 !باباتی عین دقیقا تو! حسود ای-

 !بهترم خیلی من! نه که دقیقا-

 !بهتری؟ تو گفته کی-

 از بابا نشدم متوجه اصال. شدیم خیره مردانه صدای آن منبع به و چرخیدیم عقب به تعجب با

 !بود ما سر پشت کی



 !بابا-

 گرفتم؟ مچتو ترسیدی چیه؟-

 به بازیگری در کنم،می سعی هم چقدر هر من اما نکرده بحثی من با کردمی وانمود خوب چه 

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخندی! شومنمی او هنرمندی

 !ترسهنمی که حقیقت گفتن از آدم-

 .ترسهمی گیرنمی مچشو و کنهمی چاخان وقتی ولی نه، که حقیقت-

 !کنه چاخان کسی ندیدیم که ما واال-

 !بینهنمی رو خودش آدم-

 .شد ما گفتگوی یادامه مانع مامان صدای

 .رفت سرم که نکنید مگوبگو انقدر. بزنیم قدم تایی سه بریم! دیگه بسه-

 :گفت کردمی حلقه مامان یشانه دور را دستش و شدمی نزدیکتر ما به کهحالی در بابا

 !غرغرو پیرزن چشم-

 :گفت و داد باال ابرو تای یک مامان

 !غرغرو؟ پیرزن شدم حاال-

 .غرغرو چه آروم چه جَوون، چه پیر چه. هستی داشتنی دوست باشی چی هر که اینه مهم-

 مردها این. آورد لبم بر کج لبخندی اشعاشقانه هایحرف برای فرصت همین از کردنش استفاده

. زدیم قدم گرفت شدت باران که زمانی تا را ساعتی چند! دارند زبانی چرب در استعدادی عجیب

 خیس و سرما به هاآن بدن دانستممی چون داشتم، دوست هم را شدیدش بارش این من گرچه

 :گفتم ناچار به ندارد، عادت شدن

 .خوریدمی سرما وگرنه برگردیم بهتره-



 به میلیبی با. گرفتند شپی را برگشت راه و کردند اکتفا پایین به سرشان دادن تکان به دو هر

 .کردم محروم باران زیر بیشتر رویپیاده لذت از را خودم و افتادم راه دنبالشان

 

 :پرسید جدیت از مملو لحنی با. بود شده خیره چایش فنجان به اخم با

 کنی؟ پیدا خوبی دکتر تونستی خب-

 بازگشته خانه به هک شدمی ساعتی یک. کشیدم عمیق نفسی و گذاشتم امسینه روی را دستم

 دیگر تا داده قول او به که بابا و ماندم من فقط حاال. بود خوابیده خستگی شدت از مامان و بودیم

 هم آن زدن حرف چرا دانمنمی. بزنم حرف تا درآوردم حرکت به زور به را زبانم. نکند بحثی من با

 !است دشوار برایم حد این تا بابا، با

 تمام داده قول اون. گرفتم وقت خوب خیلی متخصص یک از عصر افرد واسه... راستش خب-

 .بکنه زد پیوند مامان به بشه که قلب یک کردن پیدا برای رو تالشش

 چیه؟ اسمش-

 .اسمیت جولین-

 :شد گرد و درشت کمی تعجب از چشمانش

 !شد؟ برنده رو انگلیس برتر پزشک یجایزه که اون-

 .همون آره-

! کنیمی کار نیست وقت خیلی هنوز که تو! کرده؟ قبول چطور اصال! گرفتی؟ وقت ازش چطوری-

 !کنهنمی قبول مالقاتش برای رو کسی هر شنیدم من

 برای کرد قبول هم اون و کنیم مالقات هم با تا شد ما رابط که داشتم آشنا یک که اوال خب-

 !ام؟کسی هر من مگه دوما بده، انجام برمیاد دستش از کمکی هر مامان درمان



 کردی پیدا آشنایی همچین یک که این ولی راهی اول تازه! نیستی سرشناس و مشهور هنوز تو-

 !عالیه

 .امعمه مدیون رو اون با آشنایی. عالیه خیلی آره-

 !مگه؟ چطور-

 .کنممی تعریف بعدا. طوالنیه داستانش خب-

 : گفت و داد تکان پایین به را سرش

 .نفس پیش میرم من خب-

 نکردم تعریف دقیق شد خوب. شدم خیره اتاق به رفتنش مسیر به و دادم تکان پایین هب را سرم

 گذراندم، ماکان با فقط که دقایقی دادممی ترجیح. شدیم آشنا چطور و بود کسی چه آشنا این

 .باشد ما بین فقط راز یک همیشه

*** 

 

 نظر به ترمرتب تا کشیدم امکشیده اتو پالتوی به دستی گونهوسواس دلهره، با توام هیجانی با

 مشخص دقیق را اشکنونی وضعیت و کندمی معاینه را مامان جولین دیگر ساعت نیم. برسد

 .کندمی

 ای؟آماده جان آرزو-

 .بزنم بیرون اتاق از و بکشم دست دلیلمبی وسواس این از شد باعث مامان صدای

 !امآماده من-

 :فتگ و زد دلنشین لبخندی مهربانش نگاه با

 .بریم-



 حداقل است خوب گفتم خود با بردم،می جلو را امصندلی کهحالی در و نشستم رُل پشت

 صندلی سه و بود جمعیت از مملو انتظار سالن همیشه مثل. بردمی یادم از را نگرانی رانندگی

 منتظر ایدقیقه ده قبل یدفعه مثل و رفتم منشی سمت به. بودند ما برای شکبی آن، خالی

 :گفتم پرشیطنت لحنی با و گرفتم را مامان دست. ماندیم

 .کردهمی لوس بابا واسه خودشو داشته قلبت و نیست هیچیت بینیمی میریم-

 در سرش همیشه مثل. شدیم جولین اتاق راهی و زدند کمرنگ لبخندی باالجبار دویشان هر

. کرد استقبال ما از روییخوش با و زد لبخندی ما دیدن محض به و بود جلویش کامپیوتر و هابرگه

 نهایت در. گفت دوباره را بود گفته من به قبال که هاییحرف همان و نکشید طولی زیاد اشمعاینه

 :گفت

 .باشید مراقبت تحت بیشتر که باشید بستری بیمارستان االن از بهتره رادمنش خانم خب-

 :گفت معترض لحنی با مامان

 مریض یک عنوان به شب تا صبح زندان، مثل هایاتاق این توی خوامنمی دیگه من! اصال نه-

 !بکشم دراز

 :گفتم معترض

 !مامان-

 :گفت و چرخید سمتم به

 شاد امخانواده کنار رو زندگیم لحظات آخرین میدم ترجیح بمیرم باشه قرار اگر حتی جان آرزو-

 !بشم حبس اتاق یک توی تنها و تک کهاین نه باشم،

 :فتمگ پرخشم لحنی با

 !نزن رو حرفا این! مونیمی زنده تو مامان-



 پیوند برای قلبی وقتی. باشم بیمارستان توی بالتکلیف انقدر خوامنمی بمونم، زنده هم اگر حتی-

 بده؟. کنممی عمل منم شد، پیدا

 که دادنمی رضایت قلبم ولی باشد بیشتری مراقبت تحت داشتم دوست من. نگفتم چیزی دیگر

 .بماند پاسخبی خودش تمایل من، خاطر به

 !کنم اذیتت خوادنمی دلم! نه-

 پشم یا پنبه مثل موهایش نرمی. بردم فرو پریشانش نرم و صاف موهای در را دستم. زد لبخندی

 .دادمی نوازش را دستم است، عاجز توصیفش از زبان که دلپذیری نرم چیز هر یا ابریشم شاید یا

 بود، ناالن خود زخم درد از که پوستی سفید دخترک به را برگه خندلب با و زدم برگه روی را مُهرم

 هم در را انگشتانم کهحالی در و دادم تکیه محکم امصندلی به رفتنش بیرون با. دادم تحویل

 بدتر از بلکه کاری، روز این از فقط نه شدم؛ خسته واقعا. کردم صاف را دستانم کردم،می قفل

 هنوز ولی منتظریم که هست ایهفته یک! او به پیوند برای قلبی ننشد پیدا و مامان حال شدن

 کمی قصد هم هوا. کردم عوض پالتویم با را سفیدم روپوش و شدم بلند حالبی! هیچ به هیچ

 را اشصفحه. افتادم راه و برداشتم را موبایلم! ما امید مثل درست زده؛ یخ. ندارد شدن ترگرم

 و ماکان یروزانه هایدادن ایمیل. کردم نگاه لبخند با دیدمج ایمیل پیام به و کردم روشن

 احوالپرسی و سالم تنها هایمانحرف شاید. بود کرده ترعمیق را ارتباطمان مانتلفنی هایتماس

. است امزندگی معمولی یچهره ترینعجیب او. داشتم نیاز هاحرف همین به ولی بودند ایساده

 را مطلق آرامش کلمه، معنای به و کنندمی معجزه هایمنگرانی با ایشهحرف بلکه نگاهش تنها نه

 حس و بیشتر را مسئولیتش احساس داشتم، دوست را کردنش درک. کنندمی تزریق وجودم به

 مادر گویی، که است پیگیر و کندمی تالش طوری مادرم برای! بیشتر خیلی را اشدوستانهانسان

 امیدوارم یا باش قوی یا دهد صبرتان خدا گفتمی فوقش ودب دیگری مرد هر اگر! است خودش

. بودم آپارتمانم در جلوی آمدم خود به تا! دارد فرق همه با انگار او ولی شود، خوب مادرتان حال

 و شدم خیره بود کرده باز را در که کسی به تعجب با. شد باز در بزنم، را قفلش رمز کهاین از قبل

 :کردم صدایش ناباور

 !یانرا-



 چشمانش از همیشگی شیطنت هم هنوز اما رسیدمی نظر به حوصلهکم و بود شده الغر

 .باریدمی

 (آرزو:dream.)دریم علیک های-

 :گفتم و کردم اخم

 شدی؟ خوشمزه باز-

 .تولدم بدو از بودم که خوشمزه-

 .تو بیام خواممی کنار، برو-

 !تخونه آوردم ریفتش دادم افتخار کنی، استقبال من از باید اول! نه-

 !خوای؟می استقبالم افتادی، تخانواده یاد مدت همه این از بعد! چیزا چه-

 آرزو نیویورک، توی دختر تا چند دونیمی بعدشم! یادتونم به همیشه من! حرفیه؟ چه دیگه این-

 بدم؟ بهشون افتخارو این من که باشند تو جای االن دارند

 .کنار برو حاال. ندارم بهت هم نیازی خواهرتم، من! کنندمی نگات پسرشون دوست دید به اونا-

 .شدی پکر نبودم پیشت من که مدت این ببین! داری نیاز بیشتر تو اتفاقا-

 !امعالی هم خیلی شدم؟ پکر گفته کی-

 :گفت و برد باال را راستش ابروی

 .بوده کم خون ت رایان   میگه که تقیافه خب-

 !زنمتامی-

 : تگف و زد چشمکی

 !بزن-

 :گفت که آمد داخل از مامان صدای



 !دیگه تو بیاید در؟ دم میکنی چیکار رایان-

 :گفتم و کردم بلند کمی را صدایم

 !تو بیام نمیذاره مامان-

 !نکن اذیت دخترمو رایان-

 که موجود این چرا دانمنمی. رفت کنار کشیدمی نشان و خط برایم نگاهش با کهحالی در رایان

 مامان کنار و رفتم پذیرایی یگوشه راحتی سمت به! کنممی بودن بچه حس شود،می پیدایش

 که بود خواندن کتاب غرق قدرآن. بود نشسته کنارم مبل روی که انداختم بابا به نگاهی. نشستم

 :گفتم و کردم صاف کمی را صدایم! نشد من حضور متوجه

 .سالم-

 : پرسید متعجب و دوخت چشم من به کنجکاوانه. آورد باال را سرش و گرفت کتابش از را نگاهش

 اومدی؟ کی تو! سالم-

 .رسیدم االن همین-

 صدابی که کردم مامان به نگاهی. شد خواندن کتاب مشغول دوباره و داد تکان پایین به را سرش

 داروهایش بیشتر مصرف خاطر به هفته، یک همین در. بود شده خیره دستش آب لیوان به

. نماییدندمی ترتیره روشنش، پوست روی چشمانش زیر افتادگی گود. بود دهش الغرتر چقدر

 .کرد نگاه سوالی من به و گرفت لیوان از را نگاهش که گذاشتم ساعدش روی را دستم

 !باشی فکر تو نبینم-

 :گفت و زد لبخندی

 بود؟ خوب کار امروز خبرا؟ چه! نیستم فکر تو-

 .شدم خسته داشتم، مریض خیلی ولی بود خوب آره-

 : دادم ادامه و دادم ماساژ کمی را امشانه دستم با



 رسیده؟ کی! اومده خبربی چه رایان خبرا؟ چه شما از خب-

 آمد،می بیرون آشپزخانه از دست به سینی که رایان صدای بدهد را پاسخم مامان کهاین از قبل

 .شکست را ما بین مدت کوتاه سکوت

 با تا اومدم خورشید غروب از بعد بودید، دلتنگم خیلی همگی دونممی که اونجایی از خب-

 .کنم روشن روز مثل رو اینجا حضورم

 :گفتم خشک لحنی با و کردم نگاه گذاشت میز روی که سینی داخل ینسکافه فنجان دو به

 زحمت خیلی تازه! نبود منتظرت کسی که اینجا. کنهمی بیان طوریاین آرزوهاشو آدم خب-

 کردیمی درست واسم حسابی و درست یقهوه یه حداقل! ها کردی درست نسکافه یه کشیدی

 .بره در خستگیم که

  :گفت و شدند گرد تعجب شدت از چشمانش

 باشه خداتم از ضمن در. بودید منتظرم تونهمه دونممی که من! شدی دارسرزبون چه ماشالله-

 آرزوشونه نیویورک، توی دختر تا چند دونیمی! کردم درست واست ایخوشمزه این به نسکافه

 کنم؟ درست نسکافه واسشون من

 !ایسلیقهبی دخترای عجب-

 .کردم درازی زبان او به ساله ده یبچه یک مثل و آوردم در را زبانم

 حرف انقدر چرا میگم. میندازه هالیوود قرمز فرش یاد آدمو! خورممی دارم کن جمع زبونتو-

 !میشه نخود یاندازه داره متاسفانه که مغزت ولی شده، رگبز  زبونت! جدیدا   زنیمی

 عجیبی مهارت آوردن در حرص در. انداخت من به پیروزمندانه نگاهی و برد باال را راستش ابروی

 :گفت خندیدمی صدا کم و ریز کهحالی در مامان! داشت

 بشید؟ بزرگ خوایدمی کی تا دو شما-

 : گفت کردمی صاف ینمایش را صدایش کهحالی در رایان 



 .بزنم حرف باهاش هابچه زبون به مجبورم منم ست،بچه هنوز شما دختر این واال-

 :گفت زدمی چشمک من به کهحالی در مامان

 !شو بزرگ ذره یه تو! خانومه و بزرگ خیلی که آرزو اتفاقا-

 میشم پیر شه،ب بیشتر هست که اینی از ذهنیم رشد اگه من! کنیدمی هاییبازی پارتی عجب-

 !که

 :گفتم و زدم خبیث لبخندی

 !داری مغزی زوال هم االن همین تو-

. کرد ساکت را ما که بود بلند طوری صدایش کوبید؛ میز روی محکم و بست را کتابش بابا

 از حد این تا امروز، تا بچگی از ما و داشت ایجذبه چنین که کردمی چه کردمنمی درک وقتهیچ

 .بریممی حساب او

 !کنید تموم رو مسخره کردنای بحث این-

 :پرسید انداختمی جانم در بدی ترس که پررنگ اخمی با و چرخید من سمت به سرش

 نشده؟ پیدا قلبی هنوز شد؟ خبر چه اسمیت دکتر از-

 نه بود کردن دعوا اهل نه بابا. شوم مسلط دلیلمبی یدلهره بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب 

 هم قدرآن. ترساندمی را آدم شد،می نمایان کردنش اخم با که جدیتی همین ولی! دنز  کتک اهل

 هم من ناخودآگاه. است مانده جا به چروک خط یک ابروهایش بین که کرده اخم تولدش بدو از

 !است رفته هم به هایمانبدخلقی این شکبی. کردم اخم خودش مثل

 .ندیم دست از امیدمونو گفت جولین ولی نشده، پیدا قلبی هنوز راستش-

 عصبانی! بودم او شبیه من چقدر. کشید بلند و عصبی نفسی و برد فرو موهایش در را دستش

 اما کردممی درکش! کنممی نگاه آینه در خودم به دارم انگار زند،می که کج لبخند یا شودمی که

 چیز همه. کنم رفتار کرد،می تشویق ماکان و گفتمی جولین که گونهآن گرفتم تصمیم دیگر من



 فردا به کردن فکر بیخیال کندمی عادت هم، تمرین روز سه به آدمی ولی است سخت اول نگاه در

 : گفت آرام گذاشتمی بابا یشانه روی را دستش کهحالی در و شد بلند جایش از مامان. بشود

 تونیمنمی بعد به جایی یک از ما که دونیمی تو کنی؟می اذیت خودتو انقدر چرا آخه عزیزم-

 کنار که هاییلحظه همین از تونیممی که جایی تا نیست بهتر پس! کنیم عوض تقدیرمونو

 .ببریم لذت کلی تونیممی هم راه طول در! نکن فکر راه انتهای به ببریم؟ لذت ایمهمدیگه

 کردمی فرو برّنده شمشیری هیچ، که خنجر هم من دل بر که غمی و درد از رگه دو صدایی با بابا

 : گفت

 !باشم تفاوتبی تآینده به نسبت اینقدر تونمنمی! داری فرق خیلی بقیه با من واسه تو نفس_ 

 قلب حتی مامان رنگخوش چشمان در اشک برق. بودم مانده ولی هستم زیادی کردممی حس

 رایان خالی جای به شد باعث خانه در شدن بسته صدای! بابا به برسد چه آوردمی درد به هم مرا

 خفه مرا اشبسته هوای. زدم بیرون خانه از سریع و شدم بلند جایم از. شوم خیره مبل روی

 روی و چکید چپم چشم از اشک ایقطره. مانندمی قوی و بودندمی قوی باید هایمریه ولی کردمی

 پاکش بیاورم درش نکردم وقت هنوز که پالتویی آستین با. انداخت راه ظریف جویباری امگونه

 و کشیدم عمیق نفسی. نماند گلویم در مزاحمی بغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب. کردم

 را دستم. دارند پایان هاغم این گفتمی قلبم اعماق آن از امیدوارکننده ندایی. زدم پردرد لبخندی

 هایانسان تحمل راه نهات شادی، به تظاهر. کنم تخلیه را اممنفی هیجان تا بردم فرو موهایم در

 .است قوی

*** 

 

 و گذردمی هفته یک آمده، لندن به رایان که روزی از. شدم خیره کارم میز روی تقویم به هدفبی

 بیمارستان به میان در روز و شودمی تروخیم روز به روز مامان حال. هستیم منتظر همچنان ما

 غصه شب تا صبح نداشتم کاری من اگر. رودنمی شدن بستری بار زیر هم هنوز ولی آید،می

 بد هم قدرهاآن. کنندمی دور منفی افکار دنیای از مرا هامریض همین و کار همین ولی خوردممی



 کمتر گاهی که است این حداقلش. شود پرت اششخصی زندگی از حواسش آدم که نیست

 روی را دستش هایپرونده. دممان منشی منتظر و آمد باال سرم اتاقم در صدای با. کشدمی عذاب

 : گفت و گذاشت میزم

 .ندارید مریض دیگه. خانوم نباشید خسته-

 .بری تونیمی. مرسی-

 آوردم بیرون روپوشم جیب از را موبایلم. شدم بلند صندلی روی از رخوت با اتاق در شدن بسته با

 و رسیده من به ماکان از لیایمی نه حال، به تا دیروز از. شدم خیره پیامشبی یصفحه به منتظر و

 سریع. کردم پرتش کیفم در و کردم خاموش را اشصفحه خشم با! است زده زنگ من به نه

 انگار. کردم همه با خشک خداحافظی یک تنها. زدم بیرون کلینیک از و کردم عوض را لباسم

 در حرص با. گیردنمی من از خبری حتی دیگر که شده خسته مشکالتم و من از هم او دیگر

. کشیدم عمیق نفسی و بستم را چشمانم. دادم تکیه امصندلی به را سرم و کوبیدم را ماشین

 خوردهشکست شیر یک مثل من و بودند شده جمع هم روی هایمنگرانی و هادلهره تمام

 به را دلم من تا بیفتد خوب اتفاق یک حداقل تا کردممی خداخدا دلم در. بودم شده خشمگین

 باز را چشمانم سریع موبایلم زنگ صدای با! من برای خوب اتفاق یک فقط شده نم؛ک خوش آن

 چنین تماس یک برای چرا دانمنمی. افتادم کیفم محتویات جان به دیوانه، یک مثل و کردم

 یکباره به هیجانم اشصفحه دیدن با و کردم پیدا را امگوشی باالخره! دادممی نشان واکنشی

 .دادم پاسخ میلیبی با! جولین نه و بود ماکان نه. بود ناشناس ایمارهش تنها. کرد فروکش

 .الو-

 خوبی؟ آرزو، سالم-

 !بود داده آن به محسوسی لرزش بزرگ، غمی انگار ولی بود آشنا خیلی صدایش 

 !نشناختم ببخشید-

 .گرفتم تماس بیمارستان از. اَمجولین-



 !افتاده؟ قیاتفا! طوریه؟این صدات چرا! جولین سالم اوه-

 

 :گفت صدایش در بیشتری لرزش با

 پیدا نجات طوریاین مادرت خواسته سرنوشت که نمیشه باورم هم خودم حتی آرزو راستش-

 !کنه

 زندگی از کند؟ پیدا نجات چه از! کند پیدا نجات. شد جاری وجودم تمام در ترس عجیبی طرز به

 را دهانم آب قدرت با! پنداردمی یافته نجات مه را خودش برادر جولین مرگ؟ از یا بیماری درد با

 لرزان صدایی با. بود مانده جایش در خراشید،می را گلویم که سمجی بغض هنوز ولی دادم قورت

 : گفتم هیجان و ترس از

 !چیه؟ منظورت-

 کنه؟می پیدا نجات مادرت میشه باورت! شده پیدا قلب مادرت برای آرزو-

 :گفتم ناباور 

 !چی؟-

 قلبش زیاد تطابق هاشآزمایش جواب و خونیش گروه و شده مغزی مرگ تصادف با که فرن یک-

 گیرنده، شخص اون کردن قبول نزدیکانش و کنه اهدا قلبشو قراره میده، نشون رو مادرت بدن با

 .باشه تو مادر

 تا را چشمانم! بیاید در آن از صدایی کهاین بدون شد،می بسته و باز دهانم تعجب شدت از

 که بود خوبی اتفاق بهترین شاید! نبود رویا! نبود خواب. بستم محکم سپس و باز امکان نهایت

 !داشتم را آرزویش پیش یلحظه چند

 !میگی؟ جدی داری! نمیشه باورم جولین-

 !میگم جدی دارم کن باور-



 !داره؟ غم صدات چرا پس-

 .کردمی نگران سخت جوابش از مرا که سکوتی. کرد سکوت دقیقه چند

 !جولین-

 دوستای از یکی نزدیکان از یکی اهداکننده، چون! نیستم ناراحت تو مادر برای آرزو راستش-

 .شدم شوکه منه صمیمی

 !متاسفم واقعا اوه-

 .بشه انجام زود باید عمل که بده تخانواده به زودتر چه هر رو خوب خبر این فقط مرسی-

 .کشیدی که زحمتی همه این از مرسی! حتما-

 اهداکننده نزدیکان از باید. دادم انجام دوست یک و پزشک یک عنوان به رو موظیفه فقط من-

 .برسه ابدی آرامش به کنی دعا واسش و باشی ممنون

 !نبود کم هم تو تالش ولی! البته-

 فعال. بده پدرت و مادر به رو مژده این برو. گیرمنمی رو وقتت دیگه. بود وظیفه میگم بازم-

 .خداحافظ

 .خداحافظ-

 امید یا کندمی شوخی بگوید بودم منتظر مدام! کردمنمی باور را تماس قطع و مکالمه شدن تمام

 که بودم زده هیجان قدرآن! ممکن واقعیت ترینرویایی! بود واقعی اشهمه ولی دهدمی واهی

 عمیق نفسی. کردم رانندگی مجتمع به رسیدن تا و کردم روشن را ماشین چطور نفهمیدم حتی

. کردم معکوس شمارش به شروع شدن سوار محض به. ماندم منتظر آسانسور جلوی و کشیدم

. فشردم وقفهبی و محکم را زنگ. کردم طی آپارتمانم در تا را روراه دواندوان من و شد باز در

 زخمی ببر یک مثل برد،می سر به اشعصرانه خواب در مسلما که را رایان زنگ، ممتد صدای

 گرفته صدایی با کشیدمی خمیازه کهحالی در اش،کرده پف و قرمز چشمان با. کرد ظاهر مجلوی

 : گفت



 !شدی؟ دیوونه-

 !نکرد؟ باز درو ایدیگه کس چرا خب-

 !بودم گذاشته مرگمو کپه سرم خیر منم. بزنن قدم بیرون رفتن بابا و مامان-

 برزخ در مرگ از پس که است یشیپور  اسرافیل، صور.]زدم برات رو اسرافیل صور منم خب-

 [·شودمی دمیده آن در اسرافیل توسط

 !بودم خواب میگم دارم! زدی؟ دینی کانال-

 !دارم عالی خبر یک که داخل بیام کنار برو حاال! دونستممی که اونو خب-

 شدی؟ نابغه سرت، به خورده سنگ شهاب! خبری؟ چه-

 .کنار برو! ایمزهبی خیلی-

 .بفرما! پوف-

 :گفتم بلند نسبتا صدایی با. رساندم اتاقم به را خودم سرعت به من و رفت کنار کمی

 !اگنس-

. بود اخیرمان مشکالت دلیلش شاید. رسیدمی نظر به نگران. رساند اتاقم به را خودش سرعت به

 پشت شده بسته موهای یدسته از اش،شده ژولیده نسبتا موهای و پوشیده بندپیش کهحالی در

 : پرسید بودند، ریخته رونبی سرش

 !خانوم؟ بله-

 درست هم استیک و کیک تازه. کنی تزئین هم کمی و مرتب خیلی رو خونه امروز خواممی ازت-

 .بگیریم جشن خوایممی. کن

 : پرسید متعجب و شد صورتش نگرانی جانشین بهت

 !جشنی؟ جور چه! جشن؟-



 :گفتم و پاشیدم رویش به کج لبخندی

 .رایزهسورپ دیگه این-

 : گفت و زد دلنشین و پررنگ لبخندی

 !بودمتون ندیده خوشحال انقدر بود وقت خیلی! خانوم خداروشکر-

 محکم را صلیبم. رفت امیقه زیر دستم.رفت بیرون اتاق از لبخندش همان با. زدم او به چشمکی

 : گفتم ب**ل زیر و فشردم امشده مشت دست در

 !ممنونم ازت واقعا-
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 !شد تموم دیگه بخ-

 : گفتم بلندتر کمی و انداختم کردیم درست اگنس با که کاکائویی کیک به رضایت از نگاهی

 !شد تموم نمیشه باورم! عالیه این اگنس وای-

 : گفت زدمی نمکین لبخندهای همان از کهحالی در اگنس

 !خانوم نباشید خسته-

 .کرد قطع را ما یمکالمه شد، آشپزخانه وارد که رایان صدای

 روش شکالت و خامه ذره یک اومد، آخر یدقیقه چند فقط اون! عزیز اگنس نکرده کاری که آرزو-

 .کردم کاری یه منم بگه که زد



 .آید در اشدخترانه ریز یخنده صدای شد باعث و زد اگنس به پرشیطنت چشمکی

 !گفتممی بهت چیز یه وگرنه خوبه حالم االن رایان-

 چی؟ مثال خب-

. بدهد فراوان تعجبی به را جایش اشچهره شیطنت شد باعث که زدم رویش به کج بخندیل 

. کشاند در سمت به ارادهبی مرا زنگ، صدای! کردنمی را من از انعطافی چنین بینیپیش مطمئنا

 : گفتم ذوق با در کردن باز با

 ...خبره چه بدونید اگه وای-

 هم با همزمان بودند، شده خیره من به مایوسشان و ستهخ هاینگاه با کهحالی در بابا و مامان

 : گفتند

 !خبره؟ چه-

 .رفتم کنار و زدم کج لبخندی

 .کرد تعریف شهنمی که در دم داخل، بیاید-

 هامبل روی و گرفت را بارانشان از خیس هایپالتو اگنس و شدند وارد هیجانی و ذوق هر از خالی

 حرف به بیشتر مرا بود، نشسته من به خیره دیگری مبل ویر  که رایان کنجکاو یچهره. نشستند

 عادی دوست یک از من برای او. بیاید پذیرایی به هم اگنس تا ماندم منتظر. کردمی وسوسه زدن

 هایحرف با و نشستمی هایمدل و درد پای امناراحتی لحظات تمام در و بود فراتر خیلی هم

 باید پس بود هایمغم شریک اگر. دادمی امید من به داشت، یاد به مادرش از که ایامیدوارکننده

 .کردم شروع را نطقم و کشیدم عمیق نفسی پذیرایی به ورودش با. بودمی نیز هایمشادی شریک

 باور قابل غیر وجود با ولی برسه نظر به شوخی اولش شاید بدم خواممی االن که خبری خب-

 !ماست امیدینا پایان دیگه و داره واقعیت بودنش،

 : دادم ادامه و کشیدم دیگری عمیق نفس. بود من به شانهمگی نگاه



 ازش که هاییآزمایش و منفیه اوی مامان مثل خونیش گروه که شده مغزی مرگ نفر یک-

 ...یعنی این و داده نشون رو مامان بدن با قلبش زیاد تطابق گرفتند،

 را هایمشانه دستش دو با. رساند من به را خودش بلند هایقدم با و شد بلند جایش از سریع بابا

 : گفت و گرفت محکم

 !آرزو میگی راست بگو-

 شچهره از که بود ناباوری و بهت فقط. نبود صورتش در اخم از اثری ولی بود جدی نگاهش

 : گفت و برد باال را صدایش. بود سرازیر

 !میگی راست بگو لعنتی-

 : گفتم پراطمینان حنیل با و زدم رویش به پررنگ لبخندی

 !میگم راست قسم مامان جون به! بابا میگم راست-

. افتادند پایین و شدند شل دستانش. دارم حساسیت خیلی مامان جان قسم روی دانستمی

 یقطره شوق از. چرخید مامان سمت به سرم. کشید پرصدا و عمیق نفسی و بست را چشمانش

 در را دستش دو هر کهحالی در و شد بلند جایش از انرای. چکید راستش چشم یگوشه از اشکی

 !من مثل درست شد؛نمی باورشان اصال. کشید عمیق نفسی برد،می فرو موهایش

*** 

 

 آوریدلهره طرز به را بیمارستان رویراه سکوت عمل، اتاق در پشت بابا هایزدن قدم صدای

. افتادند لرزه به عمل، کشیدن طول استرس   شدت از هم من هایدست ناخودآگاه. شکستمی

 لیوان دوازدهمین کهدرحالی رایان. خاراندم محکم را یشانریشه و بردم فرو موهایم در را دستانم

 : گفت خوردمی را اشنسکافه

 !ندید استرس بیخودی انقدر شهمی-



 : گفت و کشید عصبی پوفی بابا

 اتاقه؟ توی ساعته هشت بینینمی باشم؟ آروم تونممی االن من کردی فکر-

 .گرفت را آیدمی سراغش به وقتی کمتر که جدیتی رنگ نگاهش و شد بلند جایش از رایان 

 زودتر دارید دوست شما! حساسه خیلی و قلبه عمل ناسالمتی آپاندیسه؟ عمل کردید فکر بابا-

! لهعم بیشتر ظرافت و دقت خاطر به کشیده طول بیشتر که این بشه؟ تموم بد ولی بشه تموم

 هوم؟. کنید عوض هوایی بیرون برید کم یه چطوره اصال

 : گفت بردمی فرو موهایش در را دستش کهدرحالی بابا 

 .بخوره هوا ببر رو آرزو! تونمنمی-

 : گفتم معترض

 !خوبم من-

 : گفت و چرخید سمتم به شدید اخمی با

 .بخور هوا کم یه برو میگم دارم! بده حالت نگفتم منم-

 جایم از ناچار به. کرد بسته و باز تایید ینشانه به را هایشپلک بود، سرش پشت که هم رایان

 دفترچه لیست و آوردم بیرون جیبم از را موبایلم. شدم بیمارستان حیاط راهی و شدم بلند

 از بیشتر اسم این من برای". آرامش دنیای" ماند؛ ثابت اسمش روی نگاهم. کردم باز را تلفنش

 شب هر داد، من به را خوب خبر آن جولین که پیش روز سه از. است معرفش ماکان، نامش،

 که مطبش به حتی! است خاموش اشگوشی همواره ولی زنم،می زنگ من و شکنممی را غرورم

 جولین از هم چه هر! بود بسته هم آنجا روز سه این ولی رفتم بود ویزیتش کارت روی آدرسش

. بودم منتظرش همچنان ولی بود شده تمام طاقتم! رودمی طفره ،نه یا دارد او از خبری پرسممی

. است افتاده که نیست عجیبی اتفاق تنها این ولی! است شده غیب دارم خوب خبرهای که حاال

 مطلع هویتشان از ما خواهندنمی قلب، یاهداکننده بستگان که است عجیب هم واقعه این

 یجمله که زنی صدای به. گرفتم تماس او با یرارادیغ. داشتم نگه اسمش روی را دستم! بشویم



 کردمی تکرار بار دو را( است خاموش نظر مورد مشترک) "The mobile set is off" انگیز نفرت

 بلند فلزی سرد نیمکت روی از. شنیدممی را خودش صدای صدا، این جای به کاش. کردم گوش

 بابا به چشمم رسیدم، که روراه به! هواخوری به هچ مرا اصال. شدم بیمارستان وارد دوباره و شدم

 که رایان به و نشستم خودم صندلی روی دوباره. بود عصبی زدنیقدم حال در همچنان که افتاد

 نگرانش نگاه. شدم خیره بود، داده تکیه پشتش دیوار به را سرش و نشسته روبرویم صندلی روی

 دکتر چند سرش پشت و آمد بیرون اتاق از جولین باالخره! او به من نگران نگاه و بود سقف به

 و صورت در عرق از واضحی رد و بود کرده پف چشمانش خستگی شدت از. آمدند هم دیگر

 و زد پررنگ لبخندی. کردیم نگاهش منتظر و بردیم هجوم سمتش به سه هر. بود مانده گردنش

 : گفت

 !بود موفق عمل-

 زمزمه ب**ل زیر و بستم را چشمانم. فشردم دست در محکم را صلیبم. رفت امیقه زیر دستم

 : کردم

 !ممنونم ازت خیلی! ممنونم-

 : پرسید بود شده ترآرام کهدرحالی بابا

 نیست؟ مشکلی دیگه یعنی-

 دیگه نزنه، پس رو پیوند اگر و باشه مراقبت تحت ماه یک باید ولی نه، که بزرگ مشکل خب-

 .نیست مشکلی

 !متشکرم-

 : گفت و زد لبخندی

 !دادم انجام رو موظیفه فقط من-



 از و بود باارزش برایم هایشکمک و وجود چقدر. شدم خیره رفتنش مسیر به من و رفت جولین

 از اثری هیچ امروز، ولی کرد فراهم را او با امآشنایی فرصت که بود کسی تر،ارزش با هااین یهمه

 !نیست او

*** 

 

 جلویش میز روی را آن و کردم باز را بود کرده درست نماما برای اگنس که سوپی ظرف در  

 : گفتم و زدم لبخندی. گذاشتم

 .خوشمزه و پزاگنس بفرمایید،-

 : گفت و زد رویم به مهربان لبخندی

 !عزیز اگنس و خودت از ممنون-

 : گفتم و گذاشتم ظرف در را قاشقش

 !کنیممی خواهش-

 سه که غذاهایی از مسلما. خورد بیشتری لذت با را اشبقیه و کرد امتحان را سوپش از قاشقی

 باد و برق مثل مامان عمل از بعد یهفته سه. بود بهتر خورد،می بیمارستان در است هفته

 کامال مامان حال که وقتی داد وعده ولی رفت، اینجا از کارش برای پیش یهفته که رایان. گذشت

 هم بهتر اتفاق. شویم جمع هم دور اشمتیسال لحظات در تا بیاید هم ایهفته یک شد، خوب

 نه هم هنوز اما. بیایند لندن به دیگر یهفته است قرار که آرشیداست و آرش بلیط خرید

 ماکان از خبری نه و کنیم ساده تشکری حداقل تا داده نجات را مامان جان کسی چه دانیممی

 به نه و گیرممی تماس او با نه دیگر است، هفته سه که شکست را غرورم قدری به. است شده

 روز هر باشد، افتاده برایش اتفاقی نکند که شدم نگران قدری به که من چرا، دروغ. روممی مطبش

 : بود چیز یک تنها او جواب ولی! نه یا دارد او از خبری بگوید تا شدممی جولین پاپیچ

 .راهه به رو چیز همه-



 متوجه ناخودآگاه، که بود گذشته مامان عمل از تههف یک حدودا. شدنمی کم من نگرانی از اما

 : گفتمی ماکان به همواره لطفش نهایت با جولین. شدم ماکان با جولین تلفنی یمکالمه

 !بگو تبریک شخانواده و آرزو به بیا حداقل بوده، موفق که عمل خب-

 دلیل! ویدبگ من به خالی و خشک تبریک یک نشده حاضر حتی ماکان دادمی نشان واکنشش

 !فهمیدمنمی وجههیچ به را نقیضش و ضد و عجیب رفتارهای این

 فکری؟ توی چرا آرزو-

 .زدم کجی لبخند و آمدم بیرون او فکر از مامان صدای با 

 نشدم؟ متوجه که گفتی چیزی مگه-

 .نکنه درد اگنس دست. ستخوشمزه خیلی گفتم آره،-

 .کرد رها را قاشقش اما بود پُر هنوز ظرفش بیشتر

 !خوری؟نمی شوبقیه چرا! نخوردی چیزی که تو-

 : گفت و زد جانکم لبخندی

 .دخترم مرسی! بود عالی خیلی ولی ندارم اشتها زیاد کن باور-

 گوشی یصفحه روی که جولین نام به. شد ما یمکالمه یادامه مانع امگوشی زنگ صدای

 .دادم پاسخ و کردم نگاه کرد،می خودنمایی

 .سالم-

 خوبی؟ آرزو، سالم-

 چطوری؟ خودت ممنون، خوبم-

 .بودم مهم عمل یک سر ببینی، منو که اومدی پیش دقیقه ده گفتمی منشی. نیستم بد-

 .کنم مهمونت دادم وعده که ایقهوه اون اومدم آره،-



 !نیست؟ کم مادرت یمعالجه واسه قهوه-

 !مثال؟ خوایمی چی! شدی پرتوقع چه اوه-

 کنی؟ مهمون ویسکی یک رو ماکان و من چیه نظرت خب-

 ...که ماکان ولی باشه رو تو-

 : دادم ادامه و زدم صدادار پوزخندی

 !باشه خوشحال مامانم درمان از یا بیاد خوشش من از دیگه نکنم فکر-

 !زنی؟می رو حرفا این چرا! نیست طوراین آرزو-

 خب ولی نزن حرفشم پس بشنوم، رو ماکان اسم حتی خوامنمی دیگه منم واضحه، کامال دلیلم-

 .کنممی مهمون ویسکی به لندن، خوب بارهای از یکی توی حتما رو تو

 ...ماکان مدیون خیلی تو آرزو-

 دلیل ولی دهد، ادامه را حرفش خواستمی بودم مطمئن. شد قطع ناگهان عجیبی طرز به تماس

 !نفهمیدم را تماس شدن قطع

 !آرزو؟ کیه ماکان-

 موج صدایش عمق در کنجکاوی و نگرانی ولی بود شکاکی و شیطنت از پر فقط رظاه به لحنش

 .نداشتم دوست اصال هم را کاریپنهان ولی نداشتم، توضیح یحوصله. زدمی

 

 او به چه دقیقا که کنم فکر درست تا خاراندم، را سرم پوست کمی و بردم فرو موهایم در را دستم

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی. بگویم

 ...راستش خب-



 آب. دوختم هاآن به را چشمانم و انداختم پایین را سرم. کردم گره هم در را دستم دو انگشتان

 : دادم ادامه و دادم قورت را دهانم

. ایتالیا رفتم کریسمس واسه که موقع همون. دیدمش عمه دوستای از یکی دختر تولد باراولین-

 هستم؛ مدیونش رو چیزا خیلی و خوبیه خیلی وستد برام ولی ندارم بهش خاصی حس دونیمی

 دوست یک عنوان به که خالصه. درمانت مراحل رفتن پیش سریع و جولین با آشنایی جمله از

 .تو درمان برای کرد کمکم خیلی

 بود؟ شده اسمیت دکتر و تو رابط که آشناییه همون ماکان یعنی-

 .آره-

 !بشنوی؟ اسمشو خواینمی حتی دیگه گفتی چرا طوره،این اگر خب-

 از بگویم او به بود، سخت برایم چرا دانمنمی. کردم سکوت و انداختم پایین بیشتر را سرم

 .امشده دلگیر معمولی دوست یک توجهیکم

 .کن نگاه من به آرزو-

 .کردم نگاه چشمانش در و آوردم باال را سرم باالجبار

 کنی؟می مخفی من از رو چیزی-

 : گفتم و اختماند پایین را سرم 

 .نه-

 بگی؟ دروغ بهم ندارم دوست دونیمی-

 : گفتم حوصلهبی و آوردم باال را سرم دوباره اکراه به 

 با قدریاون تازه و هستیم معمولی دوست تا دو فقط ماکان و من بدونی؟ خوایمی رو چی مامان-

 .زنیممی حرف رسمی هم هنوز که داریم فاصله هم

 .بود احترام برای فقط نبود، فاصله از زدنمان حرف سمیر ! گفتممی محض دروغی



 بینتون مشکلی چه بدونم خواممی فقط! هستید معمولی دوست تا دو از بیشتر نگفتم که من-

 !دلخوری ازش انقدر که اومده پیش

 !نیست مشکلی-

 !آرزو-

 !کن تمومش لطفا مامان-

 !کنم کمکت خواممی من-

 .برمیام مشکالتم پس از تنهایی و شدم بزرگ دیگه من-

 .نگو نیستی راحت من با اگه باشه-

 سکوت هم باز من ولی زد،می موج هاآن در دلخوری که کردم نگاه چشمانش به. کردم سکوت

 ولی گذاشتم در یدستگیره روی را دستم. بروم بیرون اتاق از که شدم بلند امصندلی روی از. کردم

 سالمتی تا کردم دعا کلی امروز، همین تا من. کنم رکشت طور این خواستنمی دلم. ماند ثابت

 عقب به ناخودآگاه! بگذرم؟ او کنار از تفاوتبی حد این تا حاال و آورد دست به را کاملش

 کهآن بدون. نشستم امصندلی روی دوباره و کردم رها را دستگیره. کردمی نگاهم منتظر. چرخیدم

 : گفتم و آمد در حرکت به زبانم. کردمی اموسوسه هاهناگفت گفتن به و نگاه مرا بزند، حرفی

 بهم و کنهمی جذبم انقدر که داره وجودش توی چی دونمنمی! داره فرق بقیه با برام اون مامان-

 کنهمی کم اونقدر رو هامنگرانی! بهشته از تکه یک کنارش، در بودن کنممی حس. میده آرامش

 ولی کنیم،می برخورد رسمی هم هنوز احترام ینشانه به یدشا ما. کنممی فراموششون گاهی که

 هایمالقات گاهی و تلفنی تماس یا ایمیل با مدام پیش، ماه یک حدود تا مونآشنایی روز از

 یا بود عادت بهش حسم اسم شاید بگم، بهت چطوری دونمنمی. بودیم ارتباط در هم با بیرون

 آینده برای نگرانی همه اون با سخت شرایط اون در گیمزند بود که چی هر ولی اعتیاد، هم شاید

 .کردمی آروم آساییمعجزه طرز به وجودمو یهمه و آسونتر خیلی رو

 : دادم ادامه و کشیدم عمیق نفسی



 وقتی! نداشته حضور هم اول از انگار که شد غیب جوری! زد غیبش یهو چرا دونمنمی ولی-

 بدم بهش رو پیوندت عمل خوب خبر تو، یواسه هامانینگر  و دردها گفتن جای به خواستممی

 !بود بسته هم مطبش حتی و بود خاموش گوشیش. نبود ازش اثری دیگه

 .خاراندم محکم را یشانریشه و بردم فرو موهایم در را دستم حرص با

 !اومده پیش براش مشکلی شاید جان آرزو-

 زد،می حرف اون با داشت جولین که ربایک ولی شدم، نگرانش و کردم فکرو همین اول منم-

 !بگه خالی و خشک تبریک یه من به بیاد خوادنمی حتی و خوبه حالش فهمیدم

 واقعا شاید! کنی؟می قضاوت زود انقدر چرا دخترم وای! خوبه؟ حالش دونیمی کجا از تو-

 !باشه اومده پیش براش مشکلی

 : پرسیدم متعجب و کردم مکث کمی

 داری؟ خبر داشتنش مشکل از که شناختیمی رو ماکان تو مگه زنی؟می حرفو این چرا-

 گفتی تو که هم االن. شنیدم زیاد آرمیتا از تعریفشو ولی ندیدمش حتی یعنی. نه که دقیقا خب-

 .میگی رو شخص همون فهمیدم شدی، آشنا باهاش جوری چه

 زده؟ غیبش چرا مدت این دونیمی تو پس! چی؟-

 !نه که معلومه! من؟-

 !گفتمی هم تو به و دونستمی عمه وگرنه نداره مشکلی پس-

 ب**ل زیر مارکو عمو و عمه ورود با. بچرخد در سمت به ما دوی هر سر شد باعث اتاق در صدای

 و نشست مامان کنار دیگری صندلی روی عمه. کردم سالم دویشان هر به و گفتم ای" زاده حالل"

 شده غیب چرا ماکان بپرسم، عمه از که نرسید خودم فکر به چرا دانمنمی. پرسید را حالش مدام

 دلخوری و نبودند هم راهبی مامان هایحرف. آمدم بیرون اتاق از و کردم کوتاهی خداحافظی! است

 از کتابی و نشستم روراه هایصندلی از یکی روی! بود سوتفاهم یک ینتیجه فقط شاید من،

 بازتر ذهنم شوم، دور پیچیده فضای این از کمی اگر. کردم خواندنش به شروع. آوردم بیرون کیفم



 کنارم که عمه به متعجب و بستم را کتاب گرفت قرار پایم روی که دستی حس با. شودمی

 .کردم نگاه بود نشسته

 داره؟ حقیقت! دلخوری ماکان از خیلی گفتمی مامانت آرزو-

 : پرسیدم خشمگین لحنی با و کردم پررنگ اخمی

 گفته؟ شما به اینو چرا مامان-

 ماکان اگه گفت من به فقط. باشی دلخور کسی از دلیلبی تو نخواسته اون! دختر نشو عصبانی-

 خیلی تو که فهمیدم هم بعد. بگم بهت من توئه، به اخیرش توجهیکم دلیل که داره مشکلی

 !چیه؟ مشکلت پس ارتباطم، در مامانت از بیشتر ماکان با که من. دلخوری ازش

 .کشیدم پرصدا نفسی و بردم فرو موهایم در را دستم

 !عمه-

 جانم؟-

 !نیست مهم برام دیگه ماکان-

 !میگی دروغ داری-

 : داد ادامه که کردم نگاهش عصبانی

 .افتاده براش اتفاقی چه بدونی خوایمی میگه چشمات-

 بدین؟ شجلوه گناهبی که کنینمی بازی فیلم دارین شما یا! افتاده؟ براش اتفاقی مگه اصال خب-

 ...مادرش! افتاده که معلومه-

 .نیفتاده من واسه اتفاقی هیچ-

 همان! بود خودش صدای. چرخید کرد قطع را عمه حرف که صدایی منبع سمت به سرم بهت با

 سیاهش کفش از نگاهم. بود شده آمیخته دلخوری، از مملو لحنی با که بود بخشآرامش صدای



 تا رنگش،سیاه کراوات و پیراهن گردنش، دور پزشکی گوشی سفیدش، پوشرو رنگ،سیاه شلوار تا

 ترینمهم رنگش،سیاه گرمعجزه چشمان و شده پوستپوست و خشکیده گوشتی هایب**ل

 ولی نداشتم سیاهش پا تا سر هایلباس به خوبی حس اصال. آمد باال صورتش، بخش

 آرامش، همیشه مثل نگاه در چرا دانمنمی. دادندمی آرامش خوب حس همیشه، مثل چشمانش

 آرامش دریای در غمناکش امواج ولی نبود معلوم اشچهره در که غمی. زدمی موج غم نوعی

 دلخوری جای و است شده ظاهر ناگهانی چه که داشت تعجب جای. بود آشکار چشمانش

 هاآن روی اصال من ولی نیامد، دیدنم به باریک حتی و کردمی کار بیمارستان این در که داشت

 تنها بینند،می را چشمه زالل آب تنها که بیابانی صحرایی تشنگان مثل من. کردمنمی تمرکز

 : پرسید متعجب عمه! بس و بودم صدایش همین و نگاه همین یتشنه. دیدممی را او چشمان

 بشه؟ رفع سوءتفاهم این که نمیگی بهش خودت چرا خب! چیه؟ مشکل ماکان-

 : گفت کرد،می نگاه امزدهبهت چشمان به همچنان کهحالی در 

 !میگم خودم-

 ! بود کردن نگاه همین یتشنه تنها من، مثل هم او انگار. چرخاند عمه سمت به را سرش باالجبار

 .پریدم حرفتون وسط ببخشید-

 : گفت و داد تکان پایین به را سرش عمه

 !نداره اشکالی-

 : گفت بشنوم من فقط که ریطو آرام، و کرد نگاه من به سپس

 .کنی صحبت تنها باهاش بری بهتره-

 : دادم جواب آرام خودش مثل

 !کنم صحبت باهاش برم نخواسته من از که اون-

 : گفت آوردمی بیرون خود روپوش هایجیب از را دستانش کهدرحالی ماکان



 کنیم؟ صحبت تنها آرزو و من میشه-

! باشد چه واکنشم گفت من به حتی که کرد بینیپیش را او فحر  زود اینقدر چطور عمه دانمنمی 

 : گفت ایمحترمانه لحن با عمه

 .باشید راحت! البته-

 خودم کنجکاوی برای بلکه او، یاشاره برای تنها نه من و شوم بلند کرد اشاره من به نگاهش با

 و کرد باز را اتاقش در. دمافتا راه کرد،می حرکت من از جلوتر کمی که ماکان دنبال به و شدم بلند

 صندلی تریننزدیک روی و شدم اتاقش وارد. کرد دراز اتاق داخل به تعارف ینشانه به را دستش

 .نشستم اتاق در به چرم

 قهوه؟ یا چای-

 .خورمنمی چیزی-

 ماساژ دستش با را اشپیشانی کهحالی در و بست را چشمانش. نشست روبرویم صندلی روی

 : گفت دادمی

 !نکنید تعارف میشه-

 .مطلب اصل سر برید خواممی. کنمنمی تعارف من-

 .کرد نگاه چشمانم در مستقیم و کرد باز را چشمانش. کرد متوقف را اشپیشانی ماساژ

 جواب پرسممی ازتون که سوالی به باید قبلش ولی میگم، رو مدتم این غیبت دلیل بهتون من-

 .صادقانه جواب اونم. بدید

 !بخ بسیار-

 نگاه این از دلیلبی. بیندازم پایین را سرم شد باعث که شد دقیق چشمانم در قبل از بیشتر

 حتی که گناهی. است خجالت و پشیمانی گناهم، تاوان کردم حس. کشیدم خجالت پرسشگرش

 !چیست دانمنمی



 .میگی راست بشم مطمئن خواممی. کن نگاه چشمام توی لطفا-

 هایمناخن سر شد باعث که گرفتم استرسی ناخودآگاه. بود ذاشتهگ کنار را کردن صحبت رسمی

 چشمانش در و آوردم باال را سرم ناگزیر. کردم رها را امبیچاره ناخن دقیقه چند از پس. بجوم را

 .کردم نگاه

 .بپرسید باشه،-

 داری؟ اعتماد من به-

 او به گفتن دروغ از کردم،می نگاه نفر یک چشمان در وقتی ولی نه، بگوید زبانم خواستمی دلم 

 و دلگیری یهمه با ولی زیاد خیلی بلکه ذره، یک نه هم آن بودم دلخور او از. شدممی عاجز

 منطقش تمام با مغزم و احساساتش تمام با قلبم. داشتم اعتماد او به هم هنوز او، از دلخوری

 !داریم باورش زدند؛می فریاد

 : گفتم بریدهبریده

 !ه...ر...آ-

 باشیم؟ دوست تا دو قبل مثل تونیممی هم باز نگم، رو غیبتم دلیل اگه حتی سپ-

 .کردم پررنگ اخمی ناخودآگاه 

 !بگید دادید قول-

 گفتم فقط! ندادم قول من سوما. دارم دلیل سوالم برای دوما. نبود سوالم جواب این که اوال-

 .میگم

 ولی انداخت،می تردید به را آدم هایشلسوا. کشیدم عصبی پوفی و بردم فرو موهایم در را دستم

 : گفتم و کردم نگاه چشمانش در ناچار! بود مثبت یقین و قطع به شانهمگی جواب من برای

 .آره-



 دلیل بدون. بگذرم اخیرش هایلطفیکم از بودن، سخت وجود با توانستممی دلیل بدون

 !چطور دانستم،نمی هم خودم اما متوانستمی. کنم فراموش را اخیرش هایتوجهیکم توانستممی

 .آرزو-

 !بود نکرده صدایم غمگین حد این تا گاههیچ حال به تا. کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم

 بله؟-

 باشه؟. کنیم شروع نو از بیا و کن فراموش رو مدت این پس. داری باورم که مرسی-

 بدونم؟ دلیلتونو من ندارید دوست چرا-

 .کنه پیدا ادامه ارتباطمون د ین، احساس خاطر به خوامنمی چون-

 !د ینی؟ جور چه-

 .بدی رو دادی، جواب سوال با و پرسیدم که سوالی جواب میشه-

 .کنیممی شروع نو از باشه-

 : گفت و زد لبخندی

 !متشکرم-

 .کنممی خواهش-

 توجهم گفت که ایکلمه چند همان از. داد جواب و رفت میزش سمت به تلفن زنگ صدای با

 : گفت گذاشت را گوشی کهاین از بعد و شدم بلند صندلی روی از. دارد مریض شدم

 !کن مهمون جولین با منم پس-

 روی اش،خنده با. بخندد شد، باعث که گرد قدرآن. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 اشندهخ! رسیدمی نظر به جذابتر چقدر خندیدمی وقتی. گرفتند شکل حفره چندین هایشگونه

  :گفتم متعجب آمدنش بند از پس و نکشید طول زیاد



 آره؟! بود اسپیکر روی نکنه! کردید قطع یهو رو تلفن شما پس-

 . بشنوم رو صدات خواستمی دلم راستش خب-

 راست و چپ به جلویش تهدیدوار را اماشاره انگشت. زدم کج لبخندی ناخودآگاه اشجمله این با

 : گفتم و دادم حرکت

 شدید، قشنگم صدای دلتنگ چون باراین حاال! بدید گوش من یمکالمه به یواشکی نبینم دیگه-

 .بخشممی

 کارش ولی بروم بیرون خواستنمی دلم. زد گرم لبخندی دنبالش به هم او. زدم غرور از لبخندی

 : گفتم و چرخیدم در سمت به!اشزندگی و بود

 .خداحافظ فعال-

 .دارخدانگه. باش خودت مراقب-

 برای آنچه کهاین بدون. رفتم بیرون و انداختم او به دیگر نگاهی آخر، یلحظه و کردم باز را اتاق در

 هیچ، که نداشتم بدی حس اصال ولی رفتم بیرون اتاق از بفهمم، را آمدم اتاقش به فهمیدنش

 مردم اتفاق به قریب که دلیل همان به حس این شاید. کردمی همراهی مرا هم ایالعادهفوق حس

. باشد است، شدن خوشحال و شدن آرام ها،کردن فراموش و هابخشیدن ینتیجه معتقدند

 افتاد بابا به چشمم و کردم باز کمی را در. نبود کسی روراه در. رفتم مامان اتاق سمت به خوشحال

 بر دلبخن دویشان هر. زدمی حرف او با آرام و بود نشسته مامان تخت کنار صندلی روی که

 و بستم آرام را در. نشدند حضورم و در شدن باز متوجه که شدم خوشحال. داشتند ب**ل

 نگاه من به منتظر و بود ایستاده روراه در که جولین دیدن با ولی بروم، حیاط به که چرخیدم

 : گفت و شد نزدیکتر من به بلند قدم چند با. ایستادم جایم در کرد،می

 بزنیم؟ حرف هم با بیرون بریم میشه-

 : دادم پاسخ سریع که طوری کرد، کنجکاو سخت مرا اشناگهانی شدن ظاهر 

 !البته-



 : گفت و خاراند را اشچانه دست با

 .من مهمون شام رستوران، بریم خب-

 تایید برای! بود بزرگی سوال برایم داشت عجله حد این تا چرا کهاین. برد باال را ابروهایم تعجب

 .دادم تکان پایین به ار  سرم پیشنهادش

 جولین به منتظر. رفت و گذاشت میز روی را غذا هایظرف بود، جوانی نسبتا پسر که گارسون

 او و دهدمی عذابش سخت ایمسئله کردم حس. بزند را حرفش توانستنمی هنوز که کردم نگاه

 جلویش ایغذ به نگاهی. ترسدمی شدنش فاش عواقب از که کندمی وسوسه رازی گفتن به را

 : گفت و انداخت

 .بخوریم غذا کم یه اول خب-

 .خوبیه فکر-

 فرصت او به توانممی تا داشتم تصمیم. کردم شروع را خوردن غذا و برداشتم را چنگال و چاقو

 بود جولین این نهایت در و بودیم مشغول غذا با که بود ایدقیقه ده. بیاید کنار خودش با تا دهم

 .ستشک را سکوت ابتدا که

 ...راستش-

 : داد ادامه و کرد کوتاهی مکث

 ولی نه، یا شده چی بگم بهت که شدم دودل خیلی نزنم حرفی تو به دادم قول ماکان به چون-

 .بگم بهت رو بدونی داری حق که رو چیزایی گرفتم تصمیم

 : گفتم معترض

 بهش اونقدر دالب بدونم، زندگیش از چیزی من نداره دوست اگه. کردم صحبت ماکان با من-

 مسائل! نیستم ناراحت موضوع این از اصال من و بدونه دونستنش الیق رو من که نیستم نزدیک

 !مربوطه خودش به زندگیش شخصی



 : گفت و نوشید را گیالسش تلخ محتویات از ایجرعه

 !میشه مربوط هم تو به مسئله این ولی-

 : داد ادامه سپس و کرد سکوت ایلحظه چند

 .آرزو کرده فوت نماکا مادر-

 بسته محکم را چشمانم. نکشیدم نفس حتی لحظه چند برای! شدم شوکه کلمه واقعی معنای به

 : پرسیدم ناباور! گفت؟می چه او. هستم بیدار شوم، مطمئن تا کردم باز و

 !میگی؟... داری... چی... تو-

 و گوشی سمت اصال دیگه کرد، فوت جا در و شد مغزی مرگ تصادف با مادرش وقتی از دقیقا-

 قلب اهدای فهمید که چیزی تنها. بود شوک توی هم خودش حتی روز ده تا. نرفت مطبش

 خورهمی مادرت بدن به ببینم تا بدم، رو الزم هایآزمایش ترتیب خواست من از فقط. بود مادرش

 که دادم خبر بهت من و دادمی نشون رو زیادشون تطابق هاآزمایش جواب خوشبختانه که نه، یا

 یهمه بگم تونممی نبود؛ مادرش فقط ماکان مادر راستش آرزو، دونیمی. کنیم عمل رو مادرت

 کارش وقف رو زندگیش تمام پدرش و نداشت برادری و خواهر هیچ که اون برای. بود خانوادش

 مراقب گفت من به اون. بود زندگیش عاطفی حامی بزرگترین دادن دست از مادرش مرگ کرده،

 .بیاد کنار جدیدش دنیای و خودش با بتونه که وقتی تا باشم مادرت و تو

. شدمی بزرگتر و بزرگ گفت،می که ای جمله هر و کلمه هر با بود گرفته شکل گلویم در که بغضی

 آن در ولی نداشت دردی بدنم. کرد نفوذ وجودم عمق تا پوست سطح از عجیب غمی و بُهت

 بر دست دو با جاهمان خواستمی دلم. فشردمی رحمانهبی را قلبم بزرگ دردی وجودم، اعماق

 از شدن دلخور او؛ از شدن دلخور برای ام،بچگانه هایقضاوت برای بکوبم سرم بر. بکوبم سرم

 من و داد نجات را مادرم جان که مردی از شدن دلخور بودم، مدیونش را مادرم زندگی که مردی

 پر را جلویم گیالس! لوحانه ساده چقدر! شدم دلخور او از ،مادرم موفق عمل نگفتن تبریک برای

 کردم، پر که را بعدی گیالس. کشیدم سر و ریختم هم باز! بود کم. کشیدم سر جا یک و کردم

  :گفت و زد گیالسم به را پرش نیمه گیالس جولین



 .سالمتی به-

 : گفتم ب**ل زیر

 .سالمتی به-

 خورد گیالس نیم سه نهایت در که جولین. شد تمام زرگشب بطری که کشیدم سر و ریختم قدرآن

 کردمی درد شدت به سرم. خواستمی منگی و گیجی دلم من ولی باشد، هوشیار رانندگی برای تا

 پخته درون از فوریه، اوایل سرد هوای در شلوار، و بلوز همان با که بود گرفته گُر بدنم قدرآن و

 .شدم

 !نخور دیگه گفتم تبه که من! خوردی خیلی آرزو-

 : پرسیدم لرزان صدایی با و کردم نگاهش خشمگین

 چرا؟ گفتی؟ بهم رو اینا دیر انقدر چرا تو-

 : گفتم و شد بلندتر صدایم 

 چرا؟-

 : گفتم و کوبیدم مشت اشسینه به. شد نزدیک من به و شد بلند اشصندلی روی از 

 چرا؟ جولین؟ چرا-

 !کنندمی نگاهمون دارند مردم! تورانهرس اینجا! باشی آروم کن سعی هی-

 !نیست مهم واسم-

 .خونه بری باید! میگی داری چی فهمینمی االن! هست که معلومه-

 .کشاند خودش دنبال مرا و کرد تنم میلم خالف بر را پالتویم. کرد بلند مرا و گرفت را هایمشانه

 



 تا چسباندم، کنارم سرد یشیشه به ار  سرم. نشاند راننده کنار صندلی روی مرا و کرد باز را در

. نزدم حرفی دیگر خانه، آدرس گفتن از بعد و بستم را چشمانم. شود کم امپیشانی داغی از کمی

 : گفت جولین شوم، پیاده کهآن از قبل ولی کردم باز را در. گشودم چشم ماشین توقف با

 !آرزو؟ میدی عذاب خودتو انقدر چرا-

 : گفتم زورم کم صدای و خسته گاهن با و چرخیدم سمتش به

 چرا؟ دونیمی-

 : دادم ادامه و کشیدم بود، محسوس کامال اشعصبی لرزش که عمیق نفسی 

 داشتم، رو دادنش دست از یدلهره و بودم مامانم بیماری نگران من که روزهایی اون یهمه چون-

 نه مدت اون تمام چون کرد،می گوش حرفام به و نشستمی هامدل و درد پای که بود کسی اون

 به تنها نه چون بود، شریکم هم هامغم در بلکه کرد،می من به کمک برای رو تالشش تمام تنها

 فوت برای حتی من... من ولی! کردمی هم آروم رو من بلکه کرد،می گوش دارم غصه دل هایحرف

 ولی کرد، هدیه من مادر به رو مادرش قلب اون! نگفتم هم خالی و خشک تسلیت یک مادرش

 !انصافمبی خیلی واقعا من! نکردم شرکت هم مادرش خاکسپاری مراسم توی حتی من

 خیلی چون هم ماکان! دونستینمی چیزی که تو! نیستی انصافبی اصال تو! آرزو نزن حرفو این-

 !مدیونشی کنی حس خواستنمی باارزشی، براش

 که حرفایی و اشتباهم قضاوت همون با من! یکن انکار رو واقعیت تونینمی بگی هم چی هر-

 ...زدم

 : دادم ادامه و زدم صدادار پوزخندی

 !کردم تشکر ازش ممکن نحو بهترین به-

 !آرزو-

 بیشتر قدم یک. شدم پیاده ماشین از. گرفتم جلویش و آوردم باال سکوت ینشانه به را دستم

 ماشین در روی را دستم ولی فتم،ر  پیش خوردن زمین مرز تا و خوردم سکندری که برنداشتم



 تا مرا و گرفت را هایمشانه دستانش، با و شد پیاده نگران جولین. داشتم نگه را خودم و گذاشتم

 : گفتم معترضانه که کرد همراهی البی درب

 !میرم خودم بعد به اینجا از! بسه-

 .برمتمی! نه-

 !میرم خودم گفتم-

 !نشه دنده یک تو مثل شد بزرگ وقتی تامار  امیدوارم! لجبازی چقدر تو اوه-

 !کیه؟ مارتا-

 .دخترم-

 حرف دخترش یدرباره آیدمی خوشش بود معلوم. زد عمیق لبخندی که کردم نگاهش متعجب

 .بزند

 سالشه؟ چند! داری دختر پس-

 .کنممی دعوتت سالگیش دوازده تولد واسه باشی لندن اگه. سالشه یازده که فعال-

 !میام حتما تولدش برای. هستم یباالی احتمال به-

 : گفت و شد ترغلیظ لبخندش

 !عالیه-

 .کاستمی اممنگی و سرگیجه از سرد هوای. کشیدم عمیق نفسی

 .بینمتمی بعدا. میرم خودم بعد به اینجا از. جولین شدم بهتر-

 باشم؟ مطمئن-

 : گفتم و زدم برهم محکم را هایمپلک 

 .نکن شک آره،-



 .خداحافظ پس-

 .داحافظخ-

 من به نگاهی و برگشت هم آخر یلحظه. رفت ماشینش سمت به مردد و کرد رها را هایمشانه

 به خوران تلوتلو و شدم البی وارد. شود آسوده مساعدم حال بابت از خیالش تا زدم لبخندی. کرد

 برای ظارانت حین تا دادم تکیه دیوار به را دستم و زدم اشدکمه بر ایضربه. رفتم آسانسور سمت

 آپارتمانم در به چطور بفهمم کهآن بدون و شد باز درش باالخره. نیفتم زمین بر شدنش، باز

 .شدم وارد و زدم را رمزش رسیدم،

 !بودی؟ کجا حاال تا دختر وای-

 .کردم نگاهش متعجب و چرخیدم سمتش به عمه، نگران صدای با

 .بخورم شام بودم رفته خب! نگرانید؟ چرا-

 کال عصر امروز گفتن و زدم زنگ هم کنیمی کار که کلینیکی به! نبودی که بیمارستان رستوران  -

 !سرکار نرفتی

 .شهر مرکز هایرستوران از یکی رفتم جولین با-

 : گفت و کشید عمیق نفسی

 !دادی؟نمی جواب گوشیتو چرا! شدیم؟ نگرانت چقدر دونیمی دختر وای-

 !شدید؟ نگران انقدر چرا حاال. گذاشتم جا کلینیک توی صبح احتماال-

 پرسیمی بعد خونه، اومدی وضع این با االنم و زده غیب ت شب نصف دوازده ساعت تا تو آخه-

 !نگرانم؟ من چرا

 از ندارید باور! کنممی زندگی تنها اینجا دارم ساله دوازده که من! کنید؟می بزرگش انقدر چرا-

 !برمیام؟ خودم پس



 درک رو اطرافیانت هاینگرانی کنی سعی باید گاهی که اینه مسئله! تنیس داشتنت باور مسئله-

 !کنی

 : گفتم حوصلهبی

 .باشه-

 سمتم به تند هاییقدم با عمه. شدم اتاقم راهی نداشتم، رفتن راه برای را الزم تعادل کهحالی در

 .کردمی یاری رفتن راه در مرا و زدمی غر ب**ل زیر. گرفت را بغلم زیر و آمد

 .بزنم زنگ بهش باید! کنه پیدات تا رفته کجا االن مارکو نیست معلوم-

 خبر و گرفته تماس عمو با دادمی نشان صدایش. رفت بیرون اتاق از و نشاند تخت روی مرا

 فکر به. دوختم سقف به را بازمنیمه چشمان و کشیدم دراز باز طاق. دهدمی او به مرا بازگشت

 تمام در را بدی ناراحتی وجدان،عذاب حس هم و دردیهم حس هم ماکان برابر در. رفتم فرو

 پنهان که واقعیتی از چیزی من نداشت دوست کهاین با کردم فکر خود با. کردمی پخش وجودم

 و خشک تسلیت یک حداقلش. امفهمیده را چیز همه که بیاورم خودم روی به باید بدانم، کردمی

 کمای باشم، داشته شدن هایشغم شریک در سعی کمی تا یمبگو او به مادرش فوت بابت خالی

 کردنی فکر از پس باالخره. بکنم او از ایویژه تشکر عضو، اهدای عمل بابت دارد جای که این

 دنیای به مرا کمی، زمان مدت در بود کرده منگ مرا که ایسرگیجه. بستم را چشمانم طوالنی،

 . بود من شب نیمه افکار از رهایی برای دنیا بهترین که خوابی برد؛ خواب آرام

 !دختر شو بلند! آرزو-

 : گفتم حالبی و کشیدم سرم روی را پتو

 !میاد خوابم من عمه-

 : گفت عصبانی و کشید سرم روی از زور به را پتو

 .شدی منگ کردی رویزیاده دیشب بس از نمیاد، خوابت دونممی که من! خوابیدی ظهر تا-

 .کردم بازشان کمی زور به و مالیدم تانمانگش با را چشمانم



 !تعطیلم من و ستشنبه که امروز! کنه؟می فرقی چه عمه-

 .جایی یه بریم خوایممی که بیرون بیا شو بلند! بخوابی که نیستی تعطیل-

 : نالیدم سستی با

 !میاد خوابم من بریم؟ خوایممی کجا عمه وای-

 .گفته بهت چی جولین دیشب دونممی من-

! بود افتضاحی شب چه دیشب آوردم یاد به تازه. شدم هوشیارتر کمی و شدند بازتر مانمچش

 که حالی، در و نشستم تخت روی. شد برداشته اخیر مهم هایواقعیت تمام از پرده که شبی

 .کردم نگاه منتظر عمه به شود، کم دردش تا دادممی ماساژ دست با را امپیشانی

 : گفت و داد دستم به عسل شربت انلیو یک دستش کوچک سینی از

 .بگم تا بشه کم دردت سر بخور اینو فعال-

 : آمد حرف به دید، که مرا انتظار. دوختم چشم او به و نوشیدم محتوایش از ایجرعه باالجبار

 .میره مادرش مزار به شنبه هر ماکان-

 هیچ من به و تداش دقیق اطالعات ماکان از حد این تا عمه. شدند گرد تعجب از چشمانم

 : داد ادامه دید، که را تعجبم! گفتنمی

 دوست چون هم من و بشه مطلع مادرش فوت از کسی خوادنمی بود گفته شخاله به ماکان-

 من، از غیر اونجا هم گلنوش و بود گلنوش خواهر تنها باالخره. فهمیدم بودم گلنوش صمیمی

 بزنم زنگ گفتمی من به همش که بود شده شوکه اونقدر شنید، رو خبر وقتی. نداشت رو کسی

 زود خیلی چیز همه هم، من برای حتی راستش آرزو. نکنه شوخی شخاله با بگم و ماکان به

 اون مادر فوت هم. بدم هم بودی نزدیکتر ماکان به که تو به رو خبر این نکردم فکر اصال و گذشت

 که نفس پیوند عمل هم و بود دهکر  پیدا که شدیدی افسردگی با گلنوش وخیم روحی وضعیت و

 راستشو. کنم رسیدگی باید کی به که بود گذاشته راهی دو توی رو من بود، اتفاق اون با زمانهم

 .نگفتم بهت همین واسه و مطلعی مادرش فوت از هم تو کردممی فکر من بخوای



 شرکت شما با مادرش خاکسپاری مراسم توی و باشم مطلع مادرش فوت از من ممکنه واقعا عمه-

 !نکنم؟

 باش مطمئن! ناراحتی؟ انقدر چرا تو حاال! باشی مادرت مراقب خوایمی کردم فکر من خب-

 .بدونی که نخواسته نگفته، بهت چیزی ماکان وقتی

 !دونستممی باید من ولی-

 میریم هم با امروز. نکن سرزنش رو بقیه و خودت انقدر! ندادی دست از رو چیزی هنوزم آرزو-

 .باشم پیشش خواممی من و بیاد قراره هم گلنوش. ااونج

 لندنه؟ هنوز خانم گلنوش مگه-

 .بذارم تنها خواهرمو تونمنمی میگه. اینجاست هنوز اون آره-

 اشصمیمی دوست برای دلش چقدر بود معلوم. کشید سوز پر آهی و انداخت پایین را سرش

. رفتممی مادرش مزار به باید امروز .بشود بهتر حالم تا خوردم را شربتم باقی. سوختمی

 مزین کالغ پر با که رنگیسیاه کاله. رفتم بیرون اتاقم از و پوشیدم را رنگممشکی رسمی هایلباس

 منتظر و نشسته ماشین در عمه و مارکو عمو. آمدم بیرون خانه از و گذاشتم سرم روی بود، شده

 قبرستان به که نکشید طولی زیاد. ردک حرکت ماشین شدم سوار کهآن محض به. بودند من

 به. گرفتم بود، شده سردردم درمان که کنارم سرد یشیشه از را سرم یتکیه. رسیدیم هایگیت

 مدفون هاآن در کسانی جانبی جسدهای که قبرهایی شدم؛ خیره روبرویم قیمتگران قبرهای

 و دبدبه زیردست، همه آن با و اندبوده انگلستان هایثروتمندترین جزء روزی، که بود شده

 پشت صدابی و آرام من و رفتندمی راه من از جلوتر عمو و عمه. داشتند خود برای ایکبکبه

 : گفت و چرخید عقب به عمه که بودیم برنداشته قدم چند از بیشتر. افتادم راه سرشان

 ادامه بعد و یسیموا کم یه بگو ،شدی خسته وقت هر. راهه خیلی هامسلمان یقطعه تا آرزو-

 .بدیم

! مسلمان تا باشند مسیحی کردممی بینیپیش بیشتر من که بود جالب! مسلمانان یقطعه

 : گفتم و زدم عمه روی به کج لبخندی



 .بدیم ادامه راهمون به! نمیشم خسته من-

 فتادا راه به دوباره عمو دست در دست. گرفت من از را رویش و زد رویم به مهربان و گرم لبخندی

 .افتادم راه دنبالشان به دیگر بار من و

 : گفت آرام و چرخید سمتم به عمه که نکشید طول خیلی

 .بیا بعدتر کم یه تو. میریم ما اول. اونجان آرزو کن نگاه-

. دیدم داشت فاصله ما با متری صد که مزاری بر را پوشسیاه نفر چندین تا چرخاندم چشم کمی

 نگاهی کرد،می نگاهم منتظر که عمه به. بودند خودشان حتما پس ود،نب دیگری کس هاآن از غیر

  :گفتم و کردم مطمئن

 .عمه باشه-

 .بهتره باشه، میای داری اول بار واسه که تو دست گل دسته این پس خب-

 .طورههمین آره،-

 تا بزنم قدم ترآرام کردم سعی. رفتند مزار سمت به عمو با و داد من به را دستش ظریف گل دسته

. لرزیدمی بیشتر دلم شدم،می نزدیکتر ایستاده سیاه   پا تا سر جمع آن به چه هر. برسم دیرتر

 از کمی تا گرفتم گاز محکم را لبم یگوشه. کردممی حس را قلبم یشده تندتر تپش و پاها لرزش

 در بهنوش از که ایخاطره تنها هایصحنه تکتک داشتممیبر که قدم هر با. شود کم امنگرانی

 هایچکمه بلند هایپاشنه صدای. شدمی رد چشمانم جلوی از داشتم، اشخواهرزاده تولد شب

 با که مردی به کردم؛ نگاه او به. برگرداند سمتم به را سرشان هاچمن و هاسنگ روی بر رنگم سیاه

 مغموم هشنگا. بود من آرامش مامن نگاهش که مردی به بود، شده خیره من به عجیب تحیری

 بغضی نگاهش، یک همان از که مغموم آنقدر بود؛ مغموم ولی بود آرام هم هنوز چند هر بود؛

 هایمقدم. شدممی نزدیک او به همچنان ولی بودند شده سست پاهایم. انداخت گلویم بر بزرگ

 دمر . دیدمنمی را کسهیچ او جز انگار. شدم نزدیک هم باز ولی گرفتند آهستگی و تردید رنگ

 اشمتری یک در. بود درکی و باور هرگونه از فراتر برایم بزرگش غم و بود ستودنی برایم بودنش

 از و آزردمی را قلبش که دردی با. نداشتم را چشمانش در کردن نگاه طاقت دیگر. شدم متوقف



 حس هم من را مادرش وجود خأل. کردممی حس عجیبی درد هم من تراوید،می بیرون چشمانش

 که گلی دسته روی نگاهم. انداختم پایین را سرم! بودم دیده را او شب یک فقط که منی. ردمکمی

 بغض این وجود با صدایم تا دادم قورت محکم را دهانم آب. بود مانده ثابت فشردممی دست در

 : گفتم شنیدممی زور به هم خودم که صدایی با. آید در بزرگ

 .میگم تسلیت! متاسفم واقعا من-

 : گفت دلخور لحنی با و کشید پرصدا ینفس

 !کنیدنمی کنجکاوی دیگه کردممی فکر-

 بدون را چیز همه خودش میل به جولین گفتممی او به اگر دانممی. بردم ترپایین بیشتر را سرم

 از دلخوری چون کردم سکوت. شدمی دلخور جولین از گفت، من به کنم درخواست من کهآن

 .دادم ترجیح داشت، دوستش برادر مثل که جولین از شادلخوری به را خودم

 : گفتم لرزان صدایی با ناچار به

 .کنم کنترل خودمو تونمنمی میشم کنجکاو وقتی! ببخشید-

 اگر که هستم فضول قدرآن گفتم او به مستقیم غیر. بگیرد امخنده بود نزدیک گریه البالی

 : گفت خشک لحنی با و انداخت پایین را سرش! گیرمنمی قرار و آرام کند، گل امفضولی

 .لطفتون از ممنون حال هر به. بیارید تشریف نبود الزم-

 مادرش قبر سنگ به تمام، جدیت با و بود کرده اخم. کردم نگاهش متعجب و آمد باال سریع سرم

 ب**ل زیر. بود مانده ثابت بود، شده حک سنگ روی که مادرش نام روی چشمانش. کردمی نگاه

 : فتمگ

 !برمیاد من از که کاریه کمترین-

 هایشپلک. شدم نزدیک بود، زده زل قبر سنگ به حرکتبی که اشخاله به و شدم رد کنارش از

. رسیدندمی نظر به ترکوچک بسیار زیبایش و درشت هایچشم و بودند کرده پف گریه شدت از

 که عمه. نشد من حضور همتوج حتی که بود خواهرش خاطرات به کردن فکر غرق قدری به



. گذاشتم اششانه روی را دستم و شدم نزدیک گلنوش به. رفت کنار کمی بود ایستاده کنارش

 هم هنوز که صدایی با و دادم بیرون پرصدا را نفسم. کرد نگاه من به گنگ و خورد خفیفی تکان

 : گفتم لرزیدمی

 .میگم تسلیت. متاسفم واقعا من-

 : گفت حالیب و زد ایدلمرده لبخند

 .اومدی کردی لطف. دخترم ممنونم-

 از پر سنگ تکه یک همان به دوباره و چرخاند را سرش باشد، من از پاسخی منتظر کهآن بدون

 از یکی روی چپم چشم از اشک ایقطره. شدم خیره دستم گل دسته به. دوخت چشم حرف،

 چکید راستم چشم از دیگر ایقطره. بود شده زیبا صبحگاهی شبنم مثل. چکید زیبایش هایگل

 نشان را ما با آسمان همدردی برق و رعد صدای. شد باز هایماشک دیگر برای راه سرشان پشت و

 گم خودشان الیالبه را هایماشک باریدند،می صورتم بر پیوسته که باران ریز قطرات. دادمی

 نگاه نگرانش یچهره به سوالی و گرفتم هاگل از چشم. گرفت قرار امشانه روی عمه دست. کردند

 .کردم

 .بخوری سرما ترسممی. بریم دیگه بهتره آرزو-

 .مونممی من برید شما-

 !چی؟-

 .گردمبرمی تاکسی با بعدا من-

 بمونی؟ بیشتر تو اصراریه چه آخه آرزو وای-

 !کنممی خواهش عمه-

 !بریم باید! نه-



 به ناباوری با و آوردم باال را سرم توقفش با. کشاند خودش دنبال به قدم دو مرا و گرفت را دستم

 : گفت اشهمیشگی یمحترمانه لحن همان با. شدم خیره بود، ایستاده عمه جلوی که ماکان

 .میارمشون من. بمونند نداره اشکالی-

 .میاد من با گلنوش پس! خوبیه فکر که نیست زحمتی برات اگه-

 : گفت معترض گلنوش

 .باشم هنوشب پیش خواممی من! نه-

 : گفت دادمی ماساژ و گرفته را اشخاله هایشانه کهحالی در ماکان

 .خوریدمی سرما باز و نداره عادت هوا این به بدنتون. خونه برگردید دیگه هم شما بهتره خاله-

 !شدی؟ دیوونه ماکان-

 .میایم هم با هم صبح فردا! خاله نه-

 با. گذاشت کیفش در و بست را دستش کوچک آنقر  بود، شده ترآرام کمی انگار که گلنوش

 .شد قدم هم عمه با و چرخید مردد و کرد نگاه خواهرش قبر به حسرت

. کنم لمس را هاگل لطیف هایگلبرگ توانستممی بهتر طوراین. آوردم در را سیاهم هایدستکش

 من و شدمی تندتر ظهلح هر باران. ریختممی قبر سنگ کنار و کردممی پرپر دانهدانه را هاگل

 : گفتم ب**ل زیر. بودم مشغول هاگل هایگلبرگ کندن به همچنان،

 .رحمت قرین روحش-

 بودم، اینجا که سالی دوازده همین در ولی شدم بزرگ ایران مثال. نبودم بلد دعایی این از بیشتر

 ابدی مشآرا خدا از برایش خودم زبان به ب**ل زیر! کردم فراموش هم را خواندن فاتحه

 رفتنش با که همین ولی باشد مادرم ماندن زنده دلیل او، مرگ نداشتم دوست وقتهیچ. خواستم

 الیق را او برگردانده، دارند نیاز او به لحظه هر از بیشتر آن در ها،خیلی که دنیایی به را مادرم

 پرپر را هاگل آرام همچنان من و گذشتندمی هم سر پشت هالحظه. کندمی هاابدیت بهترین



 پشت یعطسه چندین و لرزیدم خود به که طوری سردتر، شدیدا   هوا و شد تندتر باران. کردممی

 بوی دقیقا. کشیدم عمیق نفسی. گرفت قرار هایمشانه روی گرمی یمردانه پالتوی. کردم هم سر

 !تند باران این زیر بو، این حس بود بخشلذت چقدر و بود عطرش خوب

 .بریم دیگه ترهبه کنم فکر-

 باال را سرم. کردممی حس را نگرانی و تشویش جدیتش اعماق در ولی بود جدی ظاهر به لحنش

 خیره کردند،می نگاه من به رنگشانسیاه آرامش دریای همان با که چشمانش به پایین از و آوردم

 : گفتم بود گرفته سرما و بغض از که صدایی با. شدم

 .نیست سردم من. مونیممی دبخوای شما که وقت هر تا-

 در دقیقا چشمانش و بود نشسته روبرویم دقیقا. نشست زانوهایش از یکی روی و شد خم

 از توانستممی هم، شدندمی بسته و باز سریع چشمانم که باران آن زیر حتی. بود نگاهم راستای

 .بشوم لذت غرق بخششآرامش چشمان به کردن نگاه

 !سرده! برم دیگه خواممی منم-

 !نیست سردم من ولی-

 !کرد تایید را حرفم که کردم ایعطسه

 !واضحه کامال-

 !برید نیست الزم من خاطر به که شما خب-

 .کافیه دیگه امروز برای. خونه برگردم خواممی هم خودم من-

 و شدم بلند بودم، نشسته رویش که چوبی یکُنده روی از و بستم تایید ینشانه به را چشمانم

 با و گذاشت کمرم پشت آرام را دستش یک. ایستاد و شد بلند هم او من، دنبال به. تادمایس

 پارک ماشین جای از که من و افتادیم راه صدابی. بروم جلوتر کرد تعارف من به دیگرش دست

 اشچهره به نگاهی چشم، یگوشه از. زدممی قدم اششانه به شانه بودم، خبربی اششده

 بینمان، صدای تنها ولی بزند حرفی بودم منتظر. نبود صورتش روی اخم از اثری دیگر. انداختم



 به رسیدن تا و ماندم ساکت. بود زمین و ما هایبدن با باران درشت قطرات شدید برخورد صدای

 کرد نگاهم نه. کرد باز برایم را راننده کنار در عادتش طبق. دادم ادامه صدابی رفتن راه به ماشین

 پشت. نشستم و گفتم کوتاهی" متشکرم" آهسته. بنشینم من تا ماند منتظر فقط. زد فیحر  نه و

 ایشیشه حصار این پشت از بودم مجبور من و بود باال ماشین هایشیشه. افتاد راه و نشست رُل

 خوردندمی ُسر پایین به و کوبیدندمی شیشه به را خود من، به رسیدن از ناتوان که قطراتی به

 به نگران و کرد روشن را بخاری. کنم عطسه شد باعث که پیچید وجودم در لرزی ناگهان. مکن نگاه

 آدم که راهیست تنها انگار! بردم پی قرمز چراغ مزیت به ام،زندگی در باراولین برای. کرد نگاه من

 .کند نگاه کندمی رانندگی و نشسته کنارش که کسی چشمان در بتواند

 سردتونه؟ هنوزم-

 لبخندی. بود غالب نگرانی این بر عجیبش آرامش هم هنوز ولی بود گرفته نگرانی رنگ شنگاه 

 : گفتم و زدم رویش به کج

 !اصال نه-

 نگفتنش ولی هستم، شدن خفه حال در که کرده زیاد را اشدرجه قدرآن بگویم خواستمی دلم

 داخل گرم هوای با سرمایش حس تداخل. چسباندم کنارم یشیشه به را سرم. دادم ترجیح را

 به تا و شدند سنگین هایمپلک که شد ترگرم و گرم قدرآن ماشین. بود دلنشین بسیار ماشین

 .بودم رفته شیرین خوابی به آمدم، خود

 البی در به کنارم یشیشه از ناباور. کردم باز را چشمانم آرام بچه، چندین یخنده صدای با

 روی کمی! بود نپرسیده من از را امخانه آدرس حتی نماکا که آمد یادم. کردم نگاه مجتمع

 سمتش به نگاهم. افتاد بود انداخته من روی که پالتویش به چشمم که شدم جاجابه صندلی

 زمانی مدت چه نبود معلوم اصال. بود بسته چشمانش و داده تکیه صندلی به را سرش. چرخید

. بود برده خوابش که مانده شدنم بیدار منتظر قدرآن. است کرده توقف و رسیده اینجا به که بود

! آمدنمی دلم دیگر طرفی از اما کنم، تشکر و خداحافظی و کنم بیدارش خواستمی دلم طرفی از

 خواب به وقتی که بود شده معصوم طفلی همچون. ماند ثابت اشبسته چشمان روی نگاهم

 قلبم اعماق در حسی. داشت بیعجی جذابیت برایم اشخفتگی در حتی. ربایدمی دل رود،می



 هم من موهای داشتم آرزو همیشه که رنگشسیاه صاف و نرم موهای در را دستم خواستمی

 . ببرم فرو باشد، طورآن

 موهایش متریسانتی چند به دستم انگشتان که همین ولی کردم نزدیک سرش به کمی را دستم

. بردم فرو موهایم در را دستم و یدمکش پرصدا نفسی حرص با. کشیدم عقب را دستم رسیدند،

 پایین را سرم. بردمی دل ناز و عشوه با که زنی تا بود شبیه مرد یک به بیشتر هایمواکنش

 بودند، پوشانده خود مانند شب تاریکی زیر را دستانم که رنگیسیاه هایدستکش به و انداختم

 .بروم حرفی هیچ ونبد توانستممی نه و کنم بیدارش توانستممی نه. شدم خیره

 نیست؟ سردتون دیگه-

 !بود خودش صدای صدا، ولی بود بسته هم هنوز چشمانش. چرخیدم سمتش به تعجب با 

 : پرسیدم متعجب

 !بیدارید؟ شما-

 به. نشست صاف و گرفت صندلی از را سرش یتکیه. کرد باز را چشمانش و کشید عمیق نفسی

 : گفت و چرخید سمتم

 !ندادید؟ رو پرسیدم هک سوالی جواب چرا-

 !بود برده خوابتون کردممی فکر! نیست سردم من-

 .بود کوتاه چُرت یک فقط-

 بپرسم؟ سوال یک میشه-

 !البته-

 !بودید؟ بلد چطوری رو اینجا آدرس شما-

 .شماست یخونه گفتند و رسوندم اینجا تا رو تونعمه بار چند-

 !ک ی؟! رسوندید؟ شما-



 .میومدن مادرم خاک سر وقت هر-

 شوک در هنوز کردممی حس. آوردمی زبان بر غمناک و آهسته را" مادرم خاک سر" عبارت چقدر

 را دستم ناخودآگاه. کند تجربه هم را غمش باید نکرده، رد را شوک هنوز. است دادنش دست از

. کردممی لمس را دستش پوست راحت تا نبود دستکشی کاش. گذاشتم دستانش از یکی روی

 خوب! تحقیری نه بود نگاهش در تمسخری نه. آمد باال چشمانم تا من دست از شنگاه

 چشمانش در. بزنم حرف ترراحت تا کشیدم عمیق نفسی. همدردیست تنها هدفم فهمیدمی

 : گفتم و کردم نگاه

 گفت می همیشه اون.داشت اعتقاد معجزه به خیلی که داشتم دوستی یک من دونیدمی-

 هابعضی و میشن رد کنارش از تفاوتبی هابعضی حاال. هست هاآدم یههم زندگی در معجزه

 .بوده الهی یمعجزه یک که کنندمی باور

 یکلمه به کلمه که بود خوشحال دل ته از کردم حس. گرفت تشکر و تحسین رنگ نگاهش

 : دادم ادامه و زدم کج لبخندی غیرارادی. داشتم یاد به را حرفش

 روزی اونم مادرم نجات. دارم اعتقاد معجزه به خیلی منم االن بگم دوستم ناو به خوادمی دلم-

. بود معجزه یک هم زندگیم به دوست همون ورود. بود معجزه یک بودم، شده ناامید کامال که

 با که هاییمعجزه. افتادند ولی بیفتند، اتفاق کردمنمی بینیپیش وقتهیچ که هاییمعجزه

 .کردند کمرنگ ولی رنگ،بی نمیگم رو مگذشته هایتلخی یهمه شونشیرینی

 : دادم ادامه و کردم مکث کمی

 که اونی از بیشتر که میفته اتفاق معجزه یک بزرگ، غم این از بعد باشید داشته باور پس-

 هم خودم من و سخته خیلی داشتن بهش قلبی اعتقاد دونممی. کنه شاد رو شما بکنید فکرشو

 رو آدم خیلی تونهمی یادآوریش یا داشتنش باور همین ولی بشم، ظاهر متونمی گفتنش حد در

 .کنه قویتر و آروم

 دستم. انداختم پایین را سرم. نداشتم حرفی دیگر هم من و نداد جوابی هم او. شدم ساکت دیگر

 هایصندلی روی و کردم جمعش مرتب و برداشتم رویم از را پالتویش. برداشتم دستش روی از را



 کهاین از قبل و کردم باز را ماشین در. است زیادی حضورم دیگر کردممی حس. گذاشتم عقب

 : گفت بزنم حرفی

 .کنمنمی فراموش رو امروز وقتهیچ! ممنونم-

 :  گفتم و زدم کج لبخندی

 .نکردم کاری که من! کنممی خواهش-

 !کردی مهمی خیلی کار چرا-

 .رسوندید رو من که متشکرم حال هر به! نبود مهم هم اونقدرها ساده دل و درد یک-

 .بود وظیفه هم رسوندنتون! لجباز خانم بود مهم خیلی-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 !نیستم لجباز-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی. کرد نگاهم ساکت و زد من به جذاب چشمکی

 .خدانگهدار فعال. میرم دیگه من-

 .خداحافظ-

 آرامش و شادی احساس وجود، تمام با چرا دانمنمی. شدم البی وارد و بستم را ماشینش در

 یشماره کوچک نمایش یصفحه به را منتظرم نگاه و زدم را آسانسور یدکمه. داشتم عجیبی

 یطبقه به تا شمردم را طبقات ب**ل زیر. شدم سوار سریع من و شد باز درش. دوختم طبقات

 که هاییبچه مثل داشتم، زیادی مثبت هیجان یا ودب خوب حالم وقتی داشتم عادت. رسید چهلم

. است مامان کنار بیمارستان در هم امروز بابا مطمئنا  . بشمرم را طبقات اندگرفته یاد را اعداد تازه

 .شدم خانه وارد صدابی و کردم باز را در آرام کنم، سورپرایز را عمو و عمه کهاین برای

 !کنم فراموشش تونمنمی خدا به! آرمیتا تونمنمی من-



 کار چه اینجا گلنوش! بود خودش صدای بودم مطمئن تقریبا اما کردم، شک هایمگوش به

 به تعجب با نفرشان سه هر نگاه. شدم پذیرایی وارد و آوردم در سریع را هایمکفش! کرد؟می

 زد،می موج شانهمگی چشمان در ناراحتی که گلنوش و عمو و عمه. شد کشیده من سمت

 از سریع قدرآن. بیاید من با هم ماکان بودند منتظر فهمیدم تازه. کردند نگاه سرم پشت به تظرمن

! بیاید امخانه به کنم تعارف او به رفت یادم حتی که کردم خداحافظی و آمدم بیرون ماشینش

 : گفت بود شده خسته کردن نگاه منتظر از که عمه

 نیومده؟ اهاتب ماکان چرا! اومدی دیر چقدر! آرزو سالم-

 .نیومدند باال ولی خونه رسوندن رو من! عمه سالم-

 :گفت و گذاشت سر بر را سیاهش کاله شد،می بلند مبل روی از کهدرحالی گلنوش

 .برم من تا منتظره پایین حتما پس-

 : گفت و کرد ما یهمه به نگاهی

 .همگیتون خداحافظ-

 : پرسیدم متعجب

 !دید؟بو اینجا شما دونستندمی مگه-

 .دنبالم میاد که داد جواب اونم و دادم پیام بهش. دونستمی آره-

 !مونید؟نمی بیشتر یکم چرا خب طور؛این که-

 : گفت و زد رویم به جانکم لبخندی

 .برم دیگه که بهتره. بودم اینجا کافی یاندازه به اما عزیزم، لطفت از ممنونم-

 .بیاید ما دیدن به بیشتر شما میشم خوشحال خیلی منم ولی راحتید طور هر-

 .خداحافظ فعال. بیام بازم کنممی سعی حتما-



. رفت بیرون خانه از و داد تکان خداحافظی ینشانه به دستی عمو و عمه برای و داد دست من با

 : گفت خوردمی را اشقهوه پرنیمه فنجان کهدرحالی مارکو عمو

 !برگشتید؟ دیر انقدر چرا. آرزو سالم-

 هم خودم طرفی از و برگرده زود هم ماکان من خاطر به نداشتم دوست راستش خب عمو، مسال-

 نزدیک از زندگی شوق و شور هیچ مُرده یک جسم دونممی. بمونم اونجا بیشتر خواستمی دلم

 .داشتم نیاز اونجا در حضور به ولی نمیده، آدم به بهش شدن

 : گفت و داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش عمو

 انگلیس توی نفرو یک که خوبه خیلی اتفاقا. کنیمی همدردی ماکان با انقدر که خوشحالم-

 .کنه حمایتت اون هم و کنی حمایتش تو هم که باشی داشته

 .داشتم سوالی یک راستی. خوبه خیلی بله-

 .بود کرده اوترکنجک را هاآن من مکث اندک همان. کردند نگاه منتظر من به عمه بعد کمی و عمو

 شده؟ اهدا مادرم به کسی چه قلب دونیدمی شما-

 : گفتند متعجب زمانهم دو هر 

 !نه که معلومه-

 : داد ادامه مکث کمی از بعد عمه. گرفت نقش هایشانب**ل بر هماهنگی این از محو لبخندی

 !بدونیم؟ باید کجا از ما دونینمی هنوز تو وقتی-

 .باشید فهمیده داره احتمال گفتم خودم با میرید، رستانبیما به زیاد هم شما چون-

 : گفت عمه

 بعضی. نکن موضوع این درگیر رو ذهنت انقدر! گفتیممی هم تو به حتما دونستیممی اگر خب-

 هم جوریهمین تونیمی تو. کنند اعالم کسی به رو کردند که خیری کار ندارند دوست هاآدم از

 .باشند داشته وبیخ زندگی که کنی دعا واسشون



 :گفتم و زدم کج لبخندی

 .شماست با حق-

 فکر در و گرفتم پیش را اتاقم راه. شد مشغول اشقهوه با و انداخته پایین را سرش و زد لبخندی

 پیوند عمل یدرباره حرفی هاآن به هم جولین و دانستندنمی را چیز همه هاآن پس. رفتم فرو

 : گفتم ب**ل زیر. بود نزده

 این دونمنمی کنم وانمود باید هم من یعنی اصال! بزنم شدرباره حرفی نباید هم من یعنی نای-

 دلگیر اون از و فهمیدم جولین زبان از رو چیز همه فهمهمی ماکان وگرنه بوده، کسی چه کار عمل

 ولی داشتم دوست سیاه لباس. گفتم ی"آخیش" ب**ل زیر و کردم عوض لباس سریع. میشه

 پذیرایی وارد! نداشتم دوست وجههیچ به را انسان یک فوت برای پوشیدن، سیاه رتاپاس طوراین

 وارد دست به سینی کهدرحالی اگنس. شدم مدهوش تقریبا دم، تازه یقهوه خوب بوی با و شدم

 : گفت شد،می پذیرایی

 .بفرمایید! خانوم سالم-

 : گفتم و برداشتم بود گرفته جلویم که سینی از فنجانی

 .بیاری قهوه برام باید ک ی دونیمی خوب همیشه مثل! اگنس سالم-

 : گفت و زد رویم به جذاب لبخندی

 .کردم خدمت بهش زندگیم کل در که هستید کسی بهترین شما چون-

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 .کنیمی کمک من به تو! نه که خدمت-

 .شدم خیره شدند، شکل کمانی که نگشخوشر  چشمان به لذت با من و شد ترپررنگ لبخندش

*** 

 



. گذاشتم بود نشسته تخت روی که پوستی سفید دخترک دست یسوخته قسمت روی را دستم

 .نگفت هیچ ولی دهد نشان واکنشی ماندم منتظر

 نداره؟ درد سوزه؟نمی-

 : گفت و زد لبخندی 

 .ندارم درد ستهفته یک االن دیگه نه-

 بعد و بده ادامه دیگه ماه دو تا. کنی متوقف رو زدن پماد و داروها دنخور  نباید ولی خوبه خیلی-

 .بعدی یمعاینه واسه بیا

 .حتما بله-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .بری تونیمی. شد تموم معاینه دیگه-

 .ممنونم اوه-

 .کنممی خواهش-

 او با. آورد جلو سمتم به را دستش پوشید،می را پالتویش کهحالی در و شد بلند تخت روی از

 : گفتم زدم،می رویش به مطمئن لبخندی کهحالی در و دادم دست

 .سوخته دستت کنیمی فراموش کال روزی یک-

 : گفت پردرد لحنی با و گرفت غم رنگ نگاهش. شد محو لبخندش

 .کنم فراموشش که نمیشه اهمیتبی اونقدر ولی بشه اهمیتکم برام شاید! نکنم فکر-

 : گفتم بیشتری انرژی با و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .باش خوشحال پس. کنهمی هم اهمیتشبی مرور به بشه اهمیتکم که همین خب-

 .بزند لبخند جوابم در شد موجب که زدم چشمکی



 .خداحافظ فعال پس. کنممی خودمو سعی-

 .دورا خداحافظ-

 یک. انداختم دیوارم روی ساعت به ینگاه. دادم بدنم به قوسی و کش اتاق، از رفتنش بیرون با

 رختکن سمت به. بود کاری پر روز که بس بودم؛ مانده کلینیک در همیشه از بیشتر ساعت

 : گفتم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر مشت با. آمد در میزم روی تلفن زنگ صدای که رفتممی

 خونه؟ برم ذارینمی امشب چرا بیای؟ فردا شدنمی خب-

 برادر و خواهر آرشیدا، و آرش که کردممی فکر امشب به امروزم، کار کشیدن طول زا بیشتر 

 جواب را تلفن ناچار به. رفتممی دنبالشان باید من و آیندمی لندن به تنها باراولین برای کوچکم،

. بیاید نشناسوقت مریض آن بگوید که گفتم دارم، جدید مریض گفتمی که منشی به و دادم

 طول ربع یک فوقش کردم آرزو دلم در .دوختم چشم در به و نشستم منتظر امیصندل روی

 از که روز پنج این طی. شدم خیره شد اتاقم وارد که مردی به شده مات در، شدن باز با که بکشد

 ارتباط گذشته هایدادن پیام همان حد در شب هر حاال، تا گذردمی مادرش مزار به من رفتن

 کرده پیدا را اینجا چطور که این و بودم نداده او به را کلینیک این آدرس نم ولی داشتیم کمی

 .داشت تعجب جای بود،

 بشینم؟ تونممی. گیرممی رو وقتتون ببخشید-

 !البته آره،-

 بیماران همراهان مخصوص چرم هایمبل از یکی روی و شدم بلند میزم پشت صندلی روی از

 .نشست بود، من روبروی دقیقا که مبلی روی. نشستم

 قهوه؟ یا چای-

 خورم؟نمی چیزی-

 پیشه؟ یهفته یک تالفی-

 : گفت و زد لبخندی 



 !اصال نه-

 : گفت و خاراند کمی را گردنش پشت دستش با. کردم نگاهش منتظر و انداختم باال را هایمشانه

 !نگفتید؟ من به چیزی شنبه چرا-

 !نگفتم؟ رو چی! شنبه؟-

 !نمیاد؟ یادتون. دیدیم هایگیت قبرستان توی رو یگههمد که شنبه همین بله-

 !نگفتم بهتون رو چی دونمنمی اما! میاد یادم-

 وقتی گفتید! دادید دروغ جواب من به کنیدنمی کنجکاوی دیگه کردممی فکر گفتم من وقتی-

 دیدنبو مسئله این جویای اصال شما کهحالی در کنید، کنترل خودتونو تونیدنمی میشید کنجکاو

 !گفته بهتون رو چیز همه خودش، خواست به جولین و

 آمدمی عمیق چاهی اعماق از گویی که صدایی با. زدم چنگ موهایم به و انداختم پایین را سرم

 : گفتم

 داره؟ فرقی چه گفته، چطور یا گفته من به کی که این خب-

 غیر روز اون ضمن در! دبدونی پیوند عمل یدرباره چیزی خواستمنمی من! کنهمی فرق خیلی-

 !نیستید طوراین اصال کهحالی در فضولید، گفتیدمی داشتید مستقیم

 !کردید؟ شک من به چرا پس نیستم فضول من مطمئنید اگه خب-

 توجهبی بهتون نسبت و کردم فراموش رو مادرتون درمان و شما که نکردید شک من به شما مگه-

 !شدم؟

 !دونستمنمی اشم مورد در رو واقعیت من خب-

 !دونستمنمی شما مورد در رو واقعیت هم من-



 برای تریقوی پهلوان او آن، در که ایمبارزه. کردمی مبارزه من با هایشحرف با انگار. کردم سکوت

 هنوز زد،می موج صحبتش لحن و نگاه در دلخوری کهآن با که بود انگیزشگفت. بود شدن برنده

 ! داشتند را شانهمیشگی آرامش چشمانش هم

 !نگفتید؟ من به چیزی چرا دقیقا بگید و بدید رو من جواب میشه-

 را موقتی سکوت نهایت در. کردم طوالنی نسبت به مکثی و کردم نگاه منتظرش چشمان به

 : گفتم و شکستم

 .بدید رو پرسممی من که سوالی جواب شما بعدش که میدم جواب شرط این به-

 .قبوله-

 ولی کشیدندمی جیغ درد از هایشانریشه. بردم فرو بودم بسته سرم پشت که مموهای در دستی

 : گفتم و کردم تَر زبان با را هایمب**ل. داشتم دوست را دردشان

 برای العادهفوق برادر و دوست یک اون. بشه بد جولین با ارتباطتون خواستنمی دلم چون-

 به رو چیز همه فهمیدیدمی اگر و دارید شزندگی در رو نقش همین متقابال هم شما و شماست

 زمان هر از بیشتر کردند فوت مادرتون که االن شما. میومد پیش کدورت شما بین گفته، من

 رازداری دوست اون کنید فکر شما شاید. دارید احتیاج جولین جمله از نزدیکانتون به ای،دیگه

 نسبت بدی حس من که بود این ها،حرف اون گفتن برای دلیلش تنها جولین ولی نیست براتون

 هایپافشاری وجود با مدت همه این بود لقیدهن آدم اگر که صورتی در. باشم نداشته بهتون

 .کردنمی پنهان مخانواده و من از رو چیز همه من،

 !کنم؟ دعوا جولین با برم که امبچه یک من کردید فکر! کردید؟ فکری چه من به راجع شما-

 رو شما بود ممکن که زیادی هیجان به شما واکنش دونستمنمی من! نیست ودنب بچه مسئله-

 .باشه تونستمی چی کنه، ترحوصلهکم یا ترخشن

 : گفتم مکث کمی از بعد! آوردممی درد را سرش من همیشه. داد ماساژ را اشپیشانی دست با

 بپرسم؟ سوالمو من میشه حاال-



 : گفت کردمی نگاهم نتظرم کهحالی در و آورد باال را سرش 

 .بپرسید-

 بدونم؟ پیوند عمل به راجع چیزی من خواستیدنمی چرا-

 : گفت و کشید پرصدا نفسی 

 پیدا ادامه کردید،می پیدا من به نسبت که د ینی احساس خاطر به ارتباطمون خواستمنمی چون-

 .کنه

 ارزش براش چقدر کرده ثباتا من به که دوستی از فقط من کنم؟می د ین احساس من گفته کی-

 .کردممی تشکر دارم،

 .بود موضوع این کردن پنهان برای من، یدیگه دلیل هم تشکر همین-

 !چرا؟-

 ...طوریاین چون-

 که ایپنجره به سکوت در وضعیت همان در ایدقیقه چند. شد خیره پنجره به و چرخاند را سرش

 و چرخید من سمت به سرش باالخره. دمان خیره نداشت عرضه برای چیزی شب تاریکی جز

 : داد ادامه را ناتمامش حرف

 یادم کنید تشکر که بار هر. میارم یاد به رو مادرم مرگ کنید تشکر من از که بار هر طوریاین-

 کنار برای که راهی تنها. مُرده اون کنمنمی فکر هنوز من االن، کهحالی در مُرده واقعا مادرم میاد

 کنید تشکر من از که بار هر. دور جای یک رفته و ستزنده کنم فکر که اینه دارم مرگش با اومدن

 ایدیگه کس بدن در مادرم قلب میارید یادم کنید تشکر که بار هر. چیه واقعیت میارید یادم

 ...نداره ایزنده بدن دیگه خودش چون تپه،می

 گرفته غم رنگ نگاهش. شد هخیر  پنجره به دوباره. دوخت هم به را هایشب**ل عجیب سکوتی

. بود کرده مغموم بسیار را زدنش حرف لحن و نگاه بزرگ غمی فقط بغضی؛ نه و بود اشکی نه. بود

 هر. بود من حس گونه هر و درک از فراتر بودنش، قوی ولی کردممی حس را کشیدنش درد



 تا بگویم یزیچ خواستمی دلم. نداشتم رفتن برای ایعجله دیگر من و بودیم ساکت دویمان

 بازی مسخره کمی توانستممی بودم، رایان شبیه کمی اگر. نداشتم حرفی ولی شود پرت حواسش

 همان در وقت چقدر دانمنمی. بدهد شیرینش هایخنده به را خود جای غمش که بیاورم در

 دیدن با. شد کشیده من سمت به نگاهش و گرفت پنجره از را چشمش باالخره که بود وضعیت

 چرا بودم مانده. شد خیره من چشمان به متحیر. گرفت خود به تعجب رنگ نگاهش تمصور 

 : پرسید ناباور! است کرده تعجب

 !کنی؟می گریه داری چرا-

 !کنم؟می گریه من-

 که هاییاشک از را دستم کف شدن خیس تعجب کمال در. گذاشتم امگونه روی را دستم

 آن متوجه هم خودم که بود ایگریه چگونه دیگر این. کردم حس ریخته، ک ی بودم نفهمیده

 !نشدم

 !کردم گریه ک ی نشدم متوجه اصال... اصال-

 صورتم به که بود باراولین برای. کردم نگاهش ناباور. گرفت قرار هایمگونه روی گرمش هایدست

 را هایماشک کشید، هایمگوش کنار تا امبینی هایکناره از که شستش انگشتان با! زدمی دست

 .نماند باقی هایماشک از ردی تا داد انجام گونهوسواس را حرکت این بار چند. کرد پاک

 !وقتهیچ! ببینم اشکاتو خوامنمی دیگه-

 !نیست آدم خود دست که اشک-

 امیدینا و ناراحتی احساس دل تَه   از اونقدر وقتهیچ خوامنمی من! هست که آدم دل دست-

 ه؟باش. کنی گریه که کنی

 .نکنم گریه دیگه کنممی سعی باشه،-

 .نشی ناراحت الکی دیگه کنیمی سعی بگو-

 ...ماکان راستی. کنممی سعی-



 بله؟-

 ...انقدر چرا تو-

 با من برای انقدر چرا بپرسم خواستممی شاید. نداشتم گفتن برای دقیقی یواژه. کردم سکوت

 توانستمنمی که را سوالی چرا دانستمنمی اصال. دادم ترجیح را سکوت ولی است، متفاوت بقیه

 .کردم آغاز را کنم تمام

 چی؟ انقدر چرا-

 .بیخیالش هیچی-

 : گفت و زد لبخندی

 .تریراحت که طور هر باشه-

 احترام چون شاید. نداشت ایرادی نظرم از ولی زدیمنمی حرف رسمی دیگر چرا دانمنمی

 دوست دو. داشتیم قرار واقعی دوست دو هجایگا در دیگر و بود شده ثابت من به گذاشتنش

 !نزدیک بسیار البته و صمیمی

 .برد فرو هایشجیب در را دستانش و شد بلند جایش از

 .شدم مزاحم زیادی. برم دیگه بهتره کنم فکر خب-

  :گفتم کردم می نگاهش لبخند با کهحالی در و شدم بلند

 .شده رفبرط هاسوتفاهم دیگه که خوشحالم! نیست مزاحمتی-

 بخوام؟ ازت چیزی یک فقط طورهمین منم-

 !البته-

 .نگو زدند پیوند مادرت به رو کسی چه قلب کهاین یدرباره چیزی کسهیچ به لطفا-

 ...ولی-



 .بفهمه رو این تخانواده اعضای از کدومهیچ خوادنمی دلم اصال من. آرزو نگو نه بهم لطفا-

 .نمیگم کسی به باشه-

 و آورد سمتم به را دستش. کنم راحت را خیالش که بستم تایید ی نشانه به ممحک را چشمانم

 پشت. شدم فرودگاه راهی و کردم عوض لباس سریع. کردیم خداحافظی دادن دست از پس

 ماکان خیالم در ولی بود خالی. چرخیدم کنارم صندلی سمت به ناخودآگاه ایستادم که قرمزچراغ

 کنارم ماشین در همیشه است خوب چقدر آوردمی یادم به میشهه قرمزچراغ. بود نشسته رویش

 در کردن نگاه برای باشد فرصتی قرمزی،چراغ هر یا ترافیک پشت انتظارهای این تا باشد، نشسته

 !او بخشآرامش چشمان

 بود معلوم. بود زیادش غم از ماکان ناگهانی رفتن کردم حس. کردم خیال و فکر رانندگی از بیشتر

. بودم خوشحال من هااین یهمه با. بود راهش تنها من، کردن ترک و خواستمی هاییتن دلش

 از نه و است شده دلگیر من از زیاد نه حال،این با و داندمی را واقعیت یهمه که بودم خوشحال

. رساندم ورودی گیت به را خودم وقفهبی و تند هایقدم با. رسیدم فرودگاه به باالخره! جولین

 و زدمی برق چشمانشان که بودند شاد آنقدر بعضی. غلتیدمی مسافران هایچهره روی منگاه

 هایچهره باالخره. بخشیدندمی اطرافشان به احساس از خالی نگاهی که تفاوتبی آنقدر بعضی

 میان در کهاین از. کردندمی حرکت کُند هاییقدم و سستی با. دیدم را یشانآلوده خواب و خسته

 مسیر. آمدنمی خوشم اصال دهم تکان و برده باال را دستانم و ببرم باال را صدایم عیتجم آن

 را کجم لبخند و ایستادم هایشانچمدان محتوی چرخ جلوی. کردم دنبال خروجی تا را حرکتشان

 به را جانشانکم لبخندهای. رسید صورتم به تا آمد باال آرام هردویشان نگاه. پاشیدم رویشان به

 : گفتند همزمان و کردند دیهه من

 !آرزو سالم-

 !هادوقلو سالم-



 دانستممی. گرفتم آغوش در را دویشان هر و شد ترعمیق لبخندم شانحرصی هایچهره دیدن با

 شده راهی هر به خواستمی دلم ولی خوردند،می حرص قلوها دو گفتمی هاآن به کس هر

 : گفت زدمی کمرم روی آرام هاییضربه دستش با که حالی در آرش. بپرانم سرشان از را خواب

 واسه دلم کسی، هر و چیز هر از بیشتر االن من ولی بود شده تنگ واسم دلت دونممی خب-

 .شده تنگ راحت و نرم خوابتخت یک

 .برود بیرون آغوشم از تا دادم هلش و کردم صاف را راستم دست

 .بود شده تنگ بیشتر آرشیدا واسه دلم بخوای راستشو .کنم بغلت نخواستم اصال! که واقعا-

 .فشردم آغوشم در بیشتر بودم، کرده حلقه هایششانه دور را دستانم که را آرشیدا

 .کوچولو خواهر بود شده تنگ برات خیلی دلم-

 : گفت معترضانه

 !سالمه هفده االن ناسالمتی کوچولوام؟ کجا من! هی-

 : گفتم کردممی باز را آغوشم کهحالی در و شدند شل دستانم

 کنم؟ باور رو آرش و تو شدن بزرگ تونمنمی وقتهیچ من میشه باورت ولی-

 : گفت زدمی پوزخند که حالی در آرش

 ببینی؟ رو شدنمون بزرگ که ما دیدن میای سال در بار چند شما! بزرگمامان خب-

 .زدمی موج دلخوری نگاهش و صدا عمق در اما پرسید، را این مانند شوخی لحنی با و پوزخند با

 من دیدن به اصال چرا شما پس بزرگتونم خواهر من بعدشم! ایران اومدم تونستم وقت هر من-

 نمیاید؟

 !بخشینمی بهمون هم تخت یک اومدیم که االن واال-

 : گفتم و زدم لبخندی. بگیرد امخنده شد باعث که کشید طوالنی ایخمیازه



 !بریم بیفتید راه باشه،-

 برایشان دلم. شدند پارکینگ راهی من از جلوتر مشتاقانه و شد مزین لبخند به هایشانب**ل

 آسانسور، در شدن باز با. زدمی فریاد را شانخستگی ماشین به رسیدن برای شوقشان سوخت؛

 : پرسید و چرخید سمتم به آرش

 گرفتی؟ جدید یا داری هنوزم رو قبلیت ماشین-

 .بیاید دنبالم برم جلوتر من وایستید. گرفتم جدید-

 و بودم گرفته ماشین سمت به را دستم کهحالی در و چرخیدم سمتشان به رسیدم که ماشینم به

 : گفتم کردممی اشاره آن به

 .هامرفتن بیرون جدید همراه کنم،می معرفی-

 : گفت و کشید بلند سوتی آرش

 !چیه ما همراه چیه، مردم همراه اوالال-

 این از چیش میشید سوار ایران که ماشینی! شیمی سوار ژیان انگار نیز می حرف جوری-

 !کمتره؟

 !نیست اینم نصف قیمتش ولی بیشتره این از که حجمش ست،مدرسه سرویس که وَنی واال-

 : گفت خندیدمی ریز کهحالی در آرشیدا

 !بزرگتره تو مال از اتوبوسه من سرویس-

 : بگوید و بزند پوزخندی آرش شد باعث که گرفت باال را سرش غرور با

 !کنی؟می مقایسه اتوبوس با شده اختراع اتوبوس از بعد سال صد که رو وَن تکنولوژی! بابا برو-

 : گفت زدمی کج لبخندی کهحالی در آرشیدا



 ذارنمی پاریس هایموزه توی که ارزشیه با باستانی آثار مثل! کن حال رو اتوبوس قدمت اصال-

 ...وَن ولی

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده. کرد تر عمیق را کجش بخندل

 .بریم بشید سوار! هابچه بسه دیگه خب-

 به را اشگوشی کهحالی در آرشیدا. دادند لم خاطر آسوده و کردند رها هاصندلی روی را خود

 : گفت کردمی وصل ماشین پخش

 .چسبهمی این االن-

 ناگهان. بشود پخش بود قرار که بودم مالیمی موسیقی تظرمن و بودم دوخته چشم جلویم راه به

. نشستم صاف جایم در و شده شوکه" پهالنه حامد" گفت که مردی هیجان پر و بلند صدای با

 کم شهرتش از نگوید طوراین را شنگول یخواننده این اسم اگر کرده فکر البد مشنگ خل مردک

 با را بدنش و هادست شد،می پخش که شادی آهنگ با متناسب کهحالی در آرشیدا. شودمی

 : گفت و کرد بلند را پخش صدای داد،می تکان موزون حرکتی

 !اینه_

 : بگوید معترض آرشیدا شد باعث که کردم کم را صدایش حرص با

 !کردی؟ کم چرا-

 : گفت اششده ترکلفت صدای با کشیدمی خمیازه کهحالی در آرش

 !گرفته دادنت قر وسط این تو ولی مثال، خوابمب خواممی من کهاین واسه-

 : گفتم و کردم نگاه آرش به چپچپ

 !کنهمی مجریمه پلیس چون-

 : گفت کردمی نگاهم جلو یآینه در اخم با کهحالی در آرشیدا

 بره؟ خوادمی کجا صدا باالست ماشین هایشیشه وقتی-



 رد هم صوتی عایق دیوار از کنم، رضع چه که شیشه از کردی بلند رو صدا تو که طوریاین-

 !میشه

 .میگی راست که تو آرهآره-

 آن در. شد خیره کنارش یمنظره به اخمش، همان با و چرخاند کنارش یپنجره سمت به را سرش

 تنوعی و باشد شاد خواستمی دلش. بود افتاده جانم به خوره مثل آورعذاب حسی قلبم اعماق

 دعوت سکوت و تنهایی غم به را همه افسرده، یزاغوزده هایمآد مثل من اما بدهد خود به

 بلند نسبتا و پرانرژی صدایی با. زدممی ضربه فرمان روی انگشتانم با عصبی را راه یبقیه. کنممی

 : گفتم

 .هابچه رسیدیم-

 چشم بود، رفته خواب به اخم همان با که هم آرشیدا. نشست صاف سریع و پرید خواب از آرش

 : پرسید و کرد نگاهم منتظر کرده پف چشمانی با و گشود

 !رسیدیم؟ کجا-

 .بریم بشید پیاده! دیگه من یخونه-

 با رفتمی من از جلوتر که آرش. افتادند راه دنبالم و شدند بلند هایشانصندلی روی از سستی با

 در، شدن باز با. زد زنگ و شد متوقف در جلوی" چپی سمت در همین" گفتم که من صدای

 برای بهتش این پس هستند من یخانه عمو و عمه دانستمی که او. زد خشکش جا در زدهبهت

 جلوتر خودم پس نشد، نصیبمان چیزی بود ایستاده مجسمه مثل که او از. دانمنمی را بود چه

. گرفت شکل لبم بر کج لبخندی کرد،می نگاه آرش به لبخند با در جلوی که اگنس دیدن با و رفتم

. دادمی نشان را مانندش خنگ واکنش این دیدمی را اگنس طوالنی مدت از بعد آرش وقت هر

 باذوق آرش. شد فشرده آرش سفت آغوش در ناگهان" اومدید خوش" گفتمی کهحالی در اگنس

 : گفت

 !عزیز اگنس مرسی-



 : گفت فارسی و زد صدادار پوزخندی آرشیدا

 .چیه نقطه سه توی منظور دونهنمی که اگنس خب-

 : گفت مالیم لحنی با بود کرده حفظ را لبش روی لبخند کهحالی در آرش

 !غنیمته همین-

 : گفت زدمی آرش کتف روی آرام را دستش اگنس کهحالی در

 .آقا لندن اومدید دوباره که خوشحالم-

  :گفت فارسی گرفتمی فاصله اگنس از و کردمی باز را آغوشش اکراه با کهحالی در آرش

 .قشنگه دیگه جور یک تو با لندن-

 : پرسید کردمی نگاهش سوالی و منتظر که اگنس

 چی؟ یعنی-

 : گفت و زد لبخندی آرش

 !گرمت استقبال و گویی آمد خوش از مرسی یعنی-

 : گفت کردمی بازی رنگش طالیی یشده بافته موهای با ظریفش دست با کهحالی در اگنس

 !که نکردم کاری-

 انگشت. بردم آپارتمان داخل به را او و گرفتم را دستش. زد رویش به نمکین لبخندی آرش

 : گفتم جدی لحنی و آهسته صدایی با و دادم تکان تهدیدوار جلویش را اماشاره

 !آرش عزیزه خیلی من برای اگنس-

 !عزیزه خیلی منم واسه-

 : گفتم پرحرص لحنی با



 !آرش-

 !تو جون میگم راست-

 : گفتم بلندتر صدایی با

 !آرش-

 .شد بحثمان یادامه مانع عمه صدای

 !اومدید هابچه وای-

. کشید گرمش آغوش به را دویشان هر و آمد جلو کرد،می نگاه آرشیدا و آرش به ناباور کهحالی در

. کردمی پر را وجودم و قلب یهمه شادی همیشه بابت این از و داشت دوست را ما عمه چقدر

 اما آوردنمی زبان بر. کندمی اذیت زیاد را خودش. سوزدمی رایان برای دلم چیز هر از بیشتر

 برای و آیدنمی خوششان او از زیاد عمو و عمه نیست، بابا خونی فرزند چون کندمی فکر دانممی

 را آرشیدا و آرش که مارکو عمو صدای با. شودنمی حاضر مانپدری هایفامیل جمع در زیاد همین

 : گفت معترض لحن با عمو. آمدم بیرون رایان فکر از کرد،می سرزنش انآمدنش کم برای

 !گیرهمی دلش که نمونه تنها انقدر بیاید، آرزو دیدن به حداقل نمیاید ما دیدن به آخه-

 : گفتم و کاشتم اشگونه بر ایبوسه شدممی نزدیک او به کهحالی در و زدم رویش به لبخندی

 .عمو نداره جواب حساب حرف-

 کرده نازک و لوس دخترها، مثل که صدایی با رفتمی من به زنانه ایغره چشم کهحالی در آرش

 : گفت بود

 زیر زنهمی خوشی بیایم پیششون زیاد هم ما دیگه گفتیم دارن، شانس زیادی مردم واال-

 .دلشون

 : گفت خندیدمی آرش واکنش به کهحالی در عمو

 !نیستی بشو آدم تو پسر-



 بشم؟ زمینی هایآدم حد در بیام چرا دیگه هام،آسمان اوج در ایتهفرش من-

 : گفتم و کوبیدم اششانه به مشتی

 !شو بیدار خواب از هی هی-

 .دیگه واقعیته بود؟ کجا خواب-

 تقارنبی هایشکلک این شکبی. بزند رویم به کج لبخندی شد باعث که دادم باال ابرو تای یک

 .است مانخانوادگی یمشخصه ،دهیممی یشنما هایمان صورت روی که

 : گفت شدمی پذیرایی وارد دست به سینی کهحالی در اگنس

 .آوردم قهوه-

 : گفت ب**ل زیر آرش

 .بیار خودتو فقط تو-

 : گفتم و شد ترپررنگ کجم لبخند

 .هازنمتمی-

 هوا در را دستم دستش، با ولی بیاید باال زدنش برای دستم شد باعث که زد رویم به پوزخندی

 دادن دست حال در انگار که داد حرکت پایین و باال به آرام و آورد پایین را آن طوری و گرفت

 : گفت بلند نسبتا صدایی با. هستیم

 .بیام اگنس و تو دیدن به بیشتر بعد به این از میدم قول آرزو باشه-

 مرا حرص قدرآن زد، من به تنهای در که چشمکی و آورد زبان بر خاصی شیطنت با را اگنس نام

 که من برای این و بود شده زیاد خیلی زورش. بردم فرو موهایم در خشونت با را دستم که آورد در

 که سینی. نبود خوشایند اصال دیدم،می خودم از ترضعیف و کوچک را آرشیدا و او همیشه

 را اشهمه سریع و رداشتب آن از فنجان یک و کرد رها را دستم سریع آرش گرفت قرار جلویمان

 : گفت و زد لبخندی. کشید سر داغ



 .بردارم چای دستت سینی از تونخونه توی که روزی امید به. بود خوشمزه واقعا_

. کردمی نگاهمان گیج اگنس ولی شد بلند همه یقهقهه صدای. بگیرم را امخنده جلوی نتوانستم

 : پرسید گنگی با

 !ما؟ یخونه چرا اصال چای؟ چرا خب-

 : گفت و زد کج لبخندی آرش

 .چسبهمی خیلی اونجا خوردن چای و باشه قشنگ خیلی تونخونه زنممی حدس-

 : گفت و زد مارکو عمو به چشمکی عمه

 رو؟ خاستگاری چای یقضیه دونستینمی هم تو یادته مارکو-

 بره؟ یادم رو دادم بابات جلوی که ایسوتی میشه مگه! یادمه که معلومه-

 از. بودند افتاده داریخنده خیلی یخاطره یاد به بود معلوم. گرفت شدت دویشان هر یخنده

 موزیکی هر از هایشانخنده صدای. بست نقش لبم بر لبخند دلشان، ته از یخنده صدای

 .بود نوازترگوش

*** 

 تو؟ بیام میشه-

 .آرشیدا بیا-

 میشی چشمان در که برقی. کرد نگاهم لذت با. ایستاد آن چهارچوب در و کرد باز آرامی به را در

 همین، و بود مامان شبیه دقیقا اشچهره. بود کرده برابر صد چند را جذابیتش بود، افتاده رنگش

 .بود کرده زیاد حد این تا را او به بابا یعالقه

 !شدی ناز خیلی آرشیدا-

 : گفت و زد لبخندی



 !شدی ترخوشگل خیلی تو اما-

 .کشاند خودش دنبال مرا و گرفت را دستم. شد نزدیک من به و زد چشمکی

 !دختر؟ کنیمی چیکار-

 ...کمه چیزی یک ولی شدی، عالی خیلی االن تو آرزو! هیس-

 چی؟ خب-

 و آورد باال را دستم. کرد باز را بود دستش در که رنگی الجوردی الک در و نشاند تخت روی مرا 

 : گفتم و گرفت شکل لبم بر یلبخند. کرد هایمناخن زدن الک به شروع

 .هست چیز همه به حواست که ممنون-

 هم الک پوشی،می رنگیخوش این به لباس وقتی باشه یادت همیشه هم تو! کنممی خواهش-

 !بزنی هم رو رنگش

 خریدم امشب مهمانی برای را آن آرشیدا با که رنگم، الجوردی بلند و تنگ لباس به نگاهی

 .انداختم

 .بمونه یادم من نیست نیازی هستی تو تا-

 با و آرام. بردم فرو بود کرده رهایشان پریشان که اشتیره ایقهوه نرم و صاف موهای در را دستم

 : گفتم و کردم نوازششان مالیمت

 لطیفتم؟ موهای عاشق من دونیمی-

 : گفت و زد رویم به کج لبخندی 

 !کنممی حسودی حالتند خوش انقدر که موهات خاطر به تو به همیشه من ولی مرسی-

 : گفتم و شد ترپررنگ لبخندم



 اصال و باشند داشته رو ندارن که چیزی اون خوانمی همیشه هاآدم آرشیدا؟ چیه دونیمی-

 که چیزایی داشتن یتجربه اما باشه هاخیلی آرزوی شاید دارن که چیزایی نیست، مهم واسشون

 .آرزوست واسشون ندارند،

 که هستند چیزایی هم االن همین کنیم فراموش بشن باعث نباید آرزوها لیو توئه، با حق-

 .باشیم خوشحال باهاشون

 : گفتم و دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .کنممی افتخار بهت واقعا! آرشیدا شدی بزرگ خیلی تو-

 .کنممی افتخار تو مثل خواهری داشتن به منم-

 که بود زده الکشان مرتب و سریع آنقدر. کردمی فوتشان و دادمی انتک را هایمدست انگشتان

 یگره کهحالی در رایان. چرخید سمتش به سرمان اتاق، در صدای با. بودم کرده حیرت من

  :گفت و کرد باز را در کرد،می محکم را کراواتش

 !میان مهمونا االن دیگه بدوید-

 : گفت کنان غرولند آرشیدا

 .حاال میایم هم ما روب تو! باشه-

 !ساعت یک نشه میگی که حاال این فقط-

 شد قرار بابا درخواست به. بود مهمی خیلی شب امشب. رفت بیرون اتاق از و داد سر ایخنده

 در سالن، جای به خواستمی دلم. بگیریم مامان سالمت کامل بهبود مناسبت به بزرگی جشن

 توانستندمی ایدقیقه دو بازدید برای فقط مهمان، همه آن خب ولی گرفتیممی جشن آپارتمانم

 راضی را ماکان کردم سعی تعارف، و اصرار کلی با هم دیشب. بروند بیرون و بیایند آپارتمانم به

 و آرش آمدن از که هم هفته یک این! آیدنمی که آیدنمی! دارد پا یک مرغش ولی بیاید تا کنم

. نشستیم رایان ماشین در و رفتیم بیرون خانه از. گذشت ادب و برق مثل گذردمی لندن به آرشیدا

 از. نشست رُل پشت کشید،می رخ به را جدیتش که اخمی و اشهمیشگی یمردانه استایل با



 که کردمی وانمود اوقات یبقیه مثل ولی نخوابید، هم ساعت پنج هم روی رسید که دیشب

 .است سرحال

. شدیم سالن وارد نخورم، زمین بلندم پاشنه هایکفش با ات زدممی قدم محتاطانه کهحالی در

 و چرخید آرش و رایان سمت به آرشیدا. بود نیامده کسی عمو، و عمه و بابا و مامان جز به هنوز

 : گفت آمیزیطعنه لحن با. زد پوزخندی

 !االن اومدن همه دیدید؟ شدها دیر خیلی آقایون خب-

 : گفت خندیدمی کهحالی در آرش

 !هستند اینجا االن مهمی خیلی هایدمآ-

 به لبخند. افتاد اگنس به چشمم که گرفتم را نگاهش رد. شد کشیده سالن یگوشه به نگاهش

 که کرد له را آرش پای کفشش یپاشنه با آرشیدا. آمدمی سمتمان به زیبایش لباس با ب،**ل

 .شد بلند آخش صدای

 .نکنی چرونیچشم باشی تو تا. حقته-

 .بینینمی پاکی جز من چشم از اصال-

 !پاکی جز بینممی ازش چیز همه-

 !نکنید بحث هابچه خب-

 کمتر در. شدم مشغول و گرفتم دستش از را بود آورده برایم که آبی لیوان و رفتم اگنس سمت به

 به دادمی نشان دروغ به که رفتنی راه با را خودم. آمدند مهمانان از نیمی از بیش ساعت یک از

 تند هایقدم صدای با. کردم سرگرم هستم مهمانی به رسیدگی مشغول مجلس، صاحب نوانع

 : پرسیدم و چرخید سمتش به سرم آمد،می سمتم به که اگنس

 داری؟ عجله انقدر اومده کی-

 !نمیشه باورتون خانوم وای-



 !رو؟ چی-

 !اومدند بودید دلتنگشون خیلی که تونقدیمی دوستان از تا دو-

 !وستام؟د کدوم-

 !میره یادش رو ما این گفتممی که من! رفته یادش رو ما-

 و شدم خیره پایشان تا سر به. چرخیدم صدا منبع سمت به ناباور. کردم شک خودم هایگوش به

 : پرسیدم متحیر

 !اومدید؟ ک ی شما-

 ادب؟بی کو سالمت-

 : گفتم و دمکر  نگاه لذت با مهربانش باطن در ولی پرشیطنت ظاهر به یچهره به 

 !نورا-

 : گفتمی و زدمی ضربه کمرم بر آرام. کردم بغلش محکم و رفتم سمتش به

 !مادر باش آروم جان آرزو-

 : گفتم خودش مثل

 ادب؟بی کو سالمت-

 !شده پررو چه ببینش ملودی ا  -

 : گفتم و کردم شل را آغوشم

 !ها بگی اینو نشنوم دیگه! نمیره یادم رو شما وقتهیچ باشه یادت-

 !گفتم؟ دروغ مگه-

 .بله-



 !ا  -

. چرخیدم ملودی سمت به و زدم چشمکی. گرفتم فاصله او از و زدم اشگونه روی سریع ایسه*بو

 خاطرات تمام مهربانش یچهره و دلنشینش لبخند بخش، آرامش روشن میشی چشمان با

 .شدند حلقه کمرم دور هایشدست که کردم بغلش. کرد زنده را مانقدیمی

 !بود شده تنگ برات دلم-

 .بود شده تنگ برات هم ما دل-

 .هابازی هندی فیلم این دیگه بسه خب-

 !که کنم اجرا هم تو واسه نذاشتی-

 !نخواستم منم-

 !نورا-

 : دادم ادامه و آمدم بیرون ملودی آغوش از

 بشه؟ نصیبت سعادتی همچین خواستنمی دلت واقعا-

 !ها شده زیاد روت خیلی-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .ندیدمتون وقته خیلی که بزنیم حرف بریم فعال ولی اول از بود-

 دونهمی خدا ندیدی وقته خیلی که حاال زدی،می حرف دیدیمی رو ما روز هر قدیم که تو بابا-

 !میاد سرمون به چی

 قدران تا دو شما با زنمنمی حرف زیاد کسی با که من باشی، خوشحال هم خیلی باید! هیهی-

 !راحتم

 : گفت و انداخت من به سفیهیاندرعاقل نگاه



 .کن سکوت دقیقه دو ما، با راحتی احترام به دفعه این پس-

 : گفتم شیطنت با. شدمی دیده هایمدندان از نیمی که طوری زدم، رویش به کج لبخندی

 .شهنمی آخه-

 :گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 !پررو-

 از ساعت دو از بیش شاید. شدم نزدیک آن به همراهشان و کردم اشاره میزها از یکی به دست با

 خودم با. بودیم هم برای هایمانخاطره تعریف و صحبت غرق هم هنوز ولی گذشت،می آمدنشان

 با کردن بش و خوش و پرسیاحوال و سالم روی که نامی. است عمیق چه ما دوستی کردم فکر

 از پس یعنی واقعی، دوستی! نیست واقعی دوستی یم،گذار می بینیممی روز هر که دوستی

 .بگذرانیم وقت و کنیم دیدار هم با دوباره قبلی، صمیمیت همان با دوری هامدت

 !کنید؟ زندگی انگلیس نمیاید دیگه یعنی-

 : گفت نوشیدمی اشنوشیدنی از دیگر ایجرعه کهحالی در ملودی

 برای اما صرفهنمی برامون لندن توی زندگی شده، نبهمو خوبی این به کاری پیشنهاد وقتی دیگه-

 .نشکنه دلت که تو، پیش لندن میایم بازم مسافرت

 .کشیدم طوالنی نفسی بلند صدایی با و بردم فرو موهایم در را دستم

 .باالست خیلی هم سوئد توی هاپزشک درآمد بمونی؟ لندن خوایمی چرا تو خب-

 !هواشم و آب و شهر این عاشق دونیمی!بشم دور لندن از تونمنمی من که دونیمی تو نورا-

 .دیدنت میایم هم بیشتر بعد به این از! دیگه نشو ناراحت الکی پس-

 از که بزرگی غم بر توانستمنمی من که افسوس ولی شوم، تردلگرم کمی شد باعث که زد لبخندی

 .شوم چیره بود آورده هجوم من بر من، از هاآن همیشگی شدن دور

 !مادرت یمعالجه بابت بگم تبریک رفت یادم. بگذریم چیزا این از-



 : گفت جوابش در سریع آورد، یاد به را چیزی تازه هم خودش انگار که نورا

 !بگیم تبریکشو رفت یادمون شد؟ چی دیدی آره-

 .داره ارزش واسم کلی خودش اومدید که همین! هابچه مرسی-

 : گفت که شنیدم سرم پشت از را جولین صدای

 .بدهکاری من به رو اختصاصی ویسکی اون هنوز آرزو-

 : داد ادامه و زد رویم به چشمکی. چرخید سمتش به سرم

 .بری در زیرش از تونینمی هم امشب مهمونی با-

 خودش سن هم تقریبا که زنی و جولین. شدم نزدیکتر او به و شدم بلند امصندلی روی از

 کرده حلقه جولین بازوی دور را دستش و شده حاضر مرتب ظاهری و شیک لباسی با و نماییدمی

 من به دستش با کرد،می نگاه زن آن به لبخند با کهحالی در جولین. شدند نزدیکتر ما به بود،

  :گفت و کرد اشاره

 .آرزو-

 : گفت و کرد اشاره زن آن به نگاهش با و کرد نگاه من به سپس

 .همسرم اریکا؛-

 : گفت و فشرد صمیمانه را دستم. آوردم جلو را دستم و زدم رویش به لبخندی

 .آرزو بینمتمی خوشحالم-

 : گفتم و کردم تر زبان با را هایمب**ل

 .هستید موقری و زیبا بسیار خانم. شدم خوشحال خیلی دیدنتون از منم-

 : گفت و زد لبخندی

 .هستی ایبرازنده و زیبا یزادهنجیب هم تو! متشکرم اوه-



 : گفت جولین بزنم، دیگری حرف کهاین از قبل. شد ترپررنگ خندملب

 کجاست؟ ماکان-

 : گفتم میلیبی با و ماسید لبم روی لبخند

 !نمیاد امشب اون-

 : پرسید ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !بیاد خوادمی گفت خودش! نیاد؟ میشه مگه-

 .اومدن برای نشی پاپیچش که گفته دروغ بهت البد-

 !گهنمی دروغ وقتهیچ اون! دروغ و ماکان-

 به ولی نمیام، زیادی احتمال به و بیام نیست معلوم گفت من به هم دیشب حتی چرا پس خب-

 میاد؟ گفته تو

 .کنه سورپرایزت خواسته شاید! نمیاد قطعا نگفته که هم تو به خب-

 .دونممی بعید که من-

 .بدبینی هنوزم تو-

 : گفت و زد هلویشپ به ایسقلمه اریکا

 .نمیاد نظر به بدبین خیلی آرزو-

 : گفتم جولین به و زدم اریکا به چشمکی

 !جولین بگیر یاد همسرت از-

 !نیستم نظیربی اون مثل که من. نظیرهبی همسرم خب-

 جولین، از رمانتیک هایحرکت این چرا دانمنمی. کردم ایخنده ریز. کرد نگاه اریکا به تحسین با

 .بود تصورم از فراتر



 : گفتم و شدند مبدل لبخند به هایمخنده ریز

 .نظیرهبی واقعا اریکا بانو. جولین توئه با حق-

 : گفت و زد رویم به تشکرآمیز لبخندی اریکا

 !نیست هم طوریااین-

 کنید؟ پذیرایی خودتون از کمی چطوره خب. طورههمین دقیقا-

 روی که برگشتم. شدند راهی دویشان هر که ردمک دراز کنارمان خالی میز سمت به را دستم

 بودم مطمئن. خشکاند جایم در مرا آشنایش صدای نشستن، محض به اما بگیرم جای امصندلی

 : گفت که بود خودش صدای

 .آرزو سالم-

 به چشمانش از آرامش از موجی. شدم رنگشسیاه چشمان مات. چرخیدم عقب به و شدم بلند

 با. کرد ترپررنگ مرا رنگکم لبخند و زد لبخند. زدم کج لبخندی ارادهبی .آورد هجوم وجودم تمام

 : گفتم ناباوری و ذوق

 !ســالم! ماکان-

 عجیب گرمای تا گذاشتم دستش در را دستم. آورد جلو را دستش و شد نزدیکتر من به

 چشمانش در لذت با او، از متریسانتی بیست یفاصله در. کند نفوذ وجودم تمام در بخششآرام

 : زدم ب**ل بشنود خودش فقط که طوری آرام. شدم غرق

 !ممنون خیلی! اومدی که ممنون-

 : گفت و گرفت بیشتری جان لبخندش

 .بیام داشتم دوست هم خودم! نیست الزم تشکر-

 .کردم ابراز او به را امقدردانی حس نگاهم با

 .جولین پیش میرم من. شمنمی مزاحمت آرزو خب-



 .طرفه اون هم جولین! نیست مزاحمتی-

 و جولین میز سمت به و کرد تشکری ب**ل زیر. کرد رها را دستم. کردم اشاره میزش به دستم با

 حد این تا بینم،می را او وقتی چرا دانمنمی. کردم نگاه رفتنش مسیر به شوق با. رفت اریکا

 روی بود، مانده لبم روی که لبخندی با و رفتم خودمان میز سمت به! شوممی ناشی و زدههیجان

 شنیدممی را ملودی و نورا پچپچ صدای. شدم خیره میز روی شیرینی ظرف به و نشستم صندلی

 و چپ به نورا دست حرکت با. آمد امشب او شد، خوب چه که کردممی فکر این به همچنان ولی

 .کردم نگاهش مبهم و چرخید سمتش به سرم چشمانم، جلوی در راست

 : گفت و کرد نگاهی ملودی به

 !شده عاشق واقعا کهاین مثل! کن نگاش-

 : پرسیدم گنگ

 شدم؟ عاشق من! چی؟-

 !شده عاشق هم خیلی-

 !میگید؟ دارید چی! شدم؟ عاشق که چی یعنی-

 !راه اون به نزن خودتو. میگیم چی دونیمی خودت-

 : گفت که کردم نگاهش سوالی

 !نزن خودبی زور کنی، خرم تونینمی کارهات این با-

 : گفتم و کردم اخمی آمدم، خودم به تازه گویا که من

 !کردید؟ فکر من به راجع چی خودتون با! که واقعا-

 : گفت کردمی ب**ل زیر نوچینوچ کهحالی در نورا

 !زدیمی خری به خودتو فهمیدی خودت ببین-



 !بکنید برداشتی همچین کردمنمی فکر! خیر نه-

 !داری؟ شک خودت به کردیم؟ داشتیبر  چه گفتیم ما مگه-

 : گفتم و بردم فرو موهایم در را دستم. کنم اخم هم باز من شد باعث که خندیدند ریز دویشان هر

 .کنیم عوض رو بحث دیگه خب-

 !کنیم عوض بحث میگه ضررشه به دید تا-

 !نورا-

 !هان؟-

 سرد آب او از و رفتم خدمتکارها از یکی سمت به. شدم بلند جایم از و کشیدم پوفی کالفه

 یدرباره بحث از حد این تا مرا چیزی، چه که بود آورتعجب برایم و بودم شده داغ بسیار. خواستم

 کمی. کشیدم سر جا یک را داد من به که آبی لیوان! کردمی زدهخجالت دارم، ماکان به که حسی

 خوردن، زیادی با باشم من تا گفتم خود با. نشدم خنک باید که قدرآن ولی شد، کم امداغی از

 از یکی. شد بلندتر ارکستر گروه صدای که برگشتم میزمان سمت به. نگذرانم خوش

 به را اندمایل که هاییزوج و زندمی تانگو آهنگ شب، آخر تا حاال از کرد اعالم هایشخواننده

 : گفت نورا که نشستم امصندلی روی. کرد دعوت سالن وسط در هنرنمایی

 خوری؟می حرص چرا حاال-

 .بشه بهتر حالم بخورم آب رفتم کردم، رویزیاده خوردن توی فقط! نخوردم حرص-

 !زنیمنمی حرف ازش دیگه نخور، حرص خب ولی نخوردی، زیاد هم اونقدرا-

 : گفتم و زدم دویشان هر به لبخندی

 !هابچه مرسی-

 استعداد با کهاین با. کردم کنیشرژیم هامدت از بعد. کردم مشغول هاشیرینی با را خودم

 به که شدیدی یعالقه و میل ولی بزنم جاتشیرینی به ب**ل نباید دارم، چاقی در که شدیدی



 از بعد و آمد سمتمان به عمه بزنیم، دیگری حرف کهاین از قبل. شودمی برنده گاهی دارم، هاآن

 : گفت گوشم در آرام دوستانم، با گرمش پرسیاحوال و سالم

 .بیا من با شو بلند-

 عمه، از ترعقب کمی. گرفتم فاصله میزمان از کوتاهی خداحافظی با و گفتم ای"چشم" ب**ل زیر

 : گفت چرخیدمی من سمت به کهحالی در و ایستاد باالخره. زدممی قدم محتاطانه

 !میاد ماکان بودی نگفته-

 .نمیاد که اومد نظرم به طوراین زدنش حرف از آخه-

 !کردیمی دعوت هم رو گلنوش کاش حال هر به خب-

 !هستند؟ لندن االن مگه-

 .بیاد هم امشب مهمانی به تا بمونه بیشتر کنم راضیش تونستممی ولی نه،-

 :گفتم و بردم فرو موهایم در را دستم

 !نبود بهشون حواسم اصال ببخشید-

 .کن جمع حواستو شتربی بعد به این از ولی نکن، سرزنش خودتو کرد نمیشه کاریش دیگه-

 .عمه چشم-

 .کرد نوازش دستش با را بازویم و زد رویم به لبخندی

 .ببخشید-

 ژست همان با. شد کشیده گفت را کالم این که آشنایی یمردانه صدای منبع سمت به نگاهم

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی. بود ایستاده کنارم اشمحترمانه

 !بفرمایید-

 : پرسید و زد کمرنگ لبخندی



 دید؟می من به رو رقص در همراهی افتخار-

 شکبی نبود، ماکان پرسیدمی من از را سوال این که مردی اگر. شد ترعمیق لبم روی لبخند 

 برایم قدرآن که بودم خوشحال. کردمی فرق برایم چیز همه او، مورد در اما شدمی محو لبخندم

 را درخواستش رودروایسی، در شوم مجبور من که یاوردن جلو را دستش اول که بود قائل احترام

 نگاهش عمه احترام به. دادمی انتخاب حق من به که داشت خوشحالی جای هم واقعا. کنم قبول

 : گفت و شد ترعمیق لبش روی لبخند که کردم

 .باشید راحت-

 : دادم جواب مودبانه خودش مثل و کشاندم ماکان سمت به را نگاهم

 !لمی کمال با-

 دو با. شدیم رقص پیست راهی و گذاشتم دستش در را دستم آرام. کرد دراز سمتم به را دستش

 یفاصله این از. آوردم در خود اسارت به را گردنش دستم، دو با من و گرفت بر در را کمرم دستش

 دقیق. شوم محو چشمانش در توانستممی بهتر سالن، لوسترهای فراوان درخشش و نور زیر و کم

 شب سیاهی به تیرگی از که بودند تیره ایقهوه بلکه نبودند، سیاهسیاه   چشمانش. کردم نگاهشان

 درک اصال. بودند همیشه از تردلچسب ولی ترمعمولی چشمانش و چهره چقدر. گراییدندمی

 موهای و روشن چشمان با غربی هایچهره که هستم و بودم معتقد همیشه که من برای کردمنمی

 تا شدم ترگرم و گرم کمکم! است جذاب حد این تا مرد این چرا دارند همتاییبی زیبایی ،بلوند

 را دلیلش که شدنی داغ. نبود جایز شدن داغ این از بیش. انداختم پایین را سرم. گرفتم گُر کهآن

 اعماق تا را عطرش خوب بوی. کشیدم عمیق نفسی. شدمی متوقف باید دانستمنمی دقیق

 ایذره حتی دهانش. کشیدم دیگری عمیق نفس و آوردم باالتر کمی را سرم. بردم فرو مهایریه

 باز. بود کمرنگ بسیار لبخندی هایشب**ل روی. آمد باال نگاهم ناخودآگاه! دادنمی الکل بوی

 تاریک آسمان دل در ستاره مانند چیزی یک که رسیدم تاریکش چشمان به. آمد باال نگاهم هم

 در کردن نگاه بیشتر به مرا که بود نگاهش ترمهم چشمانش از. زدمی برق نشچشما در شب،

. شدمی تندتر و تند کردنش نگاه بیشتر لحظه هر با قلبم تپش. کردمی تشویق چشمانش

 دستان دیگر، که شد زیاد قدرآن بدنم حرارت. کرد فوران بدنم تمام در عجیب و شدید حرارتی



 امپیشانی از عرق درشت و ریز قطرات! کردممی حس خنک را بود کمرم روی که ماکان داغ

 : گفتم ناخودآگاه. چکیدمی

 .گرَممه-

 بیارن؟ آب برات بگم خوایمی-

 !گرَممه خیلی من نه،-

 واردیوانه قلبم. گذاشتم امسینه روی را دستم. بودم گرفته آتش گرما از. آمدم بیرون آغوشش از

 : گفتم و بردم فرو موهایم در دستی. بیدکومی امسینه بر پرقدرت و تند

 !برم باید من ببخشید_ 

 : پرسید و شد نگران نگاهش

 !خوبه؟ حالت-

 .برم باید فقط...آره-

 اشروشویی جلوی. رفتم بهداشتی سرویس سمت به تند هاییقدم با و گرفتم فاصله او از سریع

 شیرش زیر را سرم! نداشت ایدهفای ریختن آب مشت با. کردم باز را سردش آب شیر و ایستادم

 : گفتم ب**ل زیر و بردم

 !آخیش-

 به. بود مهم برایم شدن خنک فقط خورند،می گره دوباره و شدند خیس موهایم نبود مهم برایم

 بود شده کمرنگ قدرآن که مالیمی آرایش و ژولیده و خیس موهای با. شدم خیره آینه در تصویرم

 با که بود آورتعجب برایم! بودم شده عالی میهمانی چنین این ایبر  نداشت، فرقی نبودش با که

 پوزخند خودم به هم شاید داند،می چه کسی! زدممی کج لبخندی تصویرم به ها،این یهمه

 نفری اولین خوبم شانس از. شدم سالن راهی نامناسب وضع همان با و کندم دل آینه از. زدممی

 : پرسید ناباوری و ترس با و کرد نگاهم زدهبهت. ودب حساسم یعمه شد، سبز جلویم که



 !شده؟ چی! آوردی؟ خودت سر بالیی چه آرزو-

 : گفتم و بردم فرو موهایم در را دستم

 .بود شده گرمم خیلی فقط خوبم من! عمه نیست چیزی-

 کردی؟ رویزیاده بازم نکنه! خدا وای-

 .شدم خیره زمین براق هایسرامیک به و انداختم پایین را سرم 

 اگه. هست هم میوه و شیرینی همه این! نخور نوشیدنی زیاد بگم بهت بار چند من دختر آخه-

 چی؟ بزنه سر ازت ناشایستی کار وقت یک

 .ببخشید-

 صورتش روبروی دقیقا صورتم که طوری داد، هلش باال به و گرفت را امچانه زیر گرمش دست با

 .آمد باال چشمانش تا منگاه و گرفتم زمین از چشم. گرفت قرار

 یک وسط اونم! کنی؟ خیس کشیدهآب موش یک مثل خودتو باید میشه گرم ت وقتی حاال خب-

 !مهمی مهمونی همچین

 .نمیشه تکرار دیگه-

 .کنه خدا-

 به دوباره. داد تکان دستی بود، کسی چه نفهمیدم که شخصی برای و انداخت اطرافش به نگاهی

 : گفت و کرد نگاه من

 .برسه وضعت و سر به و رختکن ببرتت بگم بیاد، اگنس یساوا_ 

 .باشه-

 : پرسید و کرد نگاه عمه به سوالی. شد نزدیک ما به اگنس که نکشید طولی

 خانم؟ داشتید کاری من با-



 رختکن باالیی کمد توی هم حوله. کنی خشک موهاشو و رختکن بری آرزو با خواممی ازت ،آره-

 .هست

 : پرسید رفتند باال تعجب از ابروهایش کهحالی در و انداخت من به نگاهی اگنس

 زدید؟ قدم رفتید و میاد بارون بیرون مگه خانم اوه-

 چه او من وضع و سر از. گرفت اشخنده حرفش از هم عمه حتی. گرفت امخنده ارادهبی 

 : گفتم و شد تبدیل کج لبخندی به امخنده! کردمی برداشتی چه عمه و کردمی برداشتی

 .گرفتم دوش آب شیر با خودم نه،-

 گرفته که ژستی با. بیاورد در سر بیشتر تا کرد کج کمی را سرش کردمی نگاهم گُنگ کهحالی در

 بود نگران که عمه. کندمی لوس پدرش برای را خودش که بود شده تخس ایبچه دختر شبیه بود

 : گفت اگنس به ببیند نامرتب ظاهر آن با مرا کسی

 !دیگه باش زود گنسا-

 :  گفت و داد هلم جلو به کمی و گذاشت کمرم روی را دستش

 !زودتر! آرزو ب جُنب-

 !چشم-

 اگنس زدیم،می قدم وقفهبی و تند که حین همین در. شدیم رختکن راهی و گرفتیم فاصله او از

 : گفت

 شدین؟ داغ که خوردید نوشیدنی زیادی نکنه خانم-

 : سیدمپر  و کردم نگاهش سوالی 

 واضحه؟ خیلی-

 : گفت بامالیمت و زد لبخندی 



 .فهمیدم رو این تونعمه واکنش از منم نباشید، نگران! خانم نه-

 : گفتم و کشیدم خیال آسودگی روی از نفسی

 .شد راحت خیالم-

 و نشستم کوچکش هایصندلی از یکی روی. بستم را درش شدیم رختکن وارد کهاین محض به

 کردم، ترکش مالحظهبی خیلی که ایلحظه و ماکان نگران یچهره چرا دانمنمی .بستم را چشمانم

 و کردممی فکر او به حد از بیش. کردم باز چشم. آمدمی در ذهنم تجسم به که بود چیزی تنها

 غلیظ اخمی. بردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم پوفی. نداشت منطقی دلیلی برایم این

 حد، این تا برایم و دادممی نشان او به نسبت که هاییواکنش از. زد رهگ هم به را ابروهایم

 انداخت گردنم دور اگنس که سفیدی یحوله. نبودم خوشنود اصال بود، کنترل غیرقابل و هیجانی

 کردن خشک به شروع و کرد روشن را سشواری. کرد پرت بیهوده افکار این از را حواسم کمی

 .کردم مشغول حوله با گردنم و صورت کردن خشک با ار  خودم هم من. کرد موهایم

 : گفت اگنس که نکشید طول زیاد

 .خانم شد تموم-

 : گفتم و زدم آینه در تصویرش به کجی لبخند. شد باز بودم کرده که اخمی

 .اگنس ممنونم-

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی

 .خانم بود وظیفه-

 !وظیفه نه لطفه اسمش-

 هافرسنگ را هاآدم ها،واژه با کوچک بازی همین. زدم رویش به چشمکی و چرخیدم سمتش به

 لبخند. هستم قانع او به ماندن نزدیک برای کوچک، بازی همین به من و کندمی نزدیکتر و دورتر

 : گفت و شد پررنگ دلنشینش



 خانم؟ ندارید من با ایدیگه کار-

 .بری تونینه،می-

 .خداحافظ فعال پس-

 .خداحافظ-

 کردممی فکر اما ببندد را در حتما بگویم خواستمی دلم. گذاشت باز نیمه را رختکن در ولی رفت

 بسته دیگران بر دارند راه من به که درهایی دارم دوست همیشه من، که داندمی خوب را این

 اشمتریسانتی ده ی فاصله در. شدم نزدیکتر آینه به و شدم بلند صندلی روی از. باشند

 : گفتم حسرت با. کردم نگاه صورتم به دقیق و ادمایست

 !نفهمیدم؟ ازت هیچی که گذشتی چجوری زندگیم، یهمه از سال سی! سال سی-

 که را هاآن از ایدسته ام،اشاره انگشت با. ریختند سرم طرف یک موهایم. کردم کج کمی را سرم

 رها و پیچیدممی انگشتم دور را هاآن مدام. گرفتم بازی به را بودند شده ف ر هم با سویهم

 و ناز هر با لذتش که کسی. کندمی نگاهم لذت با کسی کردممی حس دلیلبی. کردممی

 به قدرآن. کنم غرق لذتش این در را او بیشتر خواستمی دلم که کسی. شودمی بیشتر امکرشمه

 که من مثل درست .زد خشکش جا در. چرخید عقب به سرم ناخودآگاه که کردم فکر شخص این

 .زد خشکم جا در مو به دست طورهمان

 : گفت و خاراند دست با را گردنش پشت. انداخت پایین را سرش و ماسید لبش روی لبخند

 .بشم خلوتت مزاحم خواستمنمی. خواممی عذر-

 !اینجا؟ اومدی چرا تو ماکان-

 تسلیم مرا نبود، من میل ابب جوابش اگر حتی که نگاهی. کرد نگاه چشمانم در. آمد باال سرش

 .کردمی

 رو حالت شدنمی هم اگنس و خانم آرمیتا جلوی. شدم نگرانت خیلی شد بد حالت یهو چون-

 .بپرسم



 عمیقی شادی بودم، کرده درگیر خودم به را فکرش و ذهن حد این تا کهاین از قلبم اعماق آن در

 با. کردم غلیظی اخم ناخودآگاه بم،عجی احساسات این درآوردن سلطه زیر برای اما کردم حس

 : گفتم خشکاند،می را محبتی هر یریشه سردی و خشکی نهایت در که لحنی

 !نشی من مزاحم دیگه بهتره! خوبم من-

 خود در بهت و غم از ترکیبی که رنگی. گرفت عجیبی رنگ نگاهش. ماند حرکتبی مجسمه مثل

 : گفت مالیدمی دستش با را اشپیشانی کهحالی در و چرخاند دیگری سمت به را سرش. داشت

 .نمیشه تکرار دیگه. خوبه حالت که خوشحالم-

 سمجی بغض. انداخت گلویم در بزرگ بغضی رفتنش با. رفت دیگری حرف هیچ بدون و چرخید

 چپم چشم از اشک ایقطره. شد تار دیدم رفتهرفته. کند خفه مرا خواستمی تمام سماجت با که

 وجودم یهمه شکستنش از و شکستم را او خودم من! کردمنمی درک را دمخو اصال. چکید

 یک مثل مرا اماحمقانه هایهیجان. کردم پاک را اشک آن رد دست، پشت با سریع. شکندمی

. کشیدم عمیق نفسی و فرستادم لعنتی خود بر ب**ل زیر. بود کرده تجربهبی نوجوان دختر

 چند تا تردیدبی رو،می پیش که طوراین. کشیدم را هاآن شهری از و بردم فرو موهایم در دستی

 ترپایین گونهوسواس را پیراهنم دستم، دو هر با و کردم رهایشان. کنممی کچل را خود دیگر سال

 حتی. بود بازنیمه هم هنوز رختکن در. نماند کوچکی احتمالی چروک گونه هر از ردی تا کشیدم

 قدم محتاطانه. رفتم بیرون و کردم باز کامل را در حرص با. بنددب سرش پشت را در رفت یادش

 دهممی دست از را تعادلم بشوم عصبانی وقتی. کنم برخورد کسی با یا بخورم زمین مبادا تا زدم

 هایچهره به. رسیدم میزمان به. بدهم انجام احتیاط با باید هم، را ساده رفتن راه همین حتی و

 دوستانی! کردم رها را دوستانم. شدم خیره گرفتند خود به نگرانی رنگ نمدید با که پرشیطنتشان

. زدم لبخند زور به. داشتم را هاآن با شدن نشینهم و دیدن دوباره آرزوی تمام سال دو که

 برای ثمرمبی تالش به پوزخندی همچون و کنم کاملش نتوانستم خواستم، چه هر که لبخندی

 .درآمد آب از کج خودم، دادن نشان شاد

 !آرزو؟ شده چیزی-



 !بشه؟ باید چیزی! نه-

 برای هم خودم حتی. گرفت بیشتری نگرانی رنگ دویشان هر نگاه. کردم عصبی ایخنده تک

 !بودم نخندیده عصبانیتم موقع حال به تا من! شدم نگران خودم

 واست؟ بیارن آب بگم خوایمی! شده چی بگی خوادنمی اصال-

 !شدممی مسلط خودم بر باید. کشیدم را هاآن قبل از ترمحکم و بردم فرو موهایم در را دستم

 .نیست متشنه نه،-

 : گفتم و کردم رها را موهایم

 گفتیم؟می چی کنه صدام معمه کهاین از قبل! ها بچه کنید تعریف خودتون از خب-

 عوض بحث فقط دلم فعال، که فهمیدندمی آن از بهتر ولی آمده سرم بر بالیی یک فهمیدندمی

 : داد ادامه را اشمانده ناتمام حرف نورا. خواهدمی کردن

 نکردی وقت هنوز ولی ببینیش، باریک خوایمی گفتی تو که گفتیممی یخی قصر از داشتیم-

 .بیای

 که بود طوریهمون بود؟ چطور دیدینش شماها خب! بود رفته یادم کامال! میگی راست آره اوه-

 ست؟شایعه همش کنندمی ازش که تعریفایی این یا کنندمی تبلیغ

 !میره شمزه که کنیم تعریف! دیگه ببینیش باید-

 .نه یا داره دیدن ارزش بدونم خواممی خب-

 ببریم ما سوئد بیا تو اصال! گذرهمی خوش هم کلی و جذابه هم خیلی! داره که رو ارزشش آره-

 !نمیشه تنگ لندن واسه دلت گهدی که میشی عاشقش انقدر وقتاون بگردونیمت،

 جاها بعضی شاید اول، دید توی و داره خودشو قشنگی دنیا جای هر که درسته! نزن حرفو این-

 که شهری توی فقط آدم که آرامشی اون جایی هر اما باشه، جذاب خیلی آدم واسه مسافرت برای

 .نمیده بهش رو داره کرده زندگی توش هامدت



 : گفتم ذوق با. شد قطع صحبتمان کرد اعالم را شام زمان بلندگو از که صدایی با

 !غذا جون آخ-

 .شد بلند یشانخنده صدای

 !ذاریمی کالس ما جلوی فقط! ها گرفتی رژیمی عجب-

 !بخورم چیزی یک باید گشنمه ولی خورم،می رو تررژیمی غذاهای خب-

 و آورعذاب افکار دوای بهترین غذا. شدم بلند امصندلی روی از و زدم رویش به چشمکی

 و چاقو شدیدم، یدلپیچه حس با که کردم مشغول خوردن به را خودم قدرآن. است امبیهوده

 : گفتم و زدم کج لبخندی است، خوب حالم کنم وانمود کهآن برای. افتادند دستم از چنگال

 .چسبید خیلی! آخیش-

 : گفت بود دهمان باقی ظرفش محتویات از نیمی هنوز کهحالی در ملودی

 !کردی؟ فرار قحطی از مگه! خوردیمی ترآروم کم یه خب-

 : گفتم آورد،می رحم به را سنگدلی هر دل که لحنی با و برچیدم را هایمب**ل

 .بودم گشنه خیلی آخه-

 : گفت داشتبرمی چنگال با را استیکش از کوچکی یتکه کهحالی در نورا

 .نکن جوریاون رو تقیافه حاال خب-

 نسوخت؟ برام دلت واقعا! احساسبی چقدر-

. کرد مشغول غذایش با را خود و انداخت پایین را سرش و انداخت من به سفیهیاندر عاقل نگاه

 یبرنامه مراسم برای که ما و کردند جان نوش را خود شام مهمانان، اکثر که نگذشت زیادی مدت

 تمام حین من و رفتند اکثرشان کوتاهی مدت در. نکردیم مخالفتی رفتنشان با نداشتیم، دیگری

. بود شده جلب بود، اریکا و جولین با صحبت گرم که ماکان سمت به نگاهم ها،خداحافظی این

 از که نزده، ضربه او به من واکنش قدرآن گویی بُهتی، نه و بود مانده چشمانش در غمی نه دیگر



 ها،این یهمه با ولی نکنم اخم که کردممی کنترل را خودم سختی به. نبَرَد لذت مهمانی باقی

 دو هر. کردم نگاهشان متعجب. بود گرفته بازی به را ابروهایم مهار قابل غیر و کمرنگ اخمی

 .بودند رفتن یآمده و پوشیده را پالتوهایشان

 !من؟ یخونه نمیاید مگه! برید؟ خوایدمی کجا ها بچه-

 : گفت بودند رفته باال جبتع از ابرویش دو هر که حالی، در ملودی

 عموت و عمه هم و تخانواده هم که هم االن داره؟ جا چقدر آپارتمانت مگه! ها خوشه دلت-

 !هستند اونجا

 .بخوابید پذیرایی هایکاناپه روی بیاید شما خب-

 : گفت و کرد نوچینوچ نورا

 کاناپه روی تو و تختت ویر  بریم نکردی تعارف حتی! بود؟ تو نوازیمهمون اوج این! که واقعا-

 !بخوابی

 قائل تبعیض بینتون نخواستم منم شید،نمی جا تخت روی که دوتون هر نفرید دو شما خب-

 روی دوتون هر گفتم همین واسه بخوابه، کاناپه روی یکی اون و تخت روی بره یکی که بشم

 .بخوابید هاکاناپه

 و ظریف هایخنده صدای. ندبخند دویشان هر شد باعث که زدم نمادندان لبخندی

 به ایرانی دوستانی داشتن زبان، انگلیسی کشور یک در. داشتم دوست خیلی را یشاندخترانه

 دیگر که حیف اما افتاد امزندگی در که بود هاییاتفاق بهترین از یکی دانشگاه، در هاآن خوبی

 : گفتم و کردم بغل را دویشان هر! نیستند کنارم همیشه برای

 .گردش بریم کلی هستید وقتی تا بذاریم قرار دبای-

 . میریم حتما-



 رفتنشان از بعد. کردم خداحافظی هاآن با بود، سخت برایم دیدار این به دادن پایان کهآن با

. بود نشسته صندلی روی حالبی و پریده رویش و رنگ خستگی، از که افتاد مامان به نگاهم

 : گفتم دادممی ماساژ را هایششانه پشت از کهحالی در و رفتم سمتش به سریع

 واست؟ بیارن چیزی بگم خوایمی خوبی؟ مامان-

 با. شد ورشعله گرمایش از وجودم یهمه که گرم قدرآن. زد گرم لبخندی. چرخید سمتم به سرش

 : داد پاسخ اشهمیشگی مالیمت

 !جان آرزو خوبم من-

 : داد ادامه و گذاشت دستم روی را دستش

 !نیست ماساژ به نیازی! کنی خسته دستاتو خوادنمی-

 !نیست کاری که این! خستگی؟ جور چه مامان اوه-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 الیق رو من که کنممی شکر رو خدا همیشه. هستی اینمونه دختر واقعا تو. ازت ممنونم خیلی-

 .دونسته تو مثل دختری داشتن

  :گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 !کنی؟نمی شکر داده بهت منو که بابا داشتن واسه رو خدا مطمئنی! آی آی آی-

 : گفت و کرد صدابی ایخنده

 .داری خودتو جای هم تو خب اما! کنممی شکر رو خدا آرمان داشتن واسه که معلومه-

. چرخید سمتش به سرم اریکا صدای با. زدم کج لبخندی جوابش در که زد من به چشمکی

 نزدیک ما به هم ماکان جولین، از کمی یفاصله در و بود شده حلقه جولین بازوی دور دستش

 !کجا واقعیت و کجا کردن سعی ولی بدهم اریکا به را حواسم تمام کردم سعی. شدمی

 .میریم دیگه ما آرزو خب-



 : گفتم و گرفت بیشتری جان بود، مانده لبم بر که لبخندی

 .ببینمت بازم کاش-

 .باش ما مهمون تو باراین اما کنیممی قاتمال حتما-

 : گفت جوابش در سریع جولین

 .کنه مهمون رو ما باید هم ناب ویسکی یک آرزو البته-

 .کنم فراموش مبادا که کردمی یادآوری مدام. گرفت امخنده تاکیدش و لجاجت از

 !جولین وایمیستم قولم پای من-

 سریع مامان. شد نزدیک بود ایستاده ترطرفآن کمی که بابا و مامان به اریکا، همراه و زد لبخندی

 : گفت و شد بلند اشصندلی روی از

 شرکت مهمانی این در دادید افتخار کهاین برای هم و عمل برای هم. کردید لطف خیلی شما-

 .کردید

 : گفت لبش بر لبخند همان با جولین

 .دادم انجام رو کارم طفق من و بود وظیفه همش! نکنید اغراق رادمنش خانم-

 : گفت داد دست جولین با و آورد جلو را دستش کهحالی در بابا

 وقتهیچ شخصه به من. نیستند پذیرمسئولیت و شناسوظیفه حد این تا دکترها یهمه-

 که کسی گفتیدمی اگر فقط. مونممی شما مدیون همیشه و کنمنمی فراموش رو فراوانتون زحمات

 .شدمی ترعالی بوده، کی کرده اهدا رو قلبش

 را گردنش پشت و بود انداخته پایین را سرش. شد کشیده ماکان سمت به نگاهم ناخودآگاه

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش ،بابا جواب در که کردم نگاه جولین به. خاراندمی

 .ردمکمی شونمعرفی شما به حتما بودند، مایل اهداکننده شخص اطرافیان اگر خب-



 : گفت بردمی فرو موهایش در دست کهحالی در بابا

 دیگه شاید و ایران گردیمبرمی زودی به چون کنید، تشکر ازشون خیلی ما جانب از پس خب-

 .باشیم نداشته رو هم با مالقات فرصت

 .بود عمل این پیگیر خیلی که باشید ماکان ممنون بیشتر باید نظرم به ولی! حتما-

 را کردمی وارد آن به که فشاری شدت لرزشش، که افتاد ماکان یشدهشتم دست به چشمم

 با و زد لبخندی حال این با. کردمی جدا تنش از را جولین سر توانستمی اگر. دادمی نشان

 : گفت محترمانه لحنی

 .نکردم مهمی کار هم اونقدرا! نکن اغراق جولین-

 از کهحالی در بابا. ندهد ادامه دیگر که فهماند او به جدی طور به کرد جولین به که نگاهی با

 : گفت زدمی جذابش کج لبخندهای همان

 .انکاره غیرقابل هم ایشون زحمات که البته-

 : گفت و زد لبخندی پاسخش در ماکان. کرد ابراز او به را تشکرش نگاه با و کرد ماکان به نگاهی

 !رادمنش آقای نبود زحمتی-

 تا برسد، من به نوبت کردممی شماریلحظه دلم در من و نکشید طولی زیاد هایشانخداحافظی

 با دیدار برای من از گرفتن قول از بعد اریکا باالخره. کندمی خداحافظی من با چطور ماکان ببینم

 روی نگاهم. ایستاد من از متری نیم یفاصله در. گرفت فاصله من از جولین همراه به او،

 سرم نداشتم جرئت. بود مانده ثابت زدند،می برق تمیزی از میشهه مثل که سیاهش هایکفش

 : گفت اشمودبانه لحن همان با و بخششآرامش یمردانه صدای همان با. بیاورم باالتر را

 .بود خوبی خیلی مهمانی. کردید دعوت هم رو من که ممنونم-

 کرد،می غرق نظیرشبی آرامش در مرا که دریایی در. کردم نگاه چشمانش در. آمد باال سریع سرم

 محو زندمی برق آن در ستاره یک کند،می نگاهم وقتی که مطلقی سیاهی در. شدم ورغوطه

 : گفتم شنیدممی زور به هم خودم که صدایی با. شدم



 .کردی خوشحالم خیلی اومدی، که متشکرم-

 تندتر تپش به گرمایش با را قلبم اعماق تا که ناب محبتی جنس از گرم. زد رویم به گرم لبخندی

 .انداختمی

 .خوش شبت! دیدمت شدم خوشحال خیلی هم من-

 : گفتم باالجبار. نیست راهبر دل خواست اما خواستنمی را چشمانش از کندن دل دلم

 .خوش هم تو شب ممنونم،-

*** 

 بود، قهوه انتخاب درگیر فکرشان که دویشان هر به چشمی زیر و انداختم نگاهی دستم منوی به

 : گفت کردمی نگاه من به لبخند با کهحالی در و گذاشت میز روی را منویش ملودی. کردم نگاه

 .کردم انتخاب من خب-

 .بزنم حدس وایستا-

 .بزن حدس-

 موکا؟-

 : گفت کردمی بسته و باز تایید ینشانه به را چشمانش کهحالی در و شد ترپررنگ لبخندش

 !دقیقا-

 : گفت کرد،می نگاهمان متفکرانه که همچنان که دافتا نورا به نگاهم

 زنید؟می موکا دوتون هر-

 .تا سه میشیم باشی شپایه هم تو اگه-



 چشم با کهحالی در و کردم صدا را گارسون. زد خودم مثل درست کج لبخندی و بست را منویش

 نورا رفتنش با. دادم را رشاتسفا باشند، من مهمان باید را باراین که کردممی اشاره هاآن به ابرو و

 : گفت و کرد مانکناری میز به محسوس نگاهی

 !دادند سفارش چای تا دو فقط و خوبی این به شاپکافی اومدن شدن پا همه این-

 !نخوره شوقهوه و بیاد اینجا آدم کن فکر-

 : گفتم و زدم رویشان به کج لبخندی

 !ندبر می لذت بیشتر خوردن چای از اونا شاید خب-

 : پرسید مشکوک لحنی با. انداخت من به مشکوک نگاهی و کرد ریز را چپش چشم ملودی

 !بچسبه؟ قهوه از بیشتر بهش چای که باشه هم آدمی ممکنه میگی تو حاال تا کی از-

 بیشتر دارند، عالقه خیلی چای به که هابریتانیایی از خیلی به ولی چسبهنمی که من به خب-

 !چسبهمی

 سابق آدم همان کرده شک که فهماند من به نگاهش همان با. کردمی نگاهم مشکوک هم هنوز

 و ماکان یاد شنوم،می چای اسم تا دانستنمی طفلک. است خورده جایی به سرم یا هستم

 یهمه که کسی کنار در ولی گیردنمی را قهوه جای چای. میفتم او با خوردن چای یتجربه

 .دارد دیگری صفای شود، لذت غرق ایچ جرعه یک نوشیدن با وجودش

 .گذرهمی خوش پیشمون بیا تو ولی بریم مجبوریم فردا که ما آرزو حاال-

 مهمانی، از بعد روز سه دقیقا یعنی پیش یهفته یک. شدم دمغ وجود تمام با حرفش همان با

 با من گردش فرصت آخرین هم امروز و رفتند لندن از عمو و عمه حتی و امخانواده یهمه

 فرو امتنهایی الک در باید باز و روندمی هم هاآن فردا! است امنشدنی تکرار و قدیمی دوستان

 بود جایش هم دیگری کس هر داشتم، ماکان با مهمانی در من که هم برخوردی آن از بعد. روم

 ترسفت و ترتنگ را امتنهایی الک هم او ندیدن. کردنمی برقرار من با ارتباطی دیگر او مثل

 .کندمی



 !کجایی؟ آرزو-

 .کشیدم پوفی و بردم فرو موهایم در را دستم

 .میدم قول. پیشتون سوئد میام حتما! شد پرت حواسم ببخشید-

 خوبی حس چه. زدم کج لبخندی شد، فرمشان خوش هایب**ل مهمان که لبخندی دیدن با

 .کنم خوشحالشان توانستممی کوچک، قول همین با که داشت

*** 

 

 : گفتم گرفته صدایی با. شدم بیدار شیرینم خواب از تلفن زنگ صدای با

 !تلفن اگنس-

 شروع بعدی زنگ دوباره تماس، قطع بار هر با. کرد پیدا هم ادامه هیچ، نشد که قطع زنگ صدای

 بدخواب مرا هم یکشنبه زود صبح خواهدمی مصرانه بیکاری، یکنه کدام نیست معلوم. شدمی

 : گفتم قبل از بلندتر ایصد با. کند

 !تلفن اگنس-

 .نشنوم را صدایش تا کشیدم سرم روی را پتو! نشد قطع زنگ صدای هم باز

 !لعنتی اَه-

 فرو موهایم در را دستم. رفتم پذیرایی به و شدم بلند تخت روی از حالبی و زدم کنار را پتو اکراه با

 حوصلهبی و برداشتم را گوشی یگرمد دست با دادم،می فحش ب**ل زیر کهحالی در و بردم

 : گفتم

 .الو-

 : گفت جوابم در رایان سرحال و پرهیجان صدای



 !علیک سالم-

 بود؟ زدن زنگ وقت االن! رایان-

 !بشی بیدار زمستانی خواب از خواستم-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 زدی؟ زنگ چرا حاال-

 !بپرسم حالتو زدم زنگ-

 چطوری؟ تو خوبم-

 تواند؟ پیش هنوزم موزیک و ورن ببینم! عالی-

 !ندارم؟ خبر خودم و اممهمونی من مگه! میگی؟ چی-

 .سازینمی رو پوک کله سه تیم باهم که همونا! دیگه دوستات تا دو همون-

 !میگی؟ رو ملودی و نورا-

 .دارن رو هامعنی همون اسماشون دیگه آره-

 : گفتم جدی لحنی با و گرفتم را امخنده جلوی

 !نکن مسخره ستامودو اسم-

 تواند؟ پیش االن نگفتی خب! بداخالق باشه-

 .رفتند پیش روز پنج نه،-

 !زود چقدر-

 : گفتم مغموم شدیدا لحنی با

 !آره-



 .نره سر تحوصله که نمون خونه توی زیاد پس خب-

 .زد گره هم به را ابروهایم اخم

 !بیرون برم تونممی هم رو روز یبقیه کنم، در رو مهفته هایخستگی بذاری اگر البته-

 : گفت و داد سر ایخنده

 !کواال بخواب برو باشه،-

 .کانگورو خداحافظ-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده

 ! نیست که تو آلودیخواب مثل بزرگیه، مثبت پوئن ارتفاع از پرش-

 : گفتم پرحرص لحنی با

 .رایان خداحافظ-

 : گفت پرشیطنت لحنی با

 .کواال خداحافظ-

 ارزش تماسش کشیدم، فحش به خیلی را او کهاین با. کردم قطع را تماس و آمد لبم روی دیلبخن

 روی راحت خیال با و رفتم اتاقم به. داشت را نظیربی تعطیل روز یک شروع برای شدن خوشحال

 صدای رفتم، امبیداری نیمه دنیای به و افتادند هم روی هایمپلک که همین. کشیدم دراز تخت

 را صدایش تا گذاشتم سرم روی را بالشت و چرخیدم. واداشت اخم به را ابروهایم تلفن زنگ

 به دست امروز همه چرا نیست معلوم! نشد که نشد بشود منصرف ماندم منتظر چه هر. نشنوم

 زدم کنار را بالشت باالجبار! بگیرند من از هم را خوابیدن کوچک لذت همین تا اندداده هم دست

 فکر این به رفتممی تلفن سمت به غرولندکنان کهحالی در. شدم بلند تختم روی از رخوت با و

 : گفتم پرخشونت لحنی با و برداشتم را گوشی حرص با! است شده گم امروز اگنس چرا که کردم

 !آوردی در شورشو دیگه بسه رایان-



 !هستی عصبانی هم چقدر! زنی؟می حرف زبانی چه به! چی؟-

 : گفتم و کوبیدم امنیپیشا بر دست با

 !بود برادرم کردم فکر! ببخشید جولین وای-

 !داری؟ مشکل برادرت با مگه اوه-

 !نه-

 .نمیاد نظر به که طوراین-

 .بگذریم-

 .کنم یادآوری بهت رو مهم چیز یک زدم زنگ باشه،-

 رو؟ چی-

 .کنی مهمون ناب ویسکی یک رو ماکان و من بود قرار-

 یادامه جلوی زور به. بود دارترخنده طنزی، فیلم هر از برایم سماجتش .گرفت امخنده حرفش از

 : گفتم و گرفتم را امخنده

 !بود یادم! جولین-

 .نذاشتم من که کنی فرار زیرش از خواستیمی بود معلوم تخنده از-

 !گفته؟ چیزی همچین یه کی-

 .فهمیدم خودم نگفته، کسی-

 .وایمیستم قولم پای همیشه من. فهمیدی اشتباه-

 .کنی اثبات باید! نیست زدن حرف به که وایستادن قول پای-

 بشه؟ اثبات بهت کنم کار چی باید بگو خب-



 !کنی مهمون ویسکی رو ما امشب همین باید-

 از بعد هم آن. نداشتم را ماکان با رویارویی آمادگی. کشیدم پوفی و بردم فرو موهایم در را دستم

 : گفتم ناچار به. داشتم او با که ایگستاخانه برخورد آخرین و ارتباط قطع هفته دو این

 !باشه-

 بیایم؟ کجا ساعتی چه خب-

 بخوام؟ ازت چیزی یک فقط. کنید انتخاب خودتون رو جاش هم و ساعتش هم-

 .خوایممی ویسکی ما! بخوای چیزی نباید که تو. میدم پیام بهت پس-

 : گفتم و کردم ایخنده ریز

 هم رو اریکا نیست مشکلی اگه بگم بهت خواستممی من ولی اَمنه، جاش تو سکی  وی جولین اوه-

 .نره سر محوصله من تا بیاری

 .میایم هم با پس میشه خوشحال هم اریکا اتفاقا-

 نداری؟ کاری! عالیه-

 .خداحافظ نه،-

 .خدانگهدار-

 دیدار برای زیادم نهیجا اش،شده تندتر تپش. گذاشتم قلبم روی را گوشی و کردم قطع را تماس

 صدای با. بشود ترمنظم و ترآرام تپشش تا کشیدم عمیق نفسی. دادمی نشان را ماکان با دوباره

 خیره شد،می خانه وارد دست به نان پاکت که اگنس به و دویدم در سمت به متعجب خانه، در

 .شدم

 !بودی؟ کجا حاال تا! اگنس-

 : گفت و زد لبخندی



 نون صبحانه برای هم بعدش و کردم رویپیاده رفتم من بخیر، صبحتون !خانوم شدین بیدار-

 .خریدم

 .امگشنه خیلی من که بخوریم صبحونه زود بیا خب-

 : گفت و گرفت تعجب رنگ نگاهش

 .خانوم باشه-

 ولی است کرده تعجب تعطیل، روز در زودی این به صبح هم آن من، هیجان وفور از بودم مطمئن

 .نگویم او به چیزی شب تا داشتم تصمیم

 با را هایملباس تمام که من به متحیر اگنس. شد شب زدنی هم بر چشم یک به

 هیچ کردممی حس لباس، تعداد این با. کردمی نگاه بودم کرده پهن تختم روی هایشانجالباسی

 زیبایی با را شبم آن رفتار زشتی و هابدخلقی خواستممی انگار! ندارم امشب برای مناسبی لباس

 : گفتم و کردم نگاه اگنس به درمانده. کنم جبران لباسم

 .ندارم خوب لباس کنممی حس زندگیم توی باراولین واسه اگنس-

 : گفت و شد نزدیک تختم به

 .کنید نگاه خانوم-

 : داد ادامه و کرد اشاره تخت روی هایلباس به دستش با

 .هستند مناسب و زیبا هاتونلباس یهمه-

 .نیستند خوب خواممی که راونقد-

 !هستند که البته-

 .داد دستم به و آورد بیرون جالباسی روی از را بود جلویش که سبزرنگی پیراهن

 .کنید نگاه آینه توی باهاش رو خودتون و بپوشید رو این-



 که آمیزیتحسین نگاه با. پوشیدم را لباس معطلی بدون که بود بخشاطمینان قدری به لحنش

 توالتم میز جلوی سریع. شد برابر چندین آینه در خودم به کردن نگاه برای شوقم نداخت،ا من به

 به کنممی امتحان است، بد گویممی که را چیزی وقتی چقدر. کردم نگاه دقیق تصویرم به و رفتم

 اصال لباسم. شوند ساخته ذهن با کهاین مگر ندارند وجود بدی و خوبی اصال. برممی پی اشتباهم

 تصویرم به کج لبخندی. بود دوختخوش و زیبا هم خیلی بلکه نبود، بد کردممی فکر که قدرنآ

 .چرخیدم اگنس سمت به و زدم آینه در

 .کردی کمکم لباس انتخاب واسه که مرسی اگنس-

 .زیباست تنتون به بپوشید لباسی هر! نکردم کاری که من! خانم کنممی خواهش اوه-

 و گرفتم دست در را موهایم از ایدسته. چرخیدم آینه سمت به دوباره و شد ترپررنگ لبخندم

 : گفتم

 کنم؟ کار چی رو اینا-

 : گفت و داد دستم به رنگی سبز تل اگنس

 .بشید عالی این با کنم فکر-

 !ایالعادهفوق تو اگنس-

 !کنیدمی اغراق خیلی خانم اوه-

 !اصال نه-

 خیلی ساده، کردن ست همین با. زدم را تل و واباندمخ کمی را امشده وز موهای دستم با سریع

 : گفتم و زدم اگنس یشانه بر کوتاه ایضربه. رسیدممی نظر به مرتب

 !شد دیر که برم دیگه من-

 !نره یادتون هم پالتو. خانم بگذره خوش-

 .فعال. باشه-



 .فعال-

 اوقات یبقیه هب نسبت باالیم سرعت و هیجان جلوی ولی کنم رانندگی محتاط کردم سعی

 به! رسیدممی باید ولی رسم،می زودتر هاآن از دانستممی. بگیرم توانستمنمی را امرانندگی

 و جولین هم و بخوریم شام هم تا رفتیم رستوران به برویم، بار به کهآن جای به جولین درخواست

. دادم پارکبان به را چسویی و کردم توقف رستوران جلوی. بگیرند من از حسابی شیرینی یک ماکان

 به کردندمی وادار مرا بلندم پاشنه هایکفش. باشد عیببی و مرتب که کشیدم پالتویم به دستی

 نواختندمی زمین بر که ایضربه موسیقی به تردقیق و بزنم قدم بیشتر احتیاط با و آهستگی

  :پرسید رویی خوش و جوان نسبتا خانم که رفتم پذیرش سمت به. کنم گوش

 فامیلتون؟-

 .رادمنش-

 .ندمنتظر هم هاتونمهمان از یکی چهار، یشماره میز-

 .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم و کردم نگاه ساعتم به سریع

 !برسند دیگه ساعت نیم باید که اونا اما! مطمئنید؟-

 .بودید کرده رزرو قبل از رو میز هم شما. رسیدند پیش یدقیقه چند فقط هم ایشون-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .ممنون-

 .کنممی خواهش-

 میز پشت که ماکان به متعجب. شدم متوقف اشمتری پنج یفاصله در که رفتم میز سمت به

 چرا کردمنمی درک! رسیدمی موقع به همیشه او. کردم نگاه بود، خواندن کتاب مشغول و نشسته

 را هاصندلی از یکی. رفتم میز سمت به و کشیدم عمیق نفسی! است آمده زود حد این تا امروز

 از قبل. بدوزد من به را نگاهش و بگیرد کتابش از چشم شد باعث که کشیدم عقب خودم برای

 : گفتم شوم، الل و کنم نگاه چشمانش در کهاین



 .سالم-

 .سالم-

 آزار هم امر  که ایدلتنگی همان جنس از دلتنگی نوعی. کردممی حس دلتنگی نوعی صدایش در

 مردها دیگر با عجیب برایم که بودم مردی دیدن دلتنگ که چرا دیدممی آزار ندیدنش از. دادمی

 فکر چیز هیچ به لحظه چند برای. آمد باال چشمانش تا دستش کتاب از نگاهم. بود متفاوت

 که اندهچال سیاه دو انگار رنگشسیاه چشمان. کنم فکر توانستمنمی هم خواستم می اگر. نکردم

 حس جز حسی، هر از را وجودم و نگاهش جادوی در شدن عمیق فکر جز فکری، هر از را مغزم

 دقیقه یک حتی ولی بود ساده کردن نگاه این یتشنه. بود تشنه هم او. کردندمی خالی آرامش

 تا بیاورد باال را سرش فقط کهاین برای. انداخت پایین را سرش و نداد پاسخ مانتشنگی به هم

 : گفتم کنم نگاهش بیشتر

 !رسیدیمی موقع به دقیقا همیشه! رسیدی؟ زود انقدر چرا-

 به کند نگاه چشمانم در کهاین جای به. نداشت تشنگی رنگ دیگر نگاهش ولی آمد باال سرش

 : گفت احساس از خالی لحنی با. دوخت چشم موهایم

 .نره سر تحوصله تنهایی که اومدم زود منم میای، زودتر ساعت نیم دونستممی چون-

 !دونستی؟می کجا از-

 هم را جوابش کنم فکر که گشتمی کاریپنهان از اثری دنبال به. کرد نگاه چشمانم در سریع

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی. گرفت

 ! دونستممی کجا از دونیمی که تو-

 !مونده؟ یادت هنوز رُم، توی پیتزا واسه قرار اون از یعنی-

 .مونهمی یادم هاآدم خیلی از چیزها یلیخ من-

 چرا دانمنمی. افتاد جانم به خوره مثل گفت، که یی"هاآدم خیلی" به تلخ حسادتی شدید حس

 کالفه. کردم غلیظ اخمی ناخودآگاه. سپاردمی یاد به من از را چیز همه بگوید خواستمی دلم



 کهاین از. شد هایشب**ل میهمان ندلبخ من، واکنش دیدن از. بردم فرو موهایم در را دستم

 دو و آمدنمی لحظه همان گارسون اگر. خوردم حرص بود، شده خوشحال من کردن   عصبانی بابت

. بزند سر عصبانیتم روی از احتیاطیبی نوع هر بود ممکن گذاشت،نمی میز روی را آب لیوان

 کرد خنک را گلویم که آبی سردی از که آرامشی حس. کشیدم سر نفس یک و برداشتم را لیوان

 نگاهش در غرور از موجی با. شد کشیده ماکان سمت به نگاهم. آورد لبم بر کج لبخندی گرفتم،

 .بود دوخته چشم جلویم خالی لیوان به

 گذشت؟ خوش نشدم، خلوتت مزاحم من که مدت این ببینم کن تعریف آرزو خب-

 امشب که فهمیدممی. آورد در کتحر  به وجودم در را شیطنت حس نوعی آمیزشطعنه لحن

 نمایش به بیشتر را اشدلخوری هایش،زدن طعنه این و دارد دلخوری بوی و رنگ من به نگاهش

 : گفتم و گرفت بیشتری جان لبخندم. گذاشتمی

 !گذشت خوش خیلی آره،-

 رد را خود قبل از پرغرورتر لبخندش،. نباخت را خودش ایذره حتی. شدم تردقیق چشمانش در

 : گفت آمیزتمسخر لحنی با. ساخت آشکار صورتش

 هم با آدم زبان و چشم نیست خوب. میگه بهم رو تو حس حرفت، از ترصادقانه همیشه نگاهت-

 .باشند تضاد در

 قدرآن. فشردمی و بود گرفته کلماتش تکتک در را غرورم انگار. شد خالی زد که حرفی از دلم تَه  

 ایخنده تک نبرد، پی من شکست حس به ایذره کهآن برای. شود تکهتکه و بشکند تا فشردمی

 : گفتم بود، پابرجا کجم لبخند همچنان کهحالی در. کردم صداکم

 !خودتی؟ من نگاه مخاطب دونیمی کجا از بعد-

 : گفت و شد ترعمیق لبخندش

 .واضحه کامال-



 مشت یک بود ممکن لحظه هر که بود آورده در مرا حرص قدرآن. بود شده مشت میز زیر دستم

 خوردن کتک با که نداشت نظیریبی زیبایی چون شدم،نمی ناراحت هم اصال. کنم اشحواله

 .شود خراب

 .بیاد پیش ما بین کدورتی نیستم راضی که من. کنیم عوض بحث خوریمی حرص اگه خب-

 .کردم یاننما قبل از ترکج و پیش از بیش را بود شده محو کمکم که را لبخندم

 کردمنمی فکر وقتهیچ خب ولی! چیه؟ واقعیت مطمئنم وقتی بخورم حرص باید چرا! حرص؟-

 !کردی ناامیدم خیلی! ببینم ازت رو برخوردی چنین

 نمونده؟ اون از امیدی هیچ االن که داشتی امید من به چقدر قبال مگه! ناامید؟ چرا! امیدنا-

 !باشی داشته تریمحترمانه برخورد رتباط،ا قطع مدت این از بعد بودم امیدوار-

 !کردم؟ احترامیبی مگه-

 هر از بیشتر. کردند سالم ما به بودند رسیده تازه که جولین و اریکا دهم، را جوابش کهاین از قبل

 : گفت شوخی لحن با اریکا. خوردممی حرص بود مانده لبش روی هم هنوز که لبخندی از چیز،

 !کردید؟ ست هم با رو هاتونلباس وهرهاش و زن مثل چرا شما-

 تفاوتبی کردممی سعی که نگاهی با کهحالی در من و خندیدند ماکان و جولین حرفش، این با

 : گفتم و کردم نگاه بود، من پیراهن رنگ هم دقیقا که ماکان رنگ سبز کراوات به دهم، نشان

 سبز یپارچه تیکه یک! همند شبیه ونهاملباس یهمه انگار کردیم ست میگی جوری! اریکا اوه-

 !کنی؟می مقایسه مجلسی پیراهن با رو کراوات دوختن واسه مونده خیاطی کارگاه انبار توی که

 عجیب امشب ولی بیاورم در را حرصش خواستمی دلم. انداختم ماکان به غرور پر نگاهی

 خنده به دوباره بود مدهآ بند شانقبلی یخنده تازه که جولین و او! خواندمی خروس کبکش

 در را انگشتانم نوک خواست می دلم کودکان مثل که اشگونه روی هایحفره روی نگاهم. افتادند

 با هماهنگی ینشانه به را لبخندم کرد وادار مرا اریکا یخنده صدای. ماند ثابت کنم، فرو هاآن

 : گفت جولین گذاشت میز روی را منو گارسون کهاین محض به. کنم ترپررنگ جمعمان



 !رسید امشب باالخره خب-

 : گفت و کرد ایخنده ریز اریکا. آمد در جوابش در ماکان صدایکم یخنده

 !گیریمی ایراد ازش و رفته خودت به هم دقیقا که خوبه! شکمو بگو مارتین به باز-

 : گفت کردمی نگاه منو غذاهای لیست به دقیق کهحالی در جولین

 دیگه گذاشتی آزادش انقدر تو تازه و خوردمنمی غذا انقدر بودم مارتین سن هم قتیو از که من-

 .زنهنمی فود فست جز غذایی به ب**ل

 : پرسیدم و کردم نگاهشان سوالی

 کیه؟ مارتین-

 .مونهخونه توپ-

 : گفت و کرد جولین روی به اخمی اریکا. خندیدند هم با و کرد نگاه ماکان به

 نکن؟ مسخره رو بچه بگم بار چند-

 : گفت و چرخید من سمت به نگاهش

 .پسرمونه-

 : گفتم شوق با

 !هستند مشابهی و قشنگ خیلی هایاسم مارتا و مارتین! جالب چه-

 : پرسید متعجب لحنی با و شدند گرد تعجب از اریکا چشمان

 !شناسی؟می کجا از رو مارتا تو-

 : گفت کردمی نگاه م نو هب اشمتفکرانه ژست با همچنان کهحالی در جولین

 .نشه آرزو مثل شد بزرگ وقتی که اینه آرزوم تنها و دخترمه مارتا بودم گفته بهش من-



 اریکا! خندیدند من به زیادی دیگر امشب. کشیدمی خط مغزم بر ماکان و خودش یخنده صدای

 : گفت بود انداخته جولین به متحیرانه نگاهی کهحالی در

 !زدی؟ آرزو به که بوده یحرف چه این جولین-

 : گفت و کرد نگاه من به

 نشدی؟ که ناراحت حرفش از-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 !اصال نه،-

 : گفت و کشید خیال آسودگی از عمیق نفسی اریکا

 .نگیر جدی حرفاشو زیاد داره، طبعیشوخ شخصیت جولین نشدی، ناراحت که خوشحالم-

 : گفت کردمی هنگا من به چپچپ کهحالی در جولین

 !میشه مصیبتی نده، بها من حرف به اگر! نکن نگاهش اینجوری رو این! اریکا-

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 .میده بها بقیه حرف به زیادی آدم که میشه شروع جاییاون از همیشه مصیبت-

 : گفت و گذاشت میز روی را منو جولین

 !بدی بها بهشون که داره بها نقدراو حرفاشون ها،آدم یبقیه این از بعضی اما-

 !حرفاشون از بعضی فقط و هاآدم از بعضی فقط میگی، که طوریهمون ولی شاید-

 : گفت و بست تایید ینشانه به را چشمانش جولین

 اعتنابی بقیه به حد از بیش بدبینند، همه به زندگیشون اوقات بیشتر تو مثل که هاییآدم ولی-

 .میشن

 !بینمواقع من-



 : گفت و زد لبخندی

 !اندبین واقع کنندمی ادعا هاآدم اکثر-

 : گفت گذاشتمی میز روی را دستش م نوی کهحالی در اریکا

 .بعد واسه باشه کردن بحث. میاد داره گارسون که کنید انتخاب رو غذا بهتره فعال خب-

 : گفت و انداخت نگاهی آمدمی میزمان سمت به که گارسونی به جولین

 .کردم انتخاب که نم-

 ماکان از همه از بیشتر. دادند را شکنشانکمر و قیمتگران هایسفارش همگی گارسون رسیدن با

 جیب کردن خالی با داشت تصمیم جولین مثل و بود گذاشته کنار کامال را تعارف که کردم تعجب

 تا کردممی نثارشان هبیرا و بد توانستممی تا دلم در که من. بیاورد در عزا از دلی حسابی من،

 برای ولی نیستم خسیسی آدم. نشد که نشد ولی شود کم خوردممی که حرصی از ای،ذره

 نگاهی گارسون، رفتن از بعد ماکان و جولین. کردممی جوییصرفه باید لندن، در ماندنم مستقل

 : پرسید متعجب اریکا. خندیدند و انداختند من به

 !خوشحالید؟ انقدر تا دو شما که هخبری امشب! خندید؟می چی به-

 : گفت شوخی لحن با جولین

 اینجاست جالب حاال! خسیسه اسکروچی مثل که معلومه! کرده اخمی چه آرزو کن نگاه آخه-

 !کنهمی مهمونمون شام داره شب یک فقط که

 از قبل !بردم پی بودم، کرده غیرارادی که غلیظی اخم به تازه. گذاشتم ابروهایم روی را هایمدست

 : گفت بود آمده بند اشخنده که ماکان دهم، جواب کهاین

 رو همراهشه که کسی غذای یهزینه خودش داره دوست همیشه آرزو که اینه اون از جالبتر و-

 !کنهمی مهمونمون فقرا مثل وگرنه شد، غذا هم باهاش نباید معلومه خب اما! کنه حساب



 ابروهایم به دوباره بودم، کرده مهار تازه که خمیا. شد منقبض خشم شدت از فکم حرفش با

 شخصیت از اصال. کشیدم را هاآن ریشه از و بردم فرو موهایم در را دستم کالفه. آورد هجوم

 سرش به سنگینی و پیکرغول سنگشهاب کدام نیست معلوم! آمدنمی خوشم ماکان جدید

 عصبانیت از مملو واکنش هر از و دهدمی حرص مرا. است داده تغییر را او حد، این تا که خورده

 را پیراهنم ییقه دست با. هستم شدن خفه حال در کردممی حس! شودمی لذت غرق خشمم و

 چند ببخشید" گفتن به و شدم بلند ناچارا! کافی یاندازه به نه ولی شدم بهتر. دادم تکان کمی

 در خشمم از سرخ صورت صویرت به حیران. شدم بهداشتی سرویس راهی و کردم بسنده" لحظه

 را شیرش. پاشیدم صورتم به آبش از مشت با و کردم باز را سردش آب شیر. شدم خیره آینه

 را سرم و کردم باز بودم، بسته که را چشمانم. شدمنمی خنک این از بیش. بود بس دیگر. بستم

. زد خشکم جا در زدهبهت بود، ایستاده سرم پشت که آینه در کسی تصویر دیدن با. آوردم باال

 : گفتم ناباور

 !ماکان-

 فهمدمی وضعیت، این در من دیدن با االن. است غرورم شدن شکسته نهایت این گفتم خودم با

 تصویر در. زندمی خنده زیر و امگرفته آتش خشم، داغی از که داده حرص مرا قدر چه که

 نگاهش. شدمی دیده صورتش در لبخند از اثری نه و بود تمسخر از اثری نه. شدم دقیق اشچهره

 غلیظی اخم. گذاشت دهانم روی را دستانش از یکی. شد نزدیکتر من به. داشت آرامش رنگ

 را دستم دو هر مچ دیگرش دست با بکنم حرکتی کهاین از قبل! کردمی احترامیبی من به. کردم

 قابل غیر برایم کردنش، حترامیابی ولی ترسیدمنمی او از. شد ترغلیظ اخمم. کرد اسیر پشت از

 .بود تحمل

 حق کردنت عصبانی برای من به دلیل دو به باید تو دونیمی خب. بزنم حرف من فقط االن بذار-

 ...میشی جذاب خیلی میشی عصبانی وقتی کهاین اول بدی؛

 ولی شد جمع درد از صورتش. کنم له را پایش کفشم، یپاشنه با کرد وادارم که زد لبخندی

 از قبل. بیاید در دادش که کنم چه افتادم فکر این به. نشدم خالی کردم حس. نیامد در جیکش

 : داد ادامه را حرفش برسد، ذهنم به فکری کهاین



 !وروجک رسینمی هدفت به-

 کردممی چه هر. آوردمی باال را رویمآن داشت دیگر. زد لبخند که زدم پهلویش به ایضربه آرنج با

 دید که مرا سکون. برسد ذهنم به اساسی فکری که نخوردم تکان. شدممی عصبی بیشتر خودم

 : داد ادامه

 من جای تو چون کنم، اذیتت خوادمی دلم تا که منه با حق بگم باید امشب بابت کهاین دوم-

 اگر که داشت حسی چه من واسه کردنت، نگاه مهمانی شب اون دونستینمی و نبودی

 !نشم خلوتت مزاحم گفتینمی بهم طوریاون وقتهیچ دونستی،می

 عصبی نفسی. داشت نگه دهانم روی ترمحکم را دستش که کنم باز را دهانم کردم سعی زور به

 : داد ادامه که کشیدم

 که امشب ولی دادممی حق بهت شدی،نمی پشیمون زدی موقع اون که حرفی از واقعا اگه-

 از مدت این شدی باعث کهاین از بود معلوم کامال. دمخون نگاهت از رو داشتی که حسی دیدمت،

 خودت، و من دادن عذاب واسه بدی حق من به باید همین واسه. بودی پشیمون بشیم دور هم

 .کنم مجازاتت

 : گفت و زد لبخندی

 نه؟ مگه-

. شوم ترآرام کمی بلکه تا بکشم را موهایم گذاشتنمی حتی. کردم نگاهش فراوان حرص با

 دانمنمی. برد فرو موهایم در را دستش بزنم حرفی کهاین از قبل. برداشت دهانم روی از را دستش

 در دستش. کرد گرم را سرم پوست و موها آرامآرام دستش حرارت. ماندم ساکت دلیلبی ولی چرا

 را خدا زمخت موهای این داشتن برای بار،اولین برای من و بود کرده گیر موهایم هایگره البالی

 من از را حمایت بهترین هاگره این و بیاورد بیرون را دستش خواستنمی دلم اصال. کردم شکر

 : گفت بخششآرامش لحن با کرد،می ترعمیق را لبخندش کهحالی در. کردند

 شدی، حوصلهبی و عصبانی که هم چقدر هر باشه یادت! بکشی موهاتو نباید وقتهیچ دیگه-

 !بکشی موهاتو نباید



 صورتم بر لبم راست ینیمه رفتن باال با کج لبخندی. شدم دلچسب و عمیق لذتی غرق رفشح با

 : گفتم پرشیطنت لحنیبا. شد نمایان

 !داره ربط خودم به و خودمه موهای-

 داشت، ب**ل بر لبخند همچنان کهآن با. زد لبخندی و کرد رها را دستانم مچ دیگرش دست با

 : گفت جدی لحنی با

 سنگین مجازات به کار کشیمی موهاتو ببینم دفعهاین ولی آزادی، دیگه حاال! نگروگا خب-

 !کشهمی

 : گفتم و شد ترپررنگ کجم لبخند

 .موسیو چربهمی زورش کی میدم نشون باشه! دیگه کنیمی تهدید رو من-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 .مادمازل بده نشون-

 : گفت و کرد دراز سرویس خروجی در سمت به را دستش

 .ترندمقدم هاخانوم-

 کردن خفه و کردن اسیر تقاص باید. زدم قدم در سمت به متکبرانه و گرفتم باال غرور با را سرم

 .بدهد پس مرا امشب

 ب**ل بر لبخند که افتاد اریکا به چشمم شدم،می نزدیک میز به کهحالی در و شدم سالن وارد

 خوش جا امصندلی روی. آمدمی لبم بر لبخند همیشه شاروییخوش از. کردمی نگاه من به

 کهحالی در جولین. نشست بود من روبروی دقیقا که اشصندلی روی هم ماکان بعد کمی. کردم

 : گفت شوخی به کردمی نگاه من به

 حال ببینیم بفرستیم رو یکی افتادیم، فکر این به ما که چطوره تو حال   ببینه اومد ماکان این واال-

 !چطوره خودش



 : داد را پاسخش لبخند با هم ماکان. خندید کمی و زد چشمکی ماکان به

 .کشید طول کنم بهتر رو حالش رفتم منم. بود بد حالش-

 و زدم ماکان روی به کج لبخندی. کرد یاری خنده در را جولین هایش،خنده ریز با هم اریکا باراین

 : گفتم مشکوک لحنی با

 !کنی؟ بهتر رو حالم-

 : گفت مطمئن و شد ترپررنگ لبخندش

 ! البته-

 این از دارد تصمیم اگر. خوردمی را خونم خون، فقط درونم در ولی کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 او همیشه برای باید باشد، داشته بود پنهان حاال تا که را امشبش شخصیت این همیشه بعد به

 این از مرا همیشه غذا. شد پرت کل به حواسم رسونگا آمدن با. کردم می بیرون امزندگی از را

 را غذاها آن یهمه که نکشید طولی. امیافته دیگر دنیایی در تازه جانی گویی برد،می بیرون دنیا

 : گفت و کشید عمیق نفسی جولین. کردیم تمام

 ...مونده کاری اصل ولی چسبید خیلی که غذا-

 ماکان به متعجب. ریخت را آن از اندکی ماکان جز به همه، گیالس در و برداشت را ویسکی بطری

 سوالی جولین به. کردم نگاه خورد،می را آبش لیوان و بود داده تکیه اشصندلی به خیالبی که

 : گفت که کردم نگاه

 چیه؟-

 نریختی؟ ماکان واسه چرا-

 لبخند با و چرخید سمتم به سرش بود، آمده خوشش خودش یدرباره من کنجکاوی از که ماکان

 متعجب جولین. زدم شوقش پر واکنش به کج لبخندی کنم، نگاهش کهاین بدون. کرد نگاهم

 : گفت



 !زنه؟نمی الکل به ب**ل وقتهیچ ماکان دونینمی تو مگه-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !د؟بو چی واسه کنم مهمون ویسکی تو با اونم که کرد کرنا و بوق همه این پس! واقعا؟-

 : گفت و کرد صاف را صدایش کمی ماکان

 .خوردم خوب هم آخرش و خواستممی شام فقط که من-

 : پرسیدم مشکوک و انداختم او به اندرسفیهی عاقل نگاه

 !دیگه؟ زنینمی الکل به ب**ل اصال یعنی-

 : گفت جدی لحن با و ریلکس

 .اصال نه،-

 چی؟ خوریمی کنم ثابت من اگر-

 .کن ثابت-

 طوری بود؛ یقین از پر نگاهش. بود فایدهبی ولی گشتم ترس یا دودلی اندکی دنبال به هشنگا در

 : گفتم متعجب. رسیدمی نظر به واقعی آن با غیرممکنی هر که

 مشروب وقتهیچ نباید چرا اصال! نزنه؟ الکل به ب**ل و بشه بزرگ اینجا کسی میشه مگه-

 !داری؟ خاصی بیماری نکنه! بخوری؟

 همیشه آدم معتقدم چون بینم،نمی دلیلی شدن نوشیدنی و خوردن برای من! میشه که معلومه-

 رو هاتلخی کنه، لمس رو هاسختی وجود تمام با زندگیش، لحظات تمام در و باشه هشیار باید

 مشکالت، از کردن فرار کوتاه مدت یک برای و خوردن مشروب. کنه حل رو مشکالتش و بچشه

 تا باشم بیمار نباید که حتما ولی نیستم، بیمار من! نداره سودی هاآدم دندا نشون ترضعیف جز

 .کرد پرهیز نشدن بیمار برای باید گاهی! کنم پرهیز



 برای ولی بود منطقی هاخیلی نظر از شاید هایشحرف. انداختم اشچهره به تفاوتبی نگاهی

 ما بحث مدت در که افتاد اریکا و ینجول به نگاهم. بود بابا و مامان اندرزهای و پند تکرار من،

 را گیالسم و زدم لبخندی. کنند آغاز را بردنشان لذت و نوشیدن من با بودند منتظر و کرده سکوت

 : گفتیم هم با هایمانگیالس برخورد جیرینگ صدای با و آوردند باال را هایشانگیالس. آوردم باال

 .سالمتی به-

. کرد لذت غرق معده و گلو تا گرفته دهان از را وجودم تمام دلنشینش، سوزش و العادهفوق طعم

 قفل کردن فکر گونه هر از را ذهنم دلپذیری، گیجی کمکم که خوردم دیگر گیالس چند دانمنمی

 بود هشیار کمی هم هنوز که اریکا. نخورم توانستمنمی ولی خوردممی زور به را بعدی گیالس. کرد

 : گفت

 !کنیمی زندگی تنها شنیدم چون نخور، دیگه شدی وشیدنین خیلی اگه آرزو خب-

 : گفتم ک شدار لحنی و سستی با

 ...هست... اگنس!... نیستم... تنها-

 شد کشیده ماکان سمت به نگاهم ناخودآگاه. کردم پر هم را امبعدی گیالس و کردم کج را بطری

 کردم حس. شدم متنفر خودم از ظهلح آن. کردمی نگاه من به بارتاسف و آمیزترحم نگاهی با که

 کردن فراموش برای. دهدمی نشان من به واکنشی چنین او که امشده آورچندش و منفور چقدر

 دیگری راه ولی کردم رویزیاده خیلی. خوردم کامل هم را بعدی گیالس او، گرنصیحت نگاه این

 و خواب بین عالم در. افتاد میز روی که شد سنگین قدرآن سرم و شد تار کمکم چشمانم. نبود

. بودند شده آزرده و نگران من رویزیاده از که شنیدم را جولین و اریکا وضوح کم صدای بیداری،

 : گفت شوخی به جولین

 !نکنه حساب که زدهخواب به رو خودش-

 دمآور  بیرون کیفم از را کارتم کنم، بلند را سرم کهاین بدون و کردم سست ایخنده حال همان در

 شنیدم ولی کردند چه دو آن نفهمیدم دیگر. دادم بود کنارم که اریکا دست به رمزش گفتن با و

 .کردند ترک را رستوران زودتر دلیل، همین به و کردمی فرزندانشان برای نگرانی اظهار اریکا، که



 امشب رایب ولی شوم، هشیار کمی تا دادمی ماساژ را کتفم ماکان که شدمی دقیقه چند دانمنمی

 ندارد را وزنش تحمل بدنم که را امسنگینی این به سر توانستمنمی حتی من. بود ثمربی او تالش

 : گفت اشهمیشگی بخشآرامش لحن همان با. بیاورم باال

 وقت این اونم شدن، نوشیدنی واسه حیفی کنینمی فکر واقعا! کنی؟می کارواین خودت با چرا-

 !خونه؟ از بیرون و شب

 خود از همین به که من برای ولی بود شیرین هایشحرف. زدم حرفش به صدابی وزخندیپ

 به وارنوازش موهایم روی را دستش. بود زهری هر از ترتلخ شودمی خوش دلم ها،شدن خودبی

 : گفت و آورد در حرکت

 بشی؟ بلند تونینمی-

 هم، دادممی خودم به رفتن راه زحمت و شوم بلند توانستممی اگر حتی. ندادم نشان واکنشی

 از یکی. ببرد خودش با و کند بغل مرا خواستمی دلم. خواستمی را برایش کردن ناز دلم

 را دستانم. کرد بلند مرا و گرفت را کمرم زیر دیگرش دست با و گرفت قرار زانوهایم زیر دستانش

 آتشی توسط شدن احاطه حس گرمش، آغوش در. کنم حفظ را تعادلم تا کردم حلقه گردنش دور

 خون، یقطره به قطره و سلول به سلول بدنم، تمام در وجودش گرمای. داشتم را سرما اوج در گرم

 به. فشردم اشسینه روی را سرم. یافت رسوخ وجودم یذرهذره در همتابی آرامشی. شدمی پخش

 اشزندگی هب ثانیه یک تپش هر. سپردم گوش لذت با قلبش پرقدرت و منظم تپش صدای

 آرزو سخت من و زدمی قدم آرام. بودم سپاسگزار اندازهبی هایشتپش تکتک از من و افزودمی

 عجیب لحظات این در ناپذیرتوقف ملعون زمان این بلکه تا بزند، قدم هم ترآرام که کردممی

 در. دارد پایانی هم آرزو شدن برآورده اما کردم آرزو. بگذرد همیشه از کُندتر بخش،آرامش

 که بودم مانده. خواباند را صندلی و نشاند کنارش صندلی روی مرا زحمت به و شد باز ماشینش

 حس ماشین، حرکت با. کند خالص را خودش که نگذاشت عقب هایصندلی روی مرا چرا

 دارم حتم که شد زیادتر آورعذاب حس این آنقدر رفتهرفته. کنم اخم شد باعث بدی یدلپیچه

 : پرسید نگران و ایستاد کنار دردم، از شده جمع صورت دیدن با ماکان

 !شده؟ چت آرزو-



 چشمان در نگرانی سوسوی با. کردم باز را چشمانم سریع گذاشت، امگونه روی که را دستش

 : گفت بخششآرامش

 !نمیدی؟ جواب چرا خوبی؟-

 داد دست من به هک شدیدی تهوع حال با دهانم، شدن باز محض به که خوبم بگویم خواستم

 خجالت و ترس با. آوردم باال را اممعده محتویات یهمه بروم، بیرون و کنم باز را در کهاین از قبل

 .شدم خیره کشیدم کثافت به را کتش هایآستین و دستان که ماکان به

 : گفتم سختی به ناباور

 ...من ببخشید ماکان-

 .بشی ربهت بیاد آزاد هوای کن باز رو در! نگو هیچی-

 رویم حتی آبروریزی این با. کند باز مرا طرف در که شد پیاده خودش. بودم مانده حرکتبی

 کنار را او و رفتم بیرون ماشین از دهانم شدن پر حس با! کنم نگاه چشمانش در دیگر شدنمی

 تهنشس کنارم. کنم زدنم عق معطل خیابان کنار را او تمام، ساعت نیم که بود مانده همین. زدم

 بودم خورده چه هر. بود وضعیت همین در مدت این تمام. دادمی ماساژ را کمرم دستش، با و بود

 کنار به دست با کردم سعی. داشتم تهوع حال هم، هنوز ولی بود شده آب جوی یروانه دیگر

 : گفت که بدهم هلش

 !شده؟ چی-

 .کنممی خواهش. ماکان برو-

 !برم؟ کنم ولت خیابون وسط حال این با شب نصف! برم؟ که چی یعنی-

 !خوبم من-

 .میام االن وایستا، دقیقه دو! اومد یادم چیزی یک-



 لیمو یک ماشینش از. کشیدم فحش به را خودم توانستممی تا و گذاشتم سرم روی را دستم

 : گفت و گرفت امبینی جلوی را آن. آمد در آبش که داد فشار دستش در قدرآن و آورد ترش

 .بشه کم تهوعت حال ات کن بو-

 حال و پیچهدل از اثری دیگر. شدم آرام بویش با ولی خوردمی بهم بویی هر از حالم کهاین با

 بمباران درد، جنس از هاییگلوله زیر جنگ میدان مثل که را سرم. شدم سوار که نبود تهوعم

 .کردم خراب خودم را امشب. بستم را چشمانم و چسباندم کنارم یشیشه به شدمی

 تردقیق تا کردم ریز را چشمانم. دیدممی تار. کردم باز کمی را چشمانم سختی به ماشین توقف با

 باز مرا سمت در و شد پیاده ماکان. نداشت فایده ولی ایم،رسیده کجا به ببینم کنارم یشیشه از

 که شدیم سفید یهادیوار و سقف با مکانی وارد. برد خودش با و کرد بلند مرا دستش دو با. کرد

 جلوی را دستم. کرد تحریک را تهوعم حال دوباره طبی، الکل بوی! نبود ما البی مشابه اصال

 در ترسفت مرا ماکان زدنم، عق صدای با. بریزم خودم روی آورم،می باال چه هر تا گرفتم دهانم

 : گفت ب**ل زیر. کرد بیشتر را حرکتش سرعت و گرفت آغوش

 .رسیممی االن-

 : گفت که شنیدم را زنی صدای که شد کاسته تهوعم حالت از کمی

 .بخوابونیدش تخت این روی-

 : گفتم پرحرص امگرفته صدای با

 !نه بیمارستان-

 : گفت گذاشتمی تخت روی مرا کهحالی در ماکان

 !چی؟-

 ،زدمی چنگ گلویم به که بزرگی بغض. شد بهتر دیدم وضوح کمکم. کردم باز بیشتر را چشمانم

 همزمان. بود شده چشمانم مات زدهبهت. داد نشان شد جمع چشمانم در که اشکی با را خودش

 : گفتم ضعیفم صدای با مغموم، نگاهی با



 !میاد بدم خیلی! میاد بدم بیمارستان توی شدن بستری از-

 دم،ش بستری بیمارستان در که باریآخرین و اولین. آوردم یاد به را امکودکی سهمگین یخاطره

 جز من و بود شکسته امجمجمه که پله، از ساده ظاهر به افتادن برای. داشتم سال هفت فقط

 بابا حتی که بودند کرده کچل عمل برای که را َسرم دیدم، مامان از که هاییگریه کشیدم، که دردی

 شمچ از اشکی یقطره. آوردمنمی یاد به دیگری چیز هیچ ببیند، وضع آن با مرا نداشت طاقت

 بود ایستاده حرکتبی همچنان ماکان. کرد طی کامل را امشقیقه تا کوتاهش مسیر و چکید چپم

 هیچ او ولی شوم دور انگیزنفرت محیط آن از زودتر چه هر خواستمی دلم. کردمی نگاهم و

 دست با. کشید عصبی و بلند نفسی. ایستاد من به پشت و چرخید ناگهان. کردنمی حرکتی

 گوشی و سفید روپوش با مردی بچرخد، من سمت به کهاین از قبل. داد ماساژ را اشپیشانی

 با را ماکان بار،اولین برای که افتادم روزی یاد. شد وارد در از بود آویخته گردنش دور که پزشکی

. شدمی ترجذاب کارش لباس با چقدر. دیدم شد، عمل مامان که بیمارستانی در سفید روپوش

رُم من به که گفت پرستار به و کرد سریع ایمعاینه  : گفت بود نشده راضی گویی که ماکان. بزند س 

 !نکنه تشنج نداره؟ ایدیگه مشکل-

 : گفت شناسد،می را ماکان آمدمی نظر به و بود جوانی نسبتا مرد که پزشک

 .نباش نگرانش! نیست بد اونقدر حالش! نه-

 : مگفت اممانده باقی ضعیف صدای همان با

 .ماکان-

. بود ثمربی انتظاری ولی" بله؟" بگوید ماندم منتظر. کرد نگاهم سوالی و چرخید سمتم به سریع

 : دادم ادامه ملتمس لحنی با ناچار به

رم خونه؟ ببری رو من میشه-  .واسم بزن اونجا هم س 

 سرم من به کردممی امر او به مستقیما. خندیدممی خودم پررویی به بود بهتر کمی حالم اگر

 : گفت پرشیطنت لحنی و لبخند با بود، ایستاده کنارش که پزشک! بزند



 !دارند تزریق در نظیریبی مهارت پرستار خانم-

 : گفت سستی شوخی با آمیخته لحنی با و چرخید سمتش به ماکان

 !نیستم مهارتکم هم من-

 : تگف مالیم لحنی با. چرخید من سمت به و زد رویش به جانکم لبخندی

 .بشه بدتر حالت راه توی ممکنه. مونده خیلی تخونه تا هنوز. آرزو کشهنمی طول زیاد-

 : گفتم سماجت با

 .خونه برم خواممی من ولی-

 : گفت و زد لبخندی

 !وروجک نکن لجبازی-

 به سرم آرنجم، با پرستار انگشتان لمس حس با. شدم خیره سقف به و چرخاندم را سرم باالجبار

رُم تیز سوزن ورود سوزش حس با بعد کمی. خیدچر  سمتش  که نکشید طولی. کردم اخم س 

 را آزادم دست. نشست تخت کنار صندلی روی ماکان پزشک، رفتن با. رفت بیرون اتاق از پرستار

 : گفت و گرفت گرمایش از ورشعله دست در

 کردی؟ که رویزیاده این واسه خوشحالی هنوزم-

 !نیازه وقتا گاهی ولی نه، که خوشحال-

 !نداره نیاز چیزا این به که هستی قوی هایآدم دسته اون از تو نظرم به ولی-

 تمام در دلچسب غروری حس پنداشتمی قوی مرا کهاین از. داد شکل لبم به کج لبخندی

 حرارتی گرمش دست. گذاشت عرقم از خیس یگونه روی را دستش. کرد رخنه وجودم

 جدی لحنی با. کرد پخش وجودم عمق تا صورتم پوست سطح از مسکنی هر از تربخشآرام

 : گفت

 نزنی؟ نوشیدنی به ب**ل دیگه میدی قول-



 توانستممی نه و بگویم" نه" او به توانستممی نه. انداخت چنگ گلویم به بزرگی بغض

 و گرفت را چشمانم جلوی مزاحم هایاشک از ایالیه. بگذارم کنار را امعالقه مورد هاینوشیدنی

 سریع. ببینم ترواضح بتوانم اشک قطره دو ریختن با تا زدم پلک. کرد تارتر و تار را دیدم رفتهرفته

 : گفت و کرد پاک را اشکم قطرات دستش، دو با

 باشه؟. نکنی رویزیاده دیگه بده قول ولی بخور، باشه-

 : گفتم امگرفته صدای با

 .میدم قول. باشه-

 که همچنان. کرد دور گردنم اطراف از را نامرتبم و ژولیده موهای دستانش با و زد لبخندی

 : گفت کردمی پخش سرم دور را موهایم یدستهدسته

 .آرزو ممنون-

رُم، اتمام تا و شد ترپررنگ کجم لبخند  .شدم گرمش دستان با موهایم نوازش لذت غرق س 

رُم اتمام و زمان گذر متوجه که شدم لذت این غرق آنقدر  از را دستش پرستار ورود با. شدمن س 

 سوزشی دستم، از تیز و بلند سوزن خروج با. گرفت فاصله کمی تختم از و آورد بیرون موهایم الی

 در پرستار. شد ابروهایم مهمان اخم و جمع کمی درد از امچهره. پیچید وجودم در دردناک

 : گفت آورد،می بیرون دستم از را آنژیوکت کهحالی

 .میاد بهتر نظر به هم حالت. شد متمو دیگه-

 دستش هایبرگه با و وارد پزشک که نکشید طولی. دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 : گفت انداختمی امچهره به رضایتمندی نگاه کهحالی در. شد نزدیک تختم به

 این تا دیگه کنی سعی بهتره. باالست نسبتا خونت الکل درصد هم هنوز ولی شدی بهتر خیلی-

 باشه؟. نکنی رویزیاده حد

 : گفتم و بستم تایید ینشانه به را چشمانم



 .باشه-

. رفت بیرون اتاق از و کرد خداحافظی او، با دادن دست از بعد و داد ماکان به را دستش هایبرگه

 : گفت و کرد نگاهم لبخند با پرستار

 .مرخصی دیگه-

 تعفن بوی که هایملباس پوشیدن با را خودم. رفت بیرون قاتا از و گفت ای"لحظه چند" ماکان

 ماکان با آورچندش کثیفی حد این با خواستنمی دلم دیگر. کردم مشغول دادندمی استفراغ

. نداشتم هم را ایستادن توان. بیاید تا نشستم تخت روی حالبی پوشیدم، که را لباسم. بروم

 و بلند قامت که کردم باز را اتاق در و شدم بلند کالفه. ماندم منتظر ساعت نیم از بیشتر

 نظر از را تاپایم سر متعجب کهدرحالی و شدند گرد چشمانش. شد ظاهر روبرویم تنومندش

 : پرسید ناباور گذراند،می

 !پوشیدی؟ رو هالباس این چرا-

 .دیگه داشتم رو همینا خب-

 : گفت و زد لبخندی

 .خریدم لباس واست االن من-

 و انداختم داخلش هایلباس به نگاهی. گرفتم دستش از مردد که گرفت سمتم به را کیپالستی

 در حتی هالباس این پوشیدن. بودم گذاشته کنار را تعارف. شدم هاآن کردن عوض مشغول دوباره

 بار و نکشید طول زیاد شدنم آماده. بود بهتر خیلی بدهم، متعفنی بوی که این از رودروایسی

 خوب را تعادلم هم هنوز. رفتم جلوتر کمی و گرفتم در چهارچوب به را دستم کردم، باز را در دیگر

 سمتم به و شد بلند روراه صندلی روی از سریع. خوردممی تلوتلو کمی و بودم نیاورده دست به

 خود همراه مرا داشت،می بر قدم آهسته کهحالی در و کرد حلقه هایمشانه دور را دستش. دوید

 برای. آمد در گردش به هایشلباس روی نگاهم گرمش، آغوش در آهسته زدن قدم حین. برد

 مرا رویزیاده عواقب تحمل دیگر که بودم کرده اشآزرده چقدر. بود گرفته جدید لباس هم خودش

 .افتاد راه و نشست رُل پشت دوباره و خواباند کنارش صندلی روی آرامی به مرا! نداشت



 به رفتن برای چیزی هر از بیش شب تاریک هوای آن در فراوانم، یرگیجهس با که نکشید طولی

 فرا تاریکی را چشمانم جلوی و افتادند هم روی سنگینم هایپلک. شدم تحریک آرام خوابی

 آن از ترخسته هم هنوز ولی شدم هوشیارتر کمی گرمش، آغوش در شدن کشیده حس با. گرفت

 با و بود کرده بلند مرا دستانش با. بودم شیرینم خواب لذت غرق شدیدا. کنم باز چشم که بودم

 تا نکردم باز را چشمانم ایذره حتی. بردمی خود با گهواره در طفلی مثل مرا اش،آهسته هایقدم

 : پرسید نگران که شنیدم را البی نگهبان صدای. بیایم بیرون رویایی حال این از مبادا

 !افتاده؟ خانوم برای اتفاقی چه-

 : گفت نیست، نگرانی جای دهد اطمینان او به کردمی سعی که طوری اشمحترمانه لحن با ماکان

 و ستطبقه کدوم آپارتمانش بپرسم میشه. برده خوابش هم االن. خورده نوشیدنی خیلی-

 چنده؟ واحدش یشماره

 :گفت که شنیدم وضوحکم را نگهبان صدای

 .یک و سیصد واحد چهلم یطبقه_

 عطر بوی از اقیانوسی در تا فشردم اشسینه در بیشتر را سرم. افتاد راه به دوباره و کرد تشکری

 این پایان به شدن نزدیک طبقه، یشماره اعالم و آسانسور دینگ صدای. شوم غرق نظیرشبی

 درب جلوی تا مرا اشآهسته و محکم هایقدم با. دادمی هشدار من به را قشنگ لحظات

 صدای و در شدن باز صدای که نکشید طولی زیاد. بزند را در زنگ تا شد کج کمی. برد آپارتمانم

 : گفت که آمد اگنس نگران و ناباور

 !افتاده؟ خانوم واسه اتفاقی چه! من خدای اوه-

 اتاق تا رو من میشه خوابیده، هم االن. کرده رویزیاده نوشیدن در کمی فقط! نباشید نگران-

 کنید؟ راهنمایی خوابش

 .بیاید من دنبال! میشه که البته! رسیدمت-



 کردم جمع را خودم. شد شنیده حرفش آخرین از بعد که بود صدایی تنها تندش، هایقدم صدای

 با. کنم حس را وجودش گرمای بیشتر بودم، گرمش آغوش حصار در که زدنش قدم آخرین در تا

 : گفت آرام و فشرد آغوشش در ترمحکم مرا دستانش

 .خوابیمی نرمت و گرم تخت روی االن-

 تخت به رفتن غم از من دانستمی چه او. گرفت شکل لبم روی پوزخند ینشانه به کج لبخندی

 ! برممی پناه او آغوش به خودم، نرم و گرم

 : گفت که آمد اگنس صدای

 .تختشونه این-

 آهستگی به امر  بود، شده خم کهحالی در و ایستاد لحظه یک. شد بیشتر ماکان زدن قدم سرعت

 تا را پتو. گرفتند فاصله من از هم او دستان گرفت قرار بالشت روی که سرم. خواباند تخت روی

 آرام حرکت. کرد ترپراکنده را موهایم و آورد در را سرم روی تل دستش با. کشید باال گلویم زیر

 : پرسید ممالی لحنی با. فرستاد وجودم تمام به آتشینی گرمای ام،گونه روی انگشتانش

 برم؟ من-

 : گفتم کناننقنق امبسته چشمان همان با

 .نه-

 : گفت پرشیطنت لحنی با. آوردند لبم بر کج لبخندی صدایش، کم هایخنده ریز

 !کلک؟ زنیمی خواب به خودتو و بیداری! ای ای ای-

 باید و بودم برده ار  خودم آبروی کافی، یاندازه به. بود نمانده گفتن برای حرفی دیگر. ندادم جوابی

 .گرفتممی خون خفه

 شیطنت صدایش لحن به. داد حرکتش وارنوازش و گذاشت امشقیقه روی را اشاشاره انگشت

 :گفت و داد بیشتری



 نرم؟ میگی و گیریمی دستمو میرم، االن بگم بهت اگه-

 با کنم، باز را چشمانم کهاین بدون. کردم اخم و دادم فشار هم روی را هایمب**ل حرص شدت از

 : گفتم جدیت

 ! نه-

 : گفت تمام آرامش با و خندید ریز

 !کردم شوخی-

 آباژور زور کم نور زیر که شبش همچون تاریک چشمان در خشمگین و کردم باز را چشمانم

 : گفتم جدیت همان با. شدم خیره درخشید،می

 !نبود خوبی شوخی-

 : گفت و زد لبخندی

 !بیخیال-

 !نیست راحت شدن هاحرف بعضی بیخیال-

 : گفت و خاراند را گردنش پشت کمی دستش با. نشد محو ولی شد رنگترکم لبخندش

 .نداری هم شوخی یحوصله ای،خسته چون و داری استراحت به نیاز کنم فکر-

 : داد ادامه بعد کمی. داد ماساژ دست با را اشپیشانی و کرد مکثی

 .باشی راحت که برم دیگه من باشه بهتر شاید-

 : گفت گرداندمیبر من از را رویش کهحالی در و گرفت فاصله تختم از کند، نگاهم کهاین بدون

 .خدانگهدار-

 امخورده گره موهایم در را دستم عصبانیت شدت از. نکرد نگاه من به اشخداحافظی موقع حتی

 : گفت تهدیدوار و برگشت سمتم به بکشم، ریشه از را هاآن کهاین از قبل اما بردم، فرو



 !بکشی موهاتو نداری حق-

 اثری هیچ. کردمی نگاهم اخم با و بود ایستاده در چهارچوب در که شد کشیده سمتش به نگاهم

 کردم، غلیظتر را اخمم. زدمی موج که بود جدیت فقط نگاهش، در و نبود اشچهره در شوخی از

 به لحنم در را جدیت نهایت. گرفتند ددر  هایم چشم ابروهایم، آوردن پایین شدت از که طوری

 : گفتم و دادم خرج

 !کنممی کار چی باهاشون که نداره ربطی کسی به و خودمه موهای-

 محکم دستش با را امشدهخشک دست. شد نزدیک تختم به و گرفت فاصله در چهارچوب از

 حرکت با و شتگذا موهایم روی را دیگرش دست. آورد بیرون موهایم البالی از آرام و گرفت

 : گفت قبل از ترمالیم لحنی با. گرفت بازی به را موهایم اش،آهسته

 .کنه مراقبت خوبی به داره، که هایینعمت از باید آدم که بدونی باید ولی داره ربط خودت به-

 را لیوانی و گذاشت پاتختی روی را دستش سینی. شد اتاق وارد اگنس دهم جوابی کهاین از قبل

 زیر را دستش و کرد رها را موهایم بود، شده منصرف رفتن از موقتا گویی که ماکان. رداشتب آن از

 به را سرد لیوان یلبه اگنس و نشستم کمکش به باالجبار. داد هلش باال به و گذاشت گردنم

. نوشیدم انتها تا را سردش عسل و لیمو شربت لذت با. کرد کجش و چسباند پایینم ب**ل

 از بعد ماکان! امگرفته حادی بیماری شاید بودم کرده شک که کردندمی رسیدگی من به قدرآن

 : گفت سریع و کشید باال گلویم زیر تا دوباره را پتو کشیدنم، دراز

 .باشید مراقبش. نمیشم مزاحم دیگه من-

 : داد را پاسخش خوشرویی با اگنس

 .نباشید نگران. هستم مواظبشون حتما. آقا اومدید خوش-

 همان با گفت که ای" خدانگهدار" جواب در. ببینم را رفتنش و کنم باز چشم خواستنمی دلم

 : زدم ب**ل بسته چشمان

 .خداحافظ-



 و آوردم بیرون پتو زیر از را دستم. شدم بیدار سنگین خوابی از سختی به گوشی زنگ صدای با

 از خواب بودم، کرده کوک خودم صبحگاه شدن بیدار برای که ساعتی دیدن با. برداشتم را گوشی

 حس با. نشستم صاف و زدم کنار را پتو سریع. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم و پرید سرم

 : نالیدم و گذاشتم سرم روی را دستم بدی، سردرد

 !سرم آی-

 کردم چه هر. شود کاسته کمی رفتنمی بین از که سمجی سردرد از بلکه تا مالیدم را سرم کمی

 همچنان. شدم بهداشتی سرویس راهی و شدم بلند تخت روی از رخوت با االجبارب. بود فایدهبی

 آینه جلوی. کردم طی را راه تعادلکم و سست هایقدم با و کردم باز را اتاق در کردممی ناله و آه که

 شده فاسد غذای انگیزنفرت بوی که امچسبیده بهم و ژولیده موهای و قرمز صورت به و ایستادم

 گذر چشمانم جلوی از فیلم یک مثل دیشب هایلحظه تکتک. شدم خیره دادند،می داسی و

 : گفتم حرص با و بستم محکم را چشمانم. کردندمی

  ببری؟ ماکان جلوی خودتو آبروی خواستیمی فقط لعنتی،-

 این با دیگر تا چرخیدم و کشیدم عصبی پوفی. کردم فرو آورمچندش و کثیف موهای در را دستم

. رفتم دوش زیر بیاورم، در را هایملباس کهاین بدون و کردم باز را حمام شیر. نشوم روبرو تصویرم

 طوالنی و عمیق هاینفس. بستم را چشمانم و دادم تکیه مقابلم دیوار به را دستانم کف

 چنین کردن فراموش اما کنم، فراموش را خودم دیشب پوشیچشم قابل غیر خطای تا کشیدممی

 شستممی را بدنم گونهوسواس. آوردم در را هایملباس تمام کرختی با! است محال شکبی چیزی

. رفتم بیرون حمام از و پیچیدم خودم دور ایحوله و بستم را دوش شیر. کردممی فکر دیشب به و

 : گفتم بلند نسبتا صدایی با

 !کجایی؟ اگنس-

 و کنجکاو. رساند روراه به آشپزخانه از را خودش سرعت به که شنیدم را تندش هایقدم صدای

 : گفت و کرد نگاه پایم تا سر به نگران

 !بودم شده نگرانتون خیلی دیشب خانوم؟ هستید خوب شما! هستم جاهمین من-



 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 ! اگنس خوبم-

 : دادم ادامه ب**ل زیر و شد ترکمرنگ لبخندم

 !باشم نداشته دیشب مثل شبی زندگیم، توی وقتهیچ دیگه امیدوارم-

 : گفت حرفم تایید در اگنس

 شما که شدم نگران واقعا دیشب من نشه، بد حالتون انقدر وقتهیچ دیگه کنه خدا خانوم، آره-

 !کنید رویزیاده حد این تا ندیدم حال به تا. دیدم وضع اون با رو

 : گفتم و زدم کج لبخندی. ذاشتمگ اششانه روی را دستم و شدم نزدیکتر او به قدم چند

 اون تا بچگانه، لجبازی یک برای که امعصبانی واقعا هم خودم. کردم نگرانت دیشب که متاسفم-

 .کردم رویزیاده حد

 !لجبازی؟-

 : گفتم آهسته صدایی با. دوختم چشم پذیرایی یپنجره به و گرفتم او از را نگاهم

 .نبودند من میل باب ولی بودند، منطقی هم خیلی ایدش که هاییحرف با لجبازی جوریک آره،-

 را حرفم اگر و گویممی رُک بگویم او به را چیزی بخواهم اگر دانستمی. کرد سکوت جوابم در

 بر دیشب آنچه از این از بیش کردنمی سعی کهاین از. ندارم چیز همه گفتن به میلی نزنم، کامل

 از را دستم. شدم کردن فکر خیالبی. بودم سپاسگزارش قلبم اعماق از بیاورد، در سر گذشت من

 به. زدم بیرون اتاق از و پوشیدم لباس معطلی بدون. شدم اتاقم راهی و برداشتم اششانه روی

 : آمد آشپزخانه از اگنس صدای اتاق، در   کردن باز محض

 .نرید صبحانه بدون حاضره، صبحانه خانوم-



 خوردن به میلی هیچ و بود گَس گلویم ته. نشستم میز سر و گذاشتم اپن روی را کیفم باالجبار

 در ایلقمه چند ناچار به. بود کشیده زحمت خیلی صبحانه دادن ترتیب برای اگنس ولی نداشتم

 : گفتم و شدم بلند سریع. دادم هل اممعده به را هاآن نسکافه ایجرعه با و گذاشتم دهان

 .ازت ممنونم اگنس، بود خوشمزه خیلی-

 : پرسید متعجب بود مانده حرکتبی دستش در کره، به آغشته چاقوی که حالی در اگنس

 !نخوردید چیزی هنوز که شما! خانوم؟ ایهعجله چه خب-

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 .فعال. برم دیر نباید دارم، مریض صبح از امروز تازه. شدم سیر-

 .باشید داشته خوبی روز خانوم، خداحافظ-

 : گفتم و گذاشتم میز روی را سرم

 !ساعت دوازده! شد تموم باالخره-

 فکر یک و هزار و دیشب احتیاطیبی کرد کمک من به که امروز پرکاری از امخستگی یهمه با

 صبح از دردش آثار هم هنوز که را سرم یتکیه. بودم ممنون برود بیرون سرم از آن، به راجع دیگر

 کارم اتاق از و کردم عوض را هایملباس خستگی با. نشستم صاف و گرفتم میز از بود، باقی آن در

 بفهمم کهاین بدون سرگیجه همان با. شدم ماشین راهی و کردم خداحافظی منشی با. زدم بیرون

 آمدم،می آن به هدفم به رسیدن از ناکام بارها و بارها قبال که خیابانی به خانه، جای به ناخودآگاه

 روی چشمانم. شدم پیاده ماشین از و کردم توقف خیابان یحاشیه پزشکی ساختمان جلوی. رفتم

 البی وارد ارادهبی. ماند ثابت دادمی نمایش را ماکان مطب دقیق محل و تخصص نام، که تابلویی

 به خودش با مرا طلسم این و بودم شده طلسم انگار. زدم را آسانسور یدکمه و شدم ساختمان

 شد باز نظر مورد یطبقه در آسانسور در که نکشید طولی. بُردمی شدمی ختم ماکان به که جا هر

 نگاهم. شدم خارج آسانسور از کردمنمی درک را هاآن سرعت دلیل که سریع، هاییقدم با من و



 منشی صدای. نیست ماکان گفتمی آمدممی اینجا به بار هر ماه، یک آن که افتاد اشمنشی به

 : گفت که آمد من به خطاب

 خانوم؟ داشتید قبلی وقت-

 و آمدممی اینجا به شب و روز مدت آن که من هم آن بود، کرده فراموش مرا که بود جالب برایم

 : گفتم ناچار به! گرفتممی او از را ماکان سراغ

 .نه-

 : گفت و گرفت سمتم به را کارتی

 .بگیرید قتو ویزیت برای قبل از و بگیرید تماس شماره این با باید-

 از گرفتم او از را کارت کهاین محض به. گرفتم او از را کارت نزنم، اشسینه به رد دست کهآن برای

 : گفت و شد بلند اشصندلی روی

 .گردمبرمی زود. کنم رسیدگی کاری یک به باید من-

 منشی و دش باز آن در که نکشید طولی. فشرد را اشدکمه و رفت آسانسور تا سریع هایقدم با

 باز کمی که کارش اتاق در به و نشستم انتظار سالن هایصندلی از یکی روی. رفت مقصدش به

 صندلی روی از. شد جلب آمدمی اتاق از که ایبچگانه صدای به توجهم ناگهان. شدم خیره بود،

 در انماک. کردم نگاه اتاق داخل به در، الی از و ایستادم در پشت صدابی و آرام و شدم بلند

 : گفت کردمی نوازش را بود آغوشش در که کوچکی یدختربچه موهای کهحالی

 کنم؟ مهمونت بستنی من تا خوریمی رو تلخ قرص اون پس خب-

 : گفت ظریفش و نازک صدای با دخترک

 !تلخه خیلی اون آخه-

 : گفت تهدیدوار و پرشیطنت لحنی با ماکان

 خواد؟می قلقلک دلت پس خب-



 : گفت بلندی نسبتا دایص با دخترک

 !نه اوه-

 گرفتند، شکل هایشگونه روی اشخنده موقع که متعددی حفرات و ماکان هایخنده ریز صدای

 : گفت بود مانده باقی اشخنده از که لبخندی با. آوردند لبم بر کج لبخندی

 دیگه؟ خوریمی پس-

 : گفت وضوح کم صدایی با و انداخت پایین را سرش

 .رمخومی باشه-

 : گفت و کاشت موهایش روی ایبوسه ماکان

 .خوب دختر آفرین-

 : گفت که آمد زنی صدای. کردم نگاهشان لذت با و شد ترپررنگ لبخندم

 !ها دادی قول دکتر به نره یادت امیلی-

 : گفت است" امیلی" نامش فهمیدم حال که دخترک

 .نره یادش بستنی بگو دکتر به اما نمیره یادم-

 : گفت و کرد صداکم ایخندهریز  ماکان

 .نمیره یادم رو دادم که هاییقول وقتهیچ من-

 : ایستاد ماکان جلوی و زد قدم آرام و شد بلند بودم، شنیده را صدایش فقط که زنی

 .بریم دیگه ما بهتره-

 : گفت و آمد باال سرش ماکان

 ایه؟عجله چه حاال-



 دست دستش با کهحالی در زن. انداخت دلهره وجودم در زن آن به دلیلبی حسادت نوعی

 : گفت گرفتمی را امیلی

 .شدین خسته خیلی هم شما و خونه بریم باید-

 : گفت و کرد جا ماکان آغوش در بیشتر را خودش امیلی

 بریم؟ دیرتر نمیشه-

 این دلیل هم خودم حتی. بودم دختربچه آن جای کاش کردم آرزو وجود تمام با لحظه چند برای

 ماکان. بود هدف نامش نبود، آرزو داشت منطق اگر آرزو ولی کردم،نمی درک را منطقمبی آرزوی

 :گفت کرد،می نوازش را امیلی موهای دستش با کهحالی در

 !عزیز امیلی   بینیممی رو همدیگه بازم-

 : پرسید شوق با و آمد بیرون ماکان آغوش از سریع امیلی

 !میگی؟ راست-

 : گفت بخشیاطمینان لحن با و زد رویش به لبخندی ماکان

 !پرنسس؟ نبینم رو تو تونممی من مگه! میگم راست که معلومه-

 : گفت و زد لبخندی دخترک

 ! عالیه این-

 : گفت و کرد زن آن به نگاهی

 .مامان بریم-

. کردند حرکت و چرخیدند در سمت به. گرفت را دستش و زد لبخندی مادرش امیلی حرف این با

 : گفت و برگرداند ماکان سمت به را سرش یامیل مادر

 .خوش شبتون. دکتر خداحافظ-



 : گفت دادمی لبخند با را زن لبخند جواب کهحالی در ماکان

 .خوش هم شما شب. خدانگهدار-

 : گفت لبخند همان با کرد،می نگاهش مشتاقانه که امیلی به و آمد پایین سرش

 .امیلی خداحافظ-

 : گفت و داد تکان پایین به را سرش امیلی

 .خداحافظ-

 از یکی روی. گرفتم فاصله در از من چرخیدند، در سمت به مادرش و امیلی کهاین محض به

 مشغول را خود و برداشتم جلویم میز روی از بروشوری. نشستم انتظار سالن هایصندلی

 آن از مادرش راههم به امیلی و شد باز کامال اتاق در که نکشید طولی. دادم نشان آن یمطالعه

 سهل که تمرکز اما باشد بروشور روی تمرکزم تا آوردم ترپایین را سرم. بستند را در و آمدند بیرون

 هم هنوز که شد کشیده منشی میز سمت به نگاهم. نبود آن به توجهم ایذره حتی است،

 را راهشان من به توجهبی که مادرش و امیلی و شد باز آسانسور درب. بود خالی پشتش صندلی

 در به و گرفتم بروشور از را نگاهم آسانسور، درب شدن بسته با. شدند آن سوار بودند کرده طی

. کردمی حرکت چهارچوبش ینقطه باالترین تا زیرش زمین از منتظرم نگاه. دوختم چشم اتاق

 از شده گرد چشمان روی من نگاه و شد باز آرامی به در که نکشید طول دقیقه چند از بیش

 من مثل هم او انگار. گرفت سوال رنگ نگاهش بزند حرفی کهاین بدون. ماند حرکتبی تعجبش،

 گفت که منشی صدای با. شود شکسته ساکت و گرم نگاه این پیوند زدن، حرف با خواستنمی

 بد رسیدن بر من و چرخید بود آمده تازه که منشی سمت به سرش" شد؟ تموم کارتون دکتر"

 .فرستادم نفرین و لعن رهزا او، موقع

 ...ولی شده تموم کارم آره-

 : داد ادامه و چرخید منشی سمت به سرش دوباره و کرد من به نگاهی

 منتظرمه؟ کسی نگفتی چرا-



 : گفت و کرد نگاه من به متعجب منشی

 !بگیرید؟ ویزیت وقت قبل از باید بودم نگفته بهتون مگه! خانم اوه-

 :گفت و خاراند را گردنش پشت دست با ماکان

 .بگو من به اومدند وقت هر بعد به این از! آنیکا هستند من آشناهای از ایشون-

 موج آن در پشیمانی که لحنی با و انداخت پایین را سرش بودم فهمیده را نامش حال که منشی

 : گفت زدمی

 !باشید آشنا کردمنمی فکر! متاسفم-

 : داد را پاسخش گرم و زد لبخندی ماکان

 .میاد پیش. نیست شکلیم-

 : گفت و شد کشیده من سمت به نگاهش

 !نکردیم سالم-

 : گفتم و داد شکل لبم به کج لبخندی

 !سالم-

 : گفت و زد گرم لبخندی

 بیرون؟ بریم نیست بهتر خب. سالم-

 : گفتم و شدم بلند صندلی روی از

 .بریم! خوبیه فکر-

 : گفت و چرخید آنیکا سمت به بروم، اول من تا کردمی دراز روراه سمت به را دستش کهحالی در

 .آنیکا خداحافظ-



 .بینمتونمی فردا. خدانگهدار-

 به رسیدن تا. کرد باز رویمان به تمام روییگشاده با را درش آسانسور که نکشید طولی زیاد

 چطور دانمنمی. دوختم چشم ماکان رنگسیاه براق هایکفش به سکوت در همکف یطبقه

 زیر نه باران، زیر نه هاآن با انگار که طوری زنند؛می برق تمیزی از حد این تا همیشه شهایکفش

 ! رودمی راه خاکی زمین روی حتی نه و برف

 !شید؟نمی پیاده-

 : گفتم و کردم اخمی. آمد باال پرشیطنتش ولی آرام چشمان تا نگاهم

 !رسیدیم نشدم متوجه-

 و آمد بیرون من از فاصله کمی با. رفتم بیرون آسانسور از محکم هاییقدم با و چرخاندم را سرم

 : گفت

 اومدی؟ ماشین با-

 بهترین هایشریزخنده. کردم اشحواله اندرسفیهی عاقل نگاه و چرخید سمتش به سرم سریع

 .بدهد بودم، هایشگونه روی هایحفره عاشق که منی به توانستمی که بود جوابی

 دیگه؟ بیام شما ماشین با هم من پس! بداخالق خانوم! باشه-

 : پرسیدم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !چی؟-

 کنار نفر دو هم مسیر در تازه و برن بیرون هم با خوانمی که نفر دو و هست ماشین یک وقتی-

 خیابون؟ توی بیاد نفر دو این برای ماشین تا دو چرا دارند، بهتری حس هم

 !نیست دلیلی-

 کردی؟ پارک جاک بگو پس خب-

 .طرفاون-



 من یشانه به شانه و گرفت قرار کنارم بلند قدم دو با. کردم دراز رفتممی که سمتی به را دستم

 : گفتم و دادم دستش به را سوییچ. شد ماشین راهی

 .ندارم رانندگی یحوصله من-

 !چرا؟-

 .کنهمی درد هم سرم ام،خسته-

 : گفت پرشیطنت لحنی با

 اینجا؟ اومدی دادی زحمت خودت به حالت این با چرا پس-

 چشمانش! نداشت بود کرده گل که شیطنتش بر تاثیری هیچ من جدیت. کردم نگاهش جدی

 جدیت با. کشیدم پوفی و بردم فرو موهایم در را دستم. داشتند نظر زیر مرا وارشیطنت و کنجکاو

 : گفت تمام

 !نک شیشون-

 :گفتم و کردم غلیظ اخمی

 !همن موهای-

 : دادم ادامه و آمیختم پرشیطنتی لحن با را صدایم

 !خوری؟می حرصشونو انقدر تو چرا-

 پشت دست با! گرفتممی را مچش من حاال و بود شده عوض جایمان انگار. شد جدی نگاهش

 : گفت و خاراند را گردنش

 .بریم دیگه بهتره-

 دلیل خواستمی دلم کهینا با. نشست رُل پشت و کرد باز را ماشین در دیگری حرف بدون

 ماشین کهاین از قبل. شدم کردنش جیمسین بیخیال بدانم، را موهایم روی موردشبی حساسیت

 : پرسید کند روشن را



 !؟ من دیدن اینجا اومدی که شد چی-

 از تهی لحنش که طورهمان دقیقا بود نمانده نگاهش در شیطنتی هیچ. کردم نگاهش دقیق

 کشیدم عمیق نفسی. بشوم مسلط خودم به تا دادم قورت محکم را دهانم آب. بود شده شیطنت

 : گفتم کندن جان هزار به باالخره. بستم را چشمانم و

 .کنم عذرخواهی دیشبم خطای بابت خواستممی-

 : گفت و پاشید رویم به گرم لبخندی. شد غلیظتر اشهمیشگی نظیربی آرامش رنگ نگاهش در

 !نبود یعذرخواه به نیازی اصال-

 ! پرسیدی من حال از و زدی زنگ بهش خیلی گفت و زد زنگ بهم ظهر امروز اگنس-

 : گفت کردمی نگاه چشمانم در که طورهمان

 !نبود خودم دست-

 !همین خوردم، نوشیدنی زیادی ذره یک فقط! بود نشده چیزیم که من-

 !نبود خودم دست کن باور-

 : گفتم و کردم اخم

 چی! نبود؟ خودت دست میگی بعد بوده، دلیلبی تنگرانی میگم دارم! دبو من دست البد پس-

 نبود؟ خودت دست

 کنی؟نمی درک چرا! آرزو نبود خودم دست بودن تو نگران-

 کنم؟نمی درک رو چی-

 ...من واسه چقدر کهاین-



 تمامنا که ایجمله همان با. بود فایدهبی کند، کامل را حرفش ماندم منتظر چه هر. کرد سکوت

 ناگهان. کردمی نوسان چشمم دو بین نگاهش. بود برده کنجکاوی اوج به مرا بود، کرده رهایش

 : پرسید کند نگاهم کهاین بدون. کرد روشن را ماشین و چرخاند را سرش

 بریم؟ کجا-

 .نداره فرقی من واسه. دونمنمی-

 بخوریم؟ چای بریم-

 ام،چهره دیدن با که کردمی نگاهم منتظر. چرخیدم سمتش به و گرفت شکل لبم بر کج لبخندی

 .بخشید جان هایشب**ل به لبخند

 .بریم-

 .میریم عالی خیلی جای یک. من با جاش انتخاب پس-

 : گفتم ناخودآگاه

 .باشه داشته زیاد قرمزچراغ که بریم مسیری از فقط باشه،-

 : یدپرس ناباور کرد،می نگاهم متعجب کهدرحالی و چرخید سمتم به سرش

 !متنفرند قرمزچراغ از مردم یهمه! چرا؟-

 !میاد بدم قرمز چراغ از باشم تنها اگه منم. نتنها مردم اکثر چون-

 : گفت و زد جذاب لبخندی

 بکشه؟ طول بیشتر راه این داری دوست کنم،می پر رو تتنهایی این من چون یعنی-

 : گفتم جدیت با و کردم اخمی

 !نه-



 سریع قدراین زدم،می حرف ترمحتاط کمی اگر. بودم خودم اشاصلی مقصر کردمی که فکری هر

 .دادمنمی لو را خودم

 !آرزو-

 .کردم متمرکز چشمانش روی را نگاهم. چرخید سمتش به سرم

 بله؟-

 نیستی؟ راست رو من با چرا-

 !نیستم؟ راست رو کنیمی فکر چرا-

 .زنهمی حرف زبونت مخالف نگاهت چون-

 .بفهمند درست رو نگاهی هر معنی تونندنمی همه چون نکن، توجه ادزی نگاه به-

 .تونممی من اما-

 رو مسخره بحث این و نباشه قرمزیچراغ هیچ که برو راهی از اصال. کن فکر خوایمی جور هر-

 !کن تموم

 هنگا. کنممی عوض بحث کنم، انکار را حقیقتی است قرار وقتی. دادم لو را خودم نحو بهترین به

 جوابم در. بود انداخته زیبایی درخشان برق چشمانش در که رنگی. بود گرفته عجیبی رنگ اما او

 معلوم واکنشش از. بود شده خیره چشمانم به دارشبرق چشمان همان با فقط و نزد حرفی هیچ

 شدت از. است برده داشتم پنهانش در سعی که امدرونی احساس به پی که است خوشحال بود

 و چرخاندم را سرم. آوردند فشار هایمچشم به ابروهایم که غلیظ قدرآن شد؛ غلیظتر مماخ حرص

. باشم بینیپیش قابل برایش حد این تا خواستمنمی وقتهیچ. شدم خیره بیرون به پنجره از

 از. بودیم کرده سکوت اشرانندگی مدت تمام. افتاد راه حرفی هیچ بدون و کرد روشن را ماشین

 را شیشه کمی باران، کوچک قطرات از شیشه شدن خیس با. بودم شده خیره بیرون به پنجره

 و افتاد ابرویم دو بین باران یقطره اولین. کشیدم عمیق نفسی و بستم را چشمانم. دادم پایین



 آمدند فرود صورتم روی آب قطرات یبقیه آن، دنبال به. کرد نفوذ مغزم اعماق تا دلپذیری سردی

 : گفت که ماکان صدای با. بود قرمزچراغ به رسیدن از نشان ماشین توقف .شدند پخش و

 .آرزو-

 .چرخیدم سمتش به و کردم باز را چشمانم

 بله؟-

 .باشه داشته دوست رو بارون من، از بیشتر کسی کردمنمی فکر وقتهیچ-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 !دارم دوست بیشتر من ولی-

 : گفت پرحسرت لحنی با

 بارون کردن حس و کردن لمس تو مثل زمانی یک منم! داری دوستش من یگذشته مثل مه تو-

 .داشتم دوست خیلی رو

 : پرسیدم متعجب

 !نداری؟ االن مگه! داشتی؟-

 .قدیم مثل نه ولی دارم-

 : پرسیدم قبل از بیش تعجبی با

 !چرا؟-

 : گفت تمام میمغمو با. شد تزریق هم زدنش حرف لحن به که غمی. گرفت غم رنگ نگاهش

 ...بارونی روز یک توی مامانم دقیقا چون-

 ثابت جلویش قرمزچراغ روی نگاهش. چرخاند را سرش و گرفت من از را نگاهش. کرد سکوت

 هم باز من. کندمی شماریلحظه دلش در چراغ، شدن سبز برای بود معلوم نگاهش از. بود مانده



 هادادن دست از روز اما کرد، پاک هم نباید و کرد پاک تواننمی را مادرش خاطرات. کردم سکوت

 شاپکافی یک جلوی که نکشید طولی زیاد. کرد بیرون احساس و فکر از شده نحوی هر به باید را

 و دادم فشار زمین بر محکم را پایم. کرد باز مرا سمت در و شد پیاده ماشین از. کرد توقف قدیمی

 : گفت و کرد دراز اپشکافی در سمت به را دستش. شدم پیاده

 .بفرمایید-

 را آنجا به ورود به میلم نزدنش لبخند همین! زدنمی لبخند. ماند ثابت هایشب**ل روی نگاهم

 بلند قدم دو با. شدم شاپکافی راهی آهسته هاییقدم با و چرخاندم را سرم. بردمی بین از

 چند همین در تند باران  . زدیم قدم اشورودی در تا هم یشانه به شانه و رساند من به را خودش

 تا ایستاد. آمد در صدا به ایزنگوله صدای که کرد باز برایم را در. کرد خیس را پایمان تا سر قدم،

 شده چوبکاری دیوارهای با داخلش یساده فضای. شد وارد دنبالم به خودش و بروم اول من

 نظر به تربخشآرامش بودند، کرده مزین را آن که آتشی هایمشعل با و نماییدمی زیباتر بسیار

 زندگی روح جالبش فضای به زنده هایگل با سفالی گلدان یک میز هر روی. رسیدمی

 عقب را روبرویم صندلی. نشستم بود ترکنج کمی که میزی هایصندلی از یکی روی. بخشیدمی

 و آمد سمتمان به گ،رنسفید بندیپیش و آبی لباسی با نوجوان دختری. نشست رویش و کشید

 : گفت ماکان به لبش بر دلنشین لبخندی با

 !بودید نیومده بود وقت خیلی! آقا اومدید خوش-

 : گفت و زد لبخندی جوابش در ماکان

 .اومدم ویژه مهمان یک با امروز اما بیام، که نداشتم رو شرایطش-

. بزنم پررنگی کج لبخند و کنم ذوق کودک یک مثل شد باعث که کرد من به آمیزتحسین نگاهی

 : گفت مالیمی لحن با. کرد عمیقتر را لبخندش و کرد نگاهی من به دخترک

 .اومدید خوش خیلی. خانوم دادید افتخار-

 : دادم را جوابش لبخندم همان با



 !ممنونم-

 .کرد نگاهمان منتظر و گذاشت میز روی را دستش منوی دو

 دارید؟ میل چی-

 : گفتم" همیشگی چای همون" گفت ماکان کهاین از بعد نم،ک باز را منو کهاین بدون

 .طورهمین منم-

 اما آرام نگاهی و لبخند با کهحالی در ماکان. رفت و زد دیگری لبخند و برداشت را منوها دخترک

 : گفت کردمی نگاه من به شیطنت با توام

 !اومد خوشت هاشوننوشیدنی یبقیه از شاید حاال-

 : گفتم و کردم رنگتر پر را کجم لبخند

 .خوبه حد چه در تسلیقه ببینم میدم ترجیح اول-

 : گفت و زد پرغرورتر لبخندی

 .عالیه میگی خوردنش از بعد باش مطمئن-

 : گفتم و دادم شیطنت رنگ نگاهم به

 .کنیم تعریف و ببینیم-

 : گفت و انداخت چشمانم به بخشاطمینان نگاهی

 بود؟ چطور امروز ببینم بگو حاال. نیست شکی عالیه کنیمی اعتراف خوردنش با کهاین در-

 .روزها یبقیه مثل معمولی روز یک-

 ! نیست دیگه روز یک مثل روزی هیچ-

 هم مثل زندگی روزهای بیشتر همین برای اند،تکراری روزها اکثر در چیزها خیلی اما شاید، آره-

 .اندمعمولی



 : گفت معترضانه و شد جدی نگاهش

 یک برای مختلف روز دو در تکراری اتفاق یک اگر حتی! داری که نیست خوبی دیدگاه صالا این-

 دو اون گفت نمیشه هم باز بده، انجام مختلف روز دو در رو تکراری کار یک آدم اون یا بیفته آدم

 روز اون مخصوص و متفاوت حس یک آدم اون روز، دو این از کدوم هر چون بودند، هم مثل روز

 .کنهمی هتجرب رو

 : گفتم و زدم تحسین از کج لبخندی

 !داری نظیربی مهارت یک تو ماکان دونیمی-

 سوالی! بود بخشآرامش برایم هم باز جدیتش اوج در اما گرفت بیشتری جدیت رنگ نگاهش

 : پرسید و کرد نگاهم

  کنی؟می عوض بحث چرا-

 چیه؟ نظیرتبی مهارت بدونی خواینمی-

 .بدونم رو خودم سوال جواب خواممی اول! نه-

 : گفتم و کردم کوتاه ایخنده

 بحث چرا که اینه به فکرت یهمه کردم، تعریف ازت چرا بپرسی من از کهاین جای به تو! جالبه-

 !کردم عوض

 !بود مهمی بحث چون-

 .زد حرف مهم چیزهای از نباید هاوقت بعضی خب-

 !انداولویت در هامهم همیشه اتفاقا-

 واقعیت از میده ترجیح و میشه خسته اطرافیانش شعارهای از آدم گاهی! کن ول رو تاولوی-

 .بزنه حرف کنهمی فکر بهش راجع که طوریهمون زندگیش،

 میدم؟ شعار من بگی خوایمی-



 من شاید گیرم؟می ازت ایرادی چه بفهمی که کنیمی تمرکز حرفام روی جوری چرا تو! ماکان اوه-

 !نباشه تو از گرفتن ایراد هدفم واقعا

 به و میدم شعار فقط تو نظر از شاید من! توئه رفتن طفره مسئله! نیست گرفتن ایراد مسئله-

 به نسبت که تفاوتیبی دیدگاه این با اما بد، چی و خوبه چی دونیمی بهتر همه از تو خود   نظرت،

 !کنی خوشبختی احساس تونینمی داری، زندگیت روزهای یهمه

 .ماند ثابت چای فنجان از برخاسته بخار روی نگاهم. گرفتند قرار میز ویر  هاچای

 !داره وجود حس این از تعریفی چه دونمنمی دقیق من راستش! خوشبختی احساس-

 !کنی کار خودت روی باید هاحرف این از بیشتر پس-

 .دیگه کنممی زندگی دارم جوریهمین. نیست نیازی-

 نداری زندگیت توی بزرگی مشکل فعال تو. کردنه زندگی خوب حس با کردن، زندگی از ترمهم-

 این با بیاد، پیش برات بحران یک زندگیت توی روز یک اگر تفاوتی،بی و ناامید حد این تا ولی

 بشی؟ روبرو باهاش طوری چه خوایمی فکرت طرز

 یتیره هایتیله کزمر  در دقیقا و گرفتم شدمی بلند چای فنجان از که رقصانی بخار از را نگاهم

 : گفتم متعجب. کردم نگاه چشمانش

 خیلی من معتقدند هم همه! ماکان گذاشتم سر پشت زیادی خیلی هایبحران زندگیم توی من-

 زندگی باهاش مشکلی بدون ها،سال که فکری طرز باید میگی حسابی چه روی تو پس امقوی

 !کنم؟ عوض رو کردم

 .ریزیمی خودت توی رو چیز همه فقط! نیستی قوی تو-

 : گفتم تمسخرآمیز لحنی با و زدم کج لبخندی

 !زنیمی حرف عمه مثل-

 : گفت و زد لبخندی



 .افتخاره یمایه-

 : گفتم و شد رنگتر پر کجم لبخند

 هوم؟ بزنی؟ بهم رو حرفا این گفته بهت عمه نکنه-

 : گفت مطمئن حنیل با. بود اطمینان از پر او نگاه ولی گرفت، ایمشکوکانه رنگ نگاهم

 فکر که زنممی رو هاییحرف من. زنمنمی دیگران یخواسته طبق رو حرفام از کدومهیچ من-

 دوستت قلب صمیم از و شناسهمی رو تو انقدر که تو یعمه مثل من کهاین. انددرست کنممی

 ارزش مونهاحرف درصد یک فقط شاید که ببره فکر این به رو تو باید کنم،می نصیحتت داره

 .باشند داشته گذاشتن وقت

 :آمد در صدایش سریع که بردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم پوفی

 !نک شیشون-

 : گفتم خشمگین و کردم غلیظ اخمی

 بکنی؟ خوایمی کار چی! بکشم خوادمی دلم اصال-

 هایممو از ایدسته و شد مشت دستم ناخودآگاه. شد عجین جدیت و عصبانیت با نگاهش رنگ

 دندان صدای. گرفت دستش با را دستم مچ بکشم، را هاآن کهاین از قبل. شد فشرده آن در

 شمرده. دهد نشان کمتر صدایش در را عصبانیتش کردمی سعی خیلی. شنیدممی را اشقروچه

 : گفت

 !کن ولشون-

 شتریبی شیطنت من وجود یهمه شد،می ترجدی نگاهش قدر هر. شدم غرق اشجدی نگاه در

 .کردمی طلب

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .کنمنمی ولشون-



 : گفت و فشرد بیشتر بود، کرده اسیر مرا دست مچ که را دستش مشت

 !آرزو کن ولشون-

 : گفتم و شد پررنگتر لبخندم

 !کنمنمی ولشون-

. یردنگ درد دستم مچ تا فشردنمی را آن زورش تمام با هم هنوز ولی شد قبل از ترفشرده مشتش

 خواستمی دلم عجیب. شد متحمل تریکوبنده و تندتر تپش قلبم هیجان، شدت از

 !بیاورم باال را رویش آن و ببینم را حالتش ترینعصبانی

 !آرزو-

. بیفتد من هیجان پر یلحظه این در توانستمی که بود اتفاقی بدترین موبایلم زنگ صدای

 خواستمی وجودم در شیطنتی طرفی از .شکست را ما بین سکوت هم سر پشت زنگ چندین

 قلبم اعماق در حسی دیگر طرفی از و شود خنک دلم و بخورد حرص تا بکشم را موهایم

 .دهم عذابش و بگذارم ضعفش نقطه روی دست گذاشت،نمی

 به زدمی فریاد زنگش صدای با کسمبی و تنها موبایل و بود شده خشک جا در دویمان هر دست

 به مرا که بخشیآرامش ولی جدی نگاه در اما دادممی پاسخ فریادش به باید من. کنم توجه او

 : آمد در ما کناری میز از مردی صدای. بودم شده غرق برد،می بخشیلذت عجیب دنیای

 قانون عمومی مکان دونهنمی واقعا یعنی نمیده؟ جواب که نفهمیه کدوم مال لعنتی گوشی این-

 !یشند؟م اذیت مردم یبقیه و داره

 زنگ از بیشتر بار صد دلم در. دزدید من از را نگاهش و گرفت فاصله من از. کرد رها را دستم مچ

 آهسته صدایی با. داد دستم به و برداشت را کیفم سریع. فرستادم لعنت مرد آن بر موبایلم،

 : گفت

 .نشدن شاکی این از بیشتر مردم تا بدی جواب بهتره-



 تمام، سماجت با که کسی جواب و آوردم بیرون موهایم البالی از را موهایم در شده خشک دست

 .دادم را بزند حرف من با االن همین خواستمی

 .الو-

 : گفت نگرانی از مملو لحنی با

 ! خانوم سالم-

 : گفتم متعجب

 !شده؟ چیزی نگرانه؟ انقدر صدات چرا! اگنس سالم-

 !دادیدنمی جواب رو تونگوشی هم ید،کرد دیر هم! شدم نگرانتون خیلی راستش خانوم، نه-

 .بیرون اومدم دوستام از یکی با فقط خوبم، من! دختر نباش نگران-

 !بگذره خوش بهتون پس! واقعا؟-

 .بینمتمی. ممنون-

 .هستم منتظرتون-

 .کردم نگاه سوالی کرد،می نگاه من به پیروزمندانه لبخندی با که ماکان به و کردم قطع را تماس

 !موسیو خونهمی وسخر  کبکت-

 : گفتم و کردم اخمی. دوخت چشم من به دوباره و انداخت موهایم به نگاهی

 !رسهمی تو به چی من موهای از فهممنمی واقعا-

 .مهمند من واسه چقدر موهات فهمینمی که همینه دقیقا منم مشکل-

 ! مهمند؟ واست ظرفشویی سیم دسته یک-

 !کنیمی توهین بهشون که باشه باریآخرین-



 !آدمند انگار میگی جوری-

 .عیار هر از ب ه یار زلف گفتند قدیم از نشنیدی مگه. آدمند گفت بشه که هستند مهم اونقدر-

 : گفتم و کردم کوتاه ایخنده

 !داره فرق یار این با یار اون البته-

 .دیگه یاره یار-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .داره فرق حال این با-

 : گفت و خاراند را دنشگر  پشت دست با

 .میفته دهن از و میشه سرد داره دیگه که بخوریم رو چای بیا توئه؛ با حق اصال باشه-

 : گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 .بخوریم-

 وقتی مثل دقیقا. بود درک قابل کامال برایم شود، بحثی هر تسلیم بود حاضر خوردن برای کهاین

 هر به شده طور هر حاضرم نوشیدنش، زودتر برای و خواهدیم داغ یقهوه نوشیدن دلم من که

 شدم کنجکاو ای،لحظه هر از بیش من و نوشیدمی را چایش لذت با. دهم خاتمه بحثی

 هم را فنجان باقی جرعه، اولین خوردن محض به و برداشتم را فنجانم. بفهمم را اشسلیقه

 بودم، شده سوزاندمی را زبانم نوک که یبخشلذت تلخی و داغی غرق قدری به. نوشیدم وقفهبی

 : گفت زدمی من به پرغرور لبخندی کهحالی در ماکان. خواستمی هم دیگر فنجان ده دلم که

 .نکن شک هرگز من یسلیقه در. میاد خوشت گفتم دیدی-

 هم من یسلیقه به ببینی که کنممی مهمونت عالی یقهوه یک منم خب! راضی خود از چه-

 .کرد شک ایدنب هرگز



 جیبت برای دلم که نمیری غره چشم بعدا نره هم یادت و بدهکاری بهم قهوه یک پس! عالیه-

 .سوزهنمی

 سودی ولی بیابد، نگاهم در عصبانیت از اثری تا کرد کاو و کند چشمانم در پرشیطنت نگاهی با

 : گفتم و زدم کج لبخندی. نداشت

 .میدم سفارش من پس بدم، نشون رو مسلیقه من شد قرار دیگه-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده

 ممنوعه؟ هم مخلفات! خانوم خسیس باشه-

 !خورد خالی باید رو قهوه-

 !نمیره پایین آدم گلوی از کیک بدون که قهوه چایه؟ مگه-

 : گفتم متعجب و شد محو لبخندم

 خورده الیخ اگه قهوه ولی نیست خوردنی شکالت و کیک بدون چای من برای! من خدای اوه-

 !نداره لذت نشه،

 : گفت و گرفت قبل از بیش شیطنتی رنگ نگاهش

 خوردی؟می خالی خوردیم، چای هم با وقت هر حاال تا چرا پس نیست خوردنی برات اگه-

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 .خریدنمی مخلفات برام و شدمی خریده دیگه نفر یک جیب از چون-

 : گفت و زد لبخندی

 .کردینمی درک رو چای لذت دیگه خریدمی واست اگه !بهش آفرین-

 : گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 .کنی درک رو قهوه لذت تا خرمنمی مخلفات واست که من به آفرین هزار پس-



 ثابت هایشگونه روی بزرگ و کوچک هایحفره روی نگاهم. شد بلند دلنشینش یخنده صدای

 یهمه دنیای از مرا که دلپذیر و آرام ایخنده. گرفت امندهخ اش،خنده از ناخودآگاه و ماند

 .بُردمی بیرون هانگرانی و هاخستگی

. بود بست نقش صورتش روی که لبخندی اثرش، تنها و آمد بند اشخنده دقیقه چند از پس

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 !کنی؟می نگاه من به جوریاین چرا چیه؟-

 .کردممی فکر بهت داشتم-

 : گفتم و رفتند باال تعجب از ابروهایم

 !کردی؟می فکر من به داشتی! نشستم جلوت من-

 تو که کردممی فکر این به داشتم منم. کنهمی فکر بهش که کسیه کنار آدم وقتا خیلی آره،-

 !داری فرق داشتم ازت مالقاتمون اولین توی که من ذهنی تصویر با چقدر

 داشتی؟ ذهنت توی من از تصویری چه تو! جالبه-

 و زنیمی حرف بشی عصبانی خیلی وقتی فقط که هستی مظلومی و ساکت دختر کردممی فکر-

 !باشی جواب حاضر حد این تا کردمنمی بینیپیش کنی،می اعتراض اطرافیانت به

 .کرد عمیقتر را پرشیطنتش لبخند و زد چشمکی

 بهت خوادمی دلم زنممی حرف وت با وقتی فقط نیستم جواب حاضر هم اصال! هستم ساکت-

 .ندارم هم دادن جواب یحوصله کال وگرنه بدم، جواب

 : پرسید پرشیطنت لحنی با. شد پیدا چشمانش در شیطنت کنار در شادی برق

 !زنی؟می حرف من با وقتی فقط-

 .کنم سکوت میدم ترجیح و نیستم راحت باشند، غریبه اگر مخصوصا هاآدم یبقیه با ولی آره،-



 قدر چه. بزنیم حرف بیشتر تا بدی جواب خوادمی دلت زنیمی حرف من با وقتی پس! بهبه-

 نه؟ مگه. مهمم اینقدر برات که خوبه

 و زد گره بهم را ابروهایم اخم. شدمی تررنگبی و رنگبی ذرهذره لبخندم گفت،می که کلمه هر با

 : گفتم نخشمگی بُردم،می فرو موهایم در را دستم کهحالی در

 !مهمی؟ من برای انقدر کنیمی فکر چرا! نیست اینطور-

 ...ثانیا بیرون، بیار موهات از دستتو اوال-

 چه هر. کردمی نگاه بود مانده ثابت و رفته فرو موهایم در که من دست به منتظر. کرد سکوت

 : گفتم ناچار به. بود فایدهبی بگوید را حرفش باقی ماندم منتظر

 ثانیا؟-

 : گفت جدی لحنی با. کرد نگاه چشمانم در و گرفت دستم از مچش

 .بشنوی رو ثانیا تا کنی عمل اوال به باید-

 : گفتم و کردم نگاهش منتظر. آوردم بیرون موهایم البالی از را دستم اکراه به و کشیدم پوفی

 ثانیا؟ بفرمایید خب-

 : گفت و زد پیروزمندانه لبخندی

 !مهمم اتبر  کنمنمی فکر من ثانیا-

 : داد ادامه که کردم نگاهش کنجکاو

 .مهمم برات که مطمئنم من-

 به دست و شد غلیظتر اخمم. کرد نگاه چشمانم در بیشتری شیطنت با و شد ترعمیق لبخندش

 : گفت که کردم نگاهش خشمگین. نشستم سینه

 !تسلیم مادمازل، باشه-



 .کرد من به مظلوم نگاهی و وردآ باال تسلیم ینشانه به را دستانش. شد محو لبخندش

 !ماکان-

 : پرسید بودند باال دستانش که همچنان

 شدم؟ عفو بله؟-

 نماییمظلوم و بُکُشنش خواستندمی قصر سربازهای که وقتی شدی شرک یگربه شبیه! نه-

 . کردمی

 : گفت و زد پرغرور لبخندی و انداخت پایین را دستانش

 و شمشیرها سربازها، یهمه شد باعث اداش همون با که شدم واقع موثر اون مثل منم اگه-

 داشتن به داره جا! عالیه هم خیلی که کنند نگاهش فقط و زمین بندازن رو هاشون سالح یبقیه

 .کرد افتخار مهارتی همچین

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 !الگو؟ شد هم شرک یگربه-

 .دیگه بهترینه چیزی یک توی خصیتیش هر باالخره! باشه الگو تونهمی چیزی هر و کس هر-

 : گفتم و شد پررنگتر کجم لبخند

 !نمیاری کم میاد خوشم-

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی

 .کنینمی رو ولی میاد، خوشت من چیز   همه از-

 : گفتم خشونت با آمیخته لحنی با. کردم غلیظ اخمی و شد محو لبخندم

 ! ها شدی پررو باز-

 : فتگ و شد پررنگتر لبخندش



 .دیگه گفتم رو حقیقت-

 : گفتم و شدم بلند امصندلی روی از

 .تنهاست هم اگنس. خونه برم خواممی دیگه من-

 : گفت و شد بلند. دادمی پایان هایششوخی به که شدم خوشحال. کرد جمع آرامآرام را لبخندش

 .کنم حساب میرم-

 رویپیاده وسط. باریدمی قبل از تندتر باران .رفتم بیرون شاپکافی از و دادم تکان پایین به را سرم

 به را سرم و کردم باز را دستانم. بود خالیخالی  . انداختم طرفینم به نگاهی و ایستادم خلوت

 یریشه حتی و صورت پوست تمام. کشیدم عمیق نفس و بستم را چشمانم. گرفتم آسمان سمت

. کردند سقوط حلقم اعماق تا سرد، یقطره اهده که کردم باز کمی را دهانم. شدند خیس موهایم

 سرد دوباره را اطرافش و شدمی پخش ریخت،می صورتم روی آب یالیه روی که باران یقطره هر

 شد باعث نگاهی سنگینی حس. دارم دوست عجیب را باران سرمای اما بیزارم سرما از. کردمی

 ایستاده من از متری نیم یفاصله در. اندمچرخ را سرم و انداختم پایین را دستانم. کنم باز چشم

 .کردمی نگاهم لذت با و بود

 !بیرون؟ اومدی ک ی-

 : گفت و زد لبخندی

 .پیش لحظه چند-

 !نکردی؟ صدام چرا-

 .بیای بیرون بودی توش که قشنگی دنیای از خواستمنمی-

 !بودم دنیا همین توی من-

 .بودی شده غرق طبیعت دنیای توی ها،مآد واقعیت از دور. بودی لذت اوج در ولی آره-

 .بمونی منتظر نبود الزم اما شاید، آره-



 .نموندم منتظر خیلی-

 بریم؟ خب-

 بریم؟ خوایمی-

 : گفتم ناخودآگاه

 .ببینیم رو همدیگه دوباره بعدا اما بریم االن آره،-

 او به صریح، دح این تا چرا که کشیدم فحش به را خود دلم در و انداختم پایین را سرم سریع

 : گفت اشهمیشگی بخشآرامش لحن با. ببینم را او هم باز خواهممی گفتم

 .بینیممی رو همدیگه بازم زودی به حتما-

 رویش به کج لبخندی. خورد گره بخششاطمینان و آرام نگاه با خجولم، نگاه که آوردم باال را سرم

 به. رفتم ماشین تا اششانه به شانه. دش نزدیکتر من به و زد کمرنگ لبخندی جوابم در. زدم

 : گفت و چرخید سمتم به شدنمان سوار محض

 گفتی؟ چی پیش ساعت نیم یادته-

 : گفتم و کردم نگاهش سوالی

 گفتم؟ چی-

 .دارم نظیربی مهارت یک من گفتی-

 خب؟ آهان،-

 چیه؟ مهارت اون خب-

 .بذاری دیزیا تاثیر مخاطبت روی تا بشی ظاهر چطور بلدی خوب کهاین-

 میشم؟ ظاهر چطوری مگه-



 خیلی تا بدی نشون واکنش باید چطور و بزنی حرف باید چطور کنی، نگاه باید چطور دونیمی تو-

 .باشی موثر

 : گفت و زد لبخندی

 !جالبه اوم،-

. رسیدندمی نظر به ترسیاه همیشه از چشمانش شب تاریکی در. دوخت چشمانم به را نگاهش

 در نگاه از کندن دل. بود انداخته برق اشتیره و زالل چشمان در خیابان، کنار چراغ سوسوی

 لحظه، چند دانمنمی. ندهم تن آن به اصال دادممی ترجیح که بود سخت قدرآن برایم چشمانش،

 موبایلم زنگ صدای. کردیممی نگاه هم چشمان در حرفی هیچ بدون که بود ساعت یا دقیقه

 را تماس پاسخ تا گرفتم او از چشم باالجبار، من و کرد پاره را چشمانمان بین محکم یرشته

 .بدهم

 .الو-

 !ها شده شب نصف! کردید دیر قدر چه. خانوم سالم-

 .رسممی دیگه کم یه! دختر نباش نگران اگنس-

 و بود دوخته جلویش مسیر به چشم که چرخید ماکان سمت به سرم و شد روشن ماشین

 .دکر می آغاز را اشرانندگی

 .هستم منتظرتون پس-

 .بینمتمی. اگنس باشه-

 سمت به دستم که کردمی رانندگی سکوت در. انداختم کیفم در را گوشی و کردم قطع را تماس

 را امپیشانی. کرد پر را ماشین فضای زیبایی سمفونی صدای. کردم روشنش و رفت ماشین پخش

 گوش امعالقه مورد نوازگوش سیقیمو صدای به لذت با و چسباندم کنارم سرد یشیشه به

 توقفش با. دوختم چشم کوبیدندمی شیشه به را خود که بارانی قطرات به رسیدن، تا و سپردم

 :پرسیدم و چرخیدم سمتش به متعجب البی جلوی



 !ت؟خونه میری چطوری خودت پس-

 .است خسته خیلی زدندمی فریاد چشمانش. کرد نگاهم جانکم لبخندی با

 .میرم پیاده-

 .اینجا میام ماشین با من بعد به اونجا از و برو ماشین با خب! پیاده؟ چرا! چی؟-

 .رفت پیاده میشه! نیست دور اینجا از خیلی من یخونه-

 !پیاده؟ بارون این زیر-

 .داره خوبی خیلی حس بارون زیر رویپیاده آره،-

 !خوریمی سرما هوگرن تخونه در دم برو ماشین با االن همین! ایدیوونه تو-

 !کجاست من یخونه دونینمی که تو-

 .میریم ماشین با هست که جا هر-

 !خورمنمی سرما. دارم عادت هم این از شدیدتر بارون زیر طوالنی رویپیاده به من-

 : گفتم و کردم غلیظ اخمی

 نه؟ یا کنیمی تموم بحثو این ماکان-

 رانندگی تخونه تا اونجا از تونیمی اما یریم،م ماشین با باشی خوشحال تو کهاین واسه خب-

 ای؟خسته یا کنی

 .آمد لبم بر پیروزی روی از کج لبخندی و شد محو اخمم

 .نیستم خسته تونم،می-

 : گفت و کرد پررنگتر کمی را لبخندش

 .لجباز خانوم باشه-



 : گفتم و کردم پررنگتر را کجم لبخند

 .هست که همینه-

 برسیم، نزدیکش خودش قول به یخانه به ماندم منتظر هرچه. افتاد راه و کرد روشن را ماشین

 : گفت و کرد توقف مسکونی مجتمع یک جلوی تا کشید طول ساعتی نیم. بود فایدهبی

 بود؟ نزدیک چه دیدی. بفرما-

 .کرد نگاهم منتظر و چرخید سمتم به سرش

 !بود راه ساعت نیم ماشین با! نزدیک؟! خوبه؟ حالت-

 .نیست بیشتر ساعت دو هم پیاده-

 !میری؟ پیاده اینم از بیشتر! چیه؟ بیشتر از منظورت-

 .میرم باشه الزم گاهی آره،-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 !چیه؟ واسه ماشینت پس-

 کنیمی فکر که اونقدر! ترسی؟می رویپیاده از انقدر چرا تو. میرم پیاده باشه الزم اگر گفتم-

 !نیست سخت

 .نیست خوب حدش از زیاده چیزی هر فقط! ترسم؟می من گفته کی-

 .نریم اونا از بدتر چیزای سراغ به تا رفت پیش حد از زیاده چیزا بعضی توی باید گاهی-

 بدتری؟ چیزای چه مثال-

 .بفهمی تا باشی شرایطش توی باید چیزا، خیلی-

 . نباشم شرایطش توی وقتهیچ امیدوارم-

 !مادمازل نیست بد مه اونقدرا طوالنی رویپیاده-



 .موسیو ستکنندهخسته خیلی اما-

 : گفت و زد لبخندی

 .بریزه ترست تا کنی امتحان کنم مجبورت باریک باید-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .نمیرم بار زیر من-

 : گفت و کرد نگاهم ترعمیق لبخند با

 .رسوندی رو من که ممنون. بینیممی-

 : فتمگ و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .خوش شب-

 گرم لبخندی و کرد نگاهم بخششآرام نگاه با ببندد، را در کهاین از قبل. شد پیاده و کرد باز را در

 .پاشید رویم به

 .بخیر شبت-

 داد تکان برایم دستی. کردم نگاهش کنم، حرکت کهاین از قبل. ایستاد روپیاده در و بست را در

 زیادم، هیجان و زدمی تند عجیب قلبم. افتادم راه و دادم حرکت پایین به را سرم جوابش در که

 در هم هنوز من و شدمی دگرگون حالم دیدممی را او وقت هر. بود آورده لبم بر دلپذیر لبخندی

 وارد. شدم البی وارد خوشحال و رسیدم که نکشید طولی. اممانده لبخندش و نگاه جادوی حیرت

 از و رسیدم باالخره. شمردم را طبقات شد،می شنیده که داییص با باراین و شدم خالی آسانسور

 امروز مالقات و داشتمبرمی که قدم هر با داشتم ب**ل بر که کجی لبخند. شدم پیاده آسانسور

 .شدمی پررنگتر و پررنگ کردم،می یادآوری خود برای را



 باز تُندی به در که نکشید طول ثانیه چند از بیش. فشردم را زنگ کلید و رسیدم آپارتمان در به

 طوالنی نسبت به نفسی. زدم بود آمده استقبالم به نگران نگاهی با که اگنس به لبخندی. شد

 : گفت و کشید

 .کنید رویزیاده هم امشب شدم نگران خیلی! خانوم خداروشکر-

 !نخوردم مشروب امشب که من! کنم؟ رویزیاده-

 : یدپرس متعجب و گرفت رنگ نگاهش در ناباوری

 !برگشتید؟ دیر انقدر چرا پس!واقعا؟-

 که من. کشید طول بخوریم، چای یک رفتیم و شد تموم کارش تا و دوستام از یکی دیدن رفتم-

 !نباشی نگران گفتم بهت

 و برد فرو موهایش در دستی چرخاند،می دیگری طرف به را سرش کهحالی در و کرد نگاهم گنگ

 : گفت

 !خوریدمی قهوه دوستاتون با اغلب! داریدن دوست چای که شما! چای-

 : گفتم باذوق و شد پررنگتر داشتم ب**ل بر که کجی لبخند

 .چسبهمی خیلی چای دوستم این با-

 : گفت زنان لبخند و دوخت من به را نگاهش دوباره اگنس

 .شده صبح امروز و دیشب از بهتر حالتون خوشحالم خیلی. بچسبه بهتون که اینه مهم-

 و کوچک یخانه بخشآرامش فضای به من و رفت کنار در جلوی از. گرفت بیشتری رنگ دملبخن

 به گوشی و کردم عوض لباس که نکشید طولی. رفتم اتاقم به حرفی هیچ بدون. شدم وارد عزیزم

 اشصفحه باذوق. کردم حس را امگوشی مدت کوتاه لرزش. کشیدم دراز بازطاق تخت روی دست،

. زدمی چشمک من به هاپیامک کوچک پاکت عالمت کنار" آرامش دنیای" عبارت. کردم روشن را

 .شدم خیره شوق با بود نوشته که کوتاهی یجمله دو به و کردم باز را آن سریع



 "خوش شبت. ممنونم ازت خیلی امشب بابت"

 به قلبم، یشده تندتر تپش. گذاشتم امسینه روی را امگوشی و فرستادم برایش خیری به شب

 روی را چشمانم. شنیدممی را آن وضوح به پزشکی، گوشی هیچ بدون که بود شده پرصدا قدری

 !است بخشلذت چقدر من زندگی در حضورش. زدم کج لبخندی و گذاشتم هم

*** 

 دیشب یاد به دوباره و بستم چشم. گذاشتم بودند، میز بر که دستانم روی را سرم و کشیدم پوفی

 داشته پیش در را او دیدن رفتنم، بیرون کلینیک از خواستمی دلم. فتادما دیدم را ماکان که

 دادم جواب حوصلهبی. آورد بیرون او دیدن آرزوی فکر از مرا تلفن زنگ صدای. نداشت اما باشد

 موقع بد که هاییمریض بر نفرین و لعن هزار دلم در" دارید مریض" گفت که منشی حرف با و

 بر خواب گویی اما کندنمی طلب خواب جز کاری وجودم شب در. ستادمفر  کنند،می ویزیت هوس

 به هم امشب و ماندم بیدار صبح دم تا که کردم فکر ماکان به قدرآن دیشب. است حرام من

 اتاق در شدن باز با! داشت نخواهم خواب آیند،می برایم که داریزندهشب هایمریض لطف

 دیدن با. دوختم چشم کرد، باز را در که کسی به و شدم هایمخستگی به کردن فکر بیخیال

 : کردم زمزمه ب**ل زیر را نامش ناباور. شدند گرد امکان حد تا تعجب فرط از چشمانم اش،چهره

 !ماکان-

 .شد عرض سالم-

 : دادم را جوابش گُنگ

 !کنی؟می کار چی اینجا تو! سالم-

 من، به شدن نزدیک با او و شدم مات بخششآرامش لبخند در. کرد هدیه من به گرم لبخندی

 .برد فرو آرامش این در پیش از بیش لحظه هر مرا

 هایخستگی تا ببینیم، رو همدیگه بیشتر گرفتم تصمیم بخوای راستشو. ببینمت اومدم خب-

 .بشه رفع مونروزمره



 : پرسید کردمی نگاه من به سوالی کهحالی در و شد ترعمیق لبخندش

 چطوره؟-

 : گفتم باشوق تامل ایظهلح بدون

 !عالیه-

 هاآن به بالذت. شدند پدیدار هایشگونه بر امعالقه مورد جذاب هایحفره. کرد کوتاه ایخنده

 .شدم خیره

 دکتر؟ خانوم بیرون بریم پس-

 : گفتم و کردم اخمی

 .نمیاد خوشم! دکتر خانوم نگو من به-

 .اومدم ضمری عنوان به منم و کارته محل اینجا خب! چرا؟-

 !سالمتره منم از که مریضی-

 : گفت و زد لبخندی

 .نیست که واقعی مریض ولی اومده مریض عنوان به خب-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .بریم کنم عوض لباس وایسا دکتر، نگو من به حال هر به-

 .داد تکان پایین به تایید ینشانه به را سرش

 تاپی به متعجب. چرخید در سمت به آوردم در را آن که هبالفاصل و کردم باز را روپوشم هایدکمه

 لباسی کردم حس که چرخید طوری. دوختم چشم او به دوباره و کردم نگاه بودم پوشیده که

 نزدیک او به و برداشتم را کیفم. پوشیدم را امبارانی و بلوز و انداختم باال را هایمشانه! نپوشیدم

 : گفت و چرخید سمتم به. شدم



 م؟بری-

 .بریم-

 قدم چند با. رفتم بیرون سریع قدم چند با. بروم من اول تا ماند منتظر. کرد باز را در و زد لبخندی

 حرف برای من نه و زد حرفی او نه. شد قدم هم من با ماشین به رسیدن تا و رسید من به بلند

 و کردم شنگاه سوالی. نشست کنارم او نشستم، رُل پشت که زمانهم. چرخاندم زبان زدن

 : پرسیدم

 چی؟ خودت ماشین پس-

 .نیاوردمش-

 : پرسیدم و شدند گرد ناباوری روی از چشمانم

 اومدی؟ اینجا تا چطوری پس-

 : گفت و زد لبخندی

 .پیاده-

 !اومدی؟ پیاده رو راه همه این! چی؟-

 .کرد غرق هایشگونه روی کوچک هایحفره در را نگاهم دوباره و کرد کوتاه ایخنده

 ذهنت توی تو که اونقدری! رفت پیاده میشه هم رو این از ترطوالنی مسیرهای حتی! زوآر -

 .نیست سخت کردی، سختش

 !ایدیوونه تو اوه-

 : گفت که کردم روشن را ماشین و گرفتم او از چشم

 .تواَم مهمون قهوه امروز باشه یادت-

 : گفت و زد رویم به پرشیطنت لبخندی که چرخیدم سمتش به



 .چطوره تو یسلیقه مببین-

 کنم؟ مهمونت امشب خوایمی پس-

 االن؟ از بهتر ک ی و بهتر زودتر چه هر. بهتره امشب آره-

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 .کن آماده زندگیت یقهوه بهترین واسه رو خودت پس-

 : گفت و شد پررنگتر لبخندش

 . کنیم تعریف و ببینیم-

 : گفتم و کردم اخمی

 !نیار در منو ادای-

 جذاب، هایحفره آن دیدن با. بکشد رخ به را هایشگونه دلنشین هایحفره که داد سر ایخنده

 .داد شکل لبم به کج لبخندی

 .کنیم تعریف و بخوریم پس خب-

 .گرفت بیشتری جان جانم،نیمه لبخند که زد رویم به چشمکی

 بریم؟ که ایآماده-

 !البته-

 پشت. رفتم بود قرمزچراغ از پر که مسیری از قصد از. کردم روشن را اشینم و کردم کوتاه ایخنده

. خوردمی گره نگاهم به ماکان بخشآرام نگاه چرخاندم،می سر تا کردممی توقف که قرمزچراغ هر

 نبودم معذب حال این با. کردم انتخاب را مسیر این چرا که فهمدمی گفتمی وضوح به نگاهش

 حرفی هم من و زدنمی حرفی. داندنمی هیچ کنم خیال توانستممی گفت،نمی نشزبا با تا که چرا

 چند هر ساده نگاه همین و کردیممی نگاه هم چشمان در قرمز،چراغ هر پشت اما زدمنمی

 طی همیشه از کمتر بسیار مدتی در مسیر. بود شوق از پر برایم رسید،می نظر به بر سر حوصله



 نظر به همیشه از کمتر زمان این بودم، او کنار چون ولی شد طی ههمیش مثل هم شاید. شد

 .آمدمی

 .رسیدیم-

 : گفت و زد لبخندی. چرخاند سمتم به را سرش و انداخت شاپکافی به نگاهی

 .مونده کاری اصل حاال شد پسند که ظاهرش-

 : گفت و گرفتند شیطنت رنگ نگاهش و لبخند

 .پسندیخوش حد چه در ببینم-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .نداره حد که زیاد انقدر-

 : گفت باریدمی آن از شیطنت که باصدایی

 !راضی خود از چه-

 : گفتم و کوبیدم اششانه بر محکم و برداشتم عقب صندلی روی از را کیفم

 !نیار در منو ادای-

 : گفت و شد عمیقتر لبخندش

 !میشی بامزه چقدر خوری،می حرص وقتی دونینمی تو آخه! نیست خودم دست کن باور-

 : گفتم و کوبیدم اششانه به قبل از بیش قدرتی و باشدت را کیفم

 !کنمنمی مهمونت قهوه بیاری، در ادامو دیگه باریک_

 سی در دهد،می انجام اشسالگی بیست در نهایتا دختر یک که کارهایی! بودم شده بچه گویی

 مانده باقی لبش بر هم هنوز که لبخندی با و گرفت را کیفم دستش با! دادممی انجام امسالگی

 : گفت بود



 ... متفاوته؛ هم تهدیدت-

 و آمد بند اشخنده. شد کشیده هایشگونه روی هایحفره سمت به نگاهم که کرد کوتاه ایخنده

 : داد ادامه خنده، آن از مانده جا به لبخند با

 .خودت مثل درست-

. کردممی حس خوب خیلی را صورتم حرارت. انداختم پایین را سرم خجالت شدت از ناخودآگاه

. گذاشتم امگونه روی را دستم پشت. تپید قبل از ترکوبنده و تندتر هیجان و ذوق شدت از قلبم

 نوشیدنی و کنممی رویزیاده خوردن در که زمانی مثل دقیقا بودم؛ گرفته گُر مطمئنا!  بود داغداغ  

 با که عجیبم حال این از رهایی برای! بودم نخورده هم آبجو قطره یک یحت من االن اما! شوممی

 را خودش و شد پیاده هم او. شدم پیاده ماشین از سریع بود، کرده اسیر مرا کوتاهش یجمله یک

 .بشوم مسلط خودم بر تا کشیدم عمیق نفسی. کرد نگاهم حرفی هیچ بدون. رساند من به

 .آرزو-

 و پاشید رویم به بخششآرامش لبخندهای همان از. خورد گره نگاهش هب نگاهم و آمد باال سرم

 : گفت

 داخل؟ بریم نیست بهتر-

. بیاورد بیرون حال این از مرا کردمی سعی که بودم خوشحال. گرفت شیطنت رنگ نگاهش

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 .بریم! هست که البته_

 من به را خودش بلند قدم چند با. افتادم راه من و کرد دراز مقابلم تعارف ینشانه به را دستش

 قهوه خوب بوی کرد، باز را در که همین. کرد همراهی مرا شاپکافی در تا امشانه به شانه و رساند

 تمام خوبش عطر و کشیدم عمیق نفسی. کرد دعوت ایعاشقانه بازی به را امبینی شکالت و

 نوازندگان توسط که نوازی گوش موسیقی صدای. کرد تشنه قهوه، فنجانی نوشیدن برای را وجودم

 شلوار و کت که مردی روی نگاهم. چرخاند سمتشان به را سرم شد،می نواخته سالن یگوشه



 چقدر. کردم تصور پیانو آن پشت او جای را خودم. ماند ثابت زدمی پیانو و بود پوشیده رسمی

 زدن پیانو از همیشه برای مرا چیست، دانمنمی هم وزهن که دلیلی به بابا و داشتم دوست را پیانو

 از یکی روی و رفتم بود نزدیکتر جوان ارکستر به که میزی سمت به! است کرده منع

. کردم متمرکز هایمگوش و بینی روی را حواسم تمام و بستم را چشمانم. نشستم هایشصندلی

 به کج، لبخندی با و کردم ازب چشم. شنیدم را روبرویم صندلی شدن کشیده عقب به صدای

 : گفت و زد رویم به لبخندی. کردم نگاه بود کرده خوش جا روبرویم صندلی روی که ماکان

 داری؟ دوست رو موسیقی خیلی-

 .خیلی آره،-

 زنی؟می هم سازی یا داری دوست رو دادنش گوش فقط-

 انداختم پایین را سرم. شد ستهب بود، گرفته من از بابا که قولی یادآوری با ولی شد باز کمی دهانم

 : گفت و گرفت دستش با را دستم ساعد. بردم فرو موهایم در را دستم و

 آرزو؟ کنهمی اذیتت انقدر چی-

 .شدم غرق بخششاطمینان و آرام نگاه در و آمد باالتر سرم

 .چیه اون بگی بهم تونیمی بخوای اگر-

 دلم کس هر از بیشتر و خواستمی ار  کسی با کردن دل و درد دلم چند هر. کردم سکوت

 پرده امگذشته از نداشتم حق اما نشیند،می من هایدل و درد پای که باشد کسی او، خواستمی

 : داد ادامه دید که را سکوتم. بردارم

 !نزن آسیب موهات به خشمت کردن مهار برای. کن فراموشش بگی من به شهنمی هم اگر-

 از نازک ایالیه. کردم متمرکز چشمانش مردمک در را نگاهم. تگرف شکل گلویم در بزرگ بغضی

 که بزرگی غم از سرم موی دسته یک. کاست دیدم وضوح از و کشید پرده چشمانم جلوی اشک

 از اشک قطره دو تا زدم پلک تند! است ترارزش با برایش آورد،می درد به را قلبم هاستسال

 بکند حرکتی کهاین بدون. بود گرفته ناباوری و بُهت رنگ نگاهش. ببینم ترواضح و بریزد چشمانم



 ساعدم. انداخت پایین را سرش سریع لحظه چند از بعد. بود زده خشکش جا در بزند، حرفی یا

 : گفت شمرده حال همان در. داد ماساژ را اشپیشانی دستش با و کرد رها را

 !لعنتی نکن گریه-

 : گفتم دلخور و کردم اخم

 ! لعنتی؟ میگی من به-

 : گفتم که کرد نگاهم متعجب. آمد باال سرش و کرد متوقف را اشپیشانی ماساژ

 !نباشه فرستادنت لعنت به نیازی که میرم پس-

 چرخیدم خروجی در سمت به و گرفتم او از چشم. شدم بلند صندلی روی از و برداشتم را کیفم

 : پرسیدم صبیع و چرخیدم سمتش به. گرفت دستش با محکم را دستم مچ که

 !چیه؟-

 گرفته خشم و جدیت رنگ نگاهش. شد بلند اشصندلی روی از بود گرفته را دستم که همچنان

 : گفت کردمی تکمیل را نگاهش جدیت که لحنی با. بود

 !بشین-

 !لعنتی؟ بگی من به که این واسه! بشینم؟ چرا-

 !بشین آرزو-

 !بشینم خوامنمی-

 !هستیم؟ عمومی مکان یک توی االن کردی فراموش نکنه! نیست مشاجره جای اینجا-

. دادم فشار هم به محکم را پایینم و باال فک هایدندان عصبانیت شدت از و شد ترغلیظ اخمم

 حضور من، نشستن برای دلیلش تنها! شدمنمی آرام ولی شنیدممی را فشردن هم به این صدای

 لحظه همان! کردنمی هم فکر من، دل از اراحتین این آوردن بیرون به اصال و بود عمومی مکان در

 : گفت و آمد ما سمت به بود شده استخدام آنجا تازه گویی که جوانی گارسون



 اومده؟ پیش مشکلی-

 : گفت و زد رویش به لبخندی ماکان

 من اما نیست، قدیم طعمی خوش به دیگه اینجا هایقهوه کنهمی فکر دخترم دوست راستش-

 .نظیرهبی هاشقهوه هم هنوز اینجا بدم اطمینان بهش کنممی سعی دارم

 دوست نسبت کهاین بگذریم، سریعش سازیداستان از اگر. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 : گفت ماکان جواب در گارسون! داشت تعجب جای واقعا داد،می من به را بودن دخترش

 .کردید ابانتخ رو اینجا که ممنون خیلی! شماست با حق البته اوه-

 : گفت و انداخت من به بخشاطمینان نگاهی

 به اومدن از رو شما بدید، که سفارشی هر باشید مطمئن. خانوم آقاست با حق نکنید شک-

 .کنهنمی پشیمون اینجا

 :گفتم و زدم گارسون روی به کج لبخندی

 .کنید اثبات من به رو خودتون کنید سعی پس-

 : گفت و زد لبخندی

 .بشینید ماییدبفر ! البته-

 به پرشیطنت لبخندی و نشست اشصندلی روی هم ماکان که نشستم امصندلی روی باالجبار

 ترپررنگ کجم لبخند شد، دور کهآن محض به. رفت و گذاشت میز روی را منوها گارسون. زد رویم

 : گفتم و شد

 !جالب چقدر! دخترت؟ دوست-

 : گفت و گرفت بیشتری جان لبخندش

 .میشه مه ترجالب-



 .موسیو کردی شروع رو بازی این خودت باشه یادت پس باشه-

 نه؟ مگه مادمازل، میدی شادامه هم تو و-

 از هایمگونه حتی که حدی به کردم، ترپررنگ را کجم لبخند داشت امکان که حدی آخرین تا

 : گفتم پرشیطنت لحنی با. آمدند درد به تصنعی لبخند این فشار شدت

 . میشه تسلیم آخرش کی ینیمبمی! البته-

 .بینیممی-

 چیه؟ بازنده یجریمه خب-

 چطوره؟ بخواد برنده که چی هر-

 .خوبه-

 در م نو داشتن نگه توان. کوبیدمی امسینه یقفسه به محکم و تند قلبم که داشتم هیجان قدرآن

 را دستش منوی م،تما آرامش با که ماکان به و گذاشتم میز روی را آن سریع! نداشتم را دستانم

 از که بازی این دانستمنمی اصال. دوختم چشم کردمی نگاه اشصفحه هر به دقیق و زدمی ورق

 همین، برای و شودمی تسلیم چرا کسی چه اصال و شد خواهد چه و بود چه زدیممی حرف آن

 خوب را زچی یک هااین یهمه با. بود گرفته بازی به را وجودم تمام استرس با توام هیجانی

 .بدهد پس را احساساتم گرفتن نادیده تاوان باید ماکان، که است این همآن و دانممی

 مادمازل؟ کنیمی نگاه برنده به جوریاین چرا-

 : گفتم و زدم پوزخندی. خوردمی چرخ منو از ایصفحه روی نگاهش و بود پایین همچنان سرش

 !ای؟برنده تو که داده رو کاذب امید این تو به کی حاال-

 : گفت و کرد من به پراطمینان نگاهی. گرفت منو از را نگاهش و آورد باال را سرش

 .محضه حقیقت! بود؟ کجا کاذب امید-

 : گفتم و زدم کج لبخندی



 !بشه رو حقیقت تا مونده هنوز-

 : گفت و زد رویم به عریض لبخندی

 .کیه نفع به و چیه حقیقت فهمیممی باالخره-

 و شد محو لبخندش. بردم فرو موهایم در را دستم حرص از دنبالش، به که زد من به چشمکی

 : گفت و داد حرکت طرفین به جلویم تهدیدوار را اشاشاره انگشت. شد جدیت از پر نگاهش

 ! ک شینمی موهاتو-

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 !خودمه موهای-

 : گفت و زد لبخندی

 !دخترمی دوست خودت و-

 !ت؟داش ربطی چه-

 .بذاری نباید زندگیت مرد دُم روی پا! داشت ربط خیلی-

 : گفتم و کردم عصبی ایخنده تک

 چی؟ دیگه! زندگیم؟ مرد-

 : گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .بیار بیرون موهات از دستتو کهاین جز هیچی دیگه فعال-

 مچ از شدست حرارت. داد فشار کمی و گرفت را دستم مچ دستش با. شد مشت دستم خشم از

 ترمحکم توانستمی دانستممی. کرد ترگرم را موهایم حتی و رسید دستم انگشتان نوک تا دستم

 هایقدم صدای با. کرد سست کافی یاندازه به را مشتم هم، فشار همین ولی دهد فشار هم

 هم هنوز ماکان ولی آوردم بیرون موهایم از را دستم سریع شد،می بلندتر لحظه هر که گارسون



 ماکان. دوختم چشم" سفارشتون؟" پرسید که گارسون به. بود داشته نگه دستش در را دستم مچ

. دهد سفارش من مثل هم او تا کنم انتخاب من خواستمی بود معلوم. کرد نگاه من به سوالی

 : گفتم و کردم صاف کمی را صدایم

 .موکا فنجان دو-

 .میشه حاضر دیگه یدقیقه ده تا خب بسیار-

 جفت یک. چرخاندم را سرم و گرفتم کرد طی که مسیری از چشم. شد دور ما میز از و خیدچر 

 و شیطنت. کرد معطوف خودش به را نگاهم گرایید،می سیاهی به تیرگی از که رنگتیره یتیله

 : پرسید مشکوک لحنی با. زدمی موج نگاهش در کنجکاوی

 !بدم رشسفا خواممی چی نگفتم که من! موکا؟ تا دو چرا-

 : گفتم و کردم ترنازک را صدایم. زدم رویش به کجی لبخند

 خودت از بیشتر حتی و ایدیگه کس هر از بهتر رو تو دیگه؛ دخترتم دوست من عزیزم-

 !شناسممی

 حق کامال که من نظر به. نداشت من از را برخوردی چنین انتظار. شدند گرد تعجب از چشمانش

 !نداشتم خودم از عشوه، پر صدای آن با هم آن را حرفی چنین ارانتظ هم خودم که چرا داشت،

 !خودتی؟ آرزو-

 : گفتم جدی لحنی با و شد محو لبخندم

 !دیگه بشنوی جوابم این باید دخترتم، دوست من میگی وقتی خب نیومد؟ خوشت چیه؟-

 آن از هک لحنی با. شد نمایان لبش بر پرشیطنت لبخندی و کرد ریزتر آرامآرام را چشمانش

 : گفت باریدمی خباثت

 !مادمازل باشی داشته رو شدن دخترم دوست آمادگی انقدر کردمنمی فکر-



 اعالم آمادگی حد این تا شما کردمنمی فکر هرگز هم من! فرماییدمی نفسی شکسته! موسیو اوه-

 !باشید داشته مقدمه بدون هم اون رو، من با شدن دوست

 بود معلوم کامال. شد ترعمیق جوابم در هم او لبخند که کردم ایمهحرف یضمیمه را کج لبخندی

 مبارزه این یبرنده شده، طور هر که ایمکرده تیز شمشیر هم برای هایماننگاه و لبخندها پشت

 هایفنجان و گذاشت میز روی را اشسینی و رسید ما میز به گارسون که نکشید طولی. شویم

 لبخند. گذاشت ماکان و من جلوی را شدمی خارج بهشت بوی با ریبخا هاآن از که بزرگی نسبتا

 : گفت و زد رویمان به بخشیاطمینان

 .نیست ایدیگه امر-

 با را فنجانم یدسته. شد دور ما میز از گارسون و داد تکان نفی عالمت به را سرش ماکان

 : گفتم و گرفتم انگشتانم

 .بهشت توی بریم-

 : گفت و زد لبخندی ماکان

 .چایه از بعد تو بهشتی نوشیدنی فقط قهوه دیگه، هستی بهشت توی هستی من کنار وقتی-

 : گفتم و کردم اخمی

 !ستقهوه از بعد چای! خیر نه-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 !نیست بهتر چای از هیچی! نیست طوراین که معلومه-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .چای قطف میگی ایرانی پیرمردهای مثل تو-

 ! باصفایی هایپیرمرد چه بَهبَه-

 : گفتم و کشیدم پوفی



 من؟ مثل مادمازلی به چه رو تو بشی، سفره هم پیرمردها با باید تو اصال-

 .میشن کامل هم کنار در مادمازل و موسیو که کنم عرض اطالع محض-

 که را اشهجرع اولین. برداشت را فنجانش و زد چشمکی. شدم سینه به دست و کردم اخمی

 : گفتم و زدم غرور از لبخندی. کشید سر را آخرش تا خورد،

 دارم؟ ایسلیقه چه اومد خوشت-

 : گفت و زد لبخندی

 .دیگه رفتی من به-

 !کنی؟می تشبیه خودت به نیست من حیف! تو؟ به-

 : گفت و خاراند را اشچانه کمی

 !منی شبیه تو میگم که من حیف! میگی راست-

 روی جذاب   عجیب هایحفره روی نگاهم. شد دلنشینش یخنده باعث که کردم اخمی

 جلویم فنجان به و گرفتم هایشگونه از را نگاهم آمد، بند که اشخنده. ماند ثابت هایشگونه

 با را خودم ببرد، لذت خوردنم حرص از او تا نخورم حرص بیشتر کهاین برای. دوختم چشم

 .کردم ولمشغ امعالقه مورد یقهوه نوشیدن

 کهحالی در ماکان. شدم خیره امشده تمام عشق ظرف   به مغموم فنجان، محتویات شدن تمام با

 : گفت بود افتاده خنده به

 ناراحت تقهوه شدن تموم واسه االن تو که نمیشه ناراحت انقدر بگیری آبنباتشو بچه یک از اگر-

 !شدی

 : گفتم و کردم نگاه او بشاش چشمان در اخم با و آمد باال سرم

 !دارم دوست بیشتر هم تو از رو قهوه من-

 : گفت پرشیطنت لبخندی با و آمد بند تقریبا اشخنده



 !دارم دوست تو از بیشتر رو چای هم من-

 : آمد در صدایش که بردم موهایم سمت به و بردم باال را دستم و شد ترغلیظ اخمم

 !نک شیشون-

 !کن تمومش پس-

 : گفت و خاراند ار  گردنش پشت دست با

 ... باشه،-

 : گفت دلخور ب**ل زیر

 . من ضعف نقطه روی بذار دست هی هم تو-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 .حقته-

 پرغرور لحنی با. شد تکمیل آمیزششیطنت لبخند با که شیطنتی گرفت؛ شیطنت رنگ نگاهش

 : گفت

 .کنم کار چی باهات دونممی-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 .بترسونی تونینمی هاحرف این با رو من-

 .میاد دنبالش هم ترس میاد، وسط عمل پای وقتی! نداره ترس که حرف-

 کردمی درد طوری راستم یگونه دیگر. کنم ترغلیظ االمکانحتی را کجم لبخند تا زدم را زورم تمام

 : گفتم تمسخرآمیز لحنی با! است زده سیلی آن به کسی گویی که

 .بترسم بوده قرار کجا ببینم کن، صدام اومد وسط عمل پای وقتی پس خب-

 : گفت و شد ترپررنگ لبش روی لبخند



 .نیست گفتن به نیازی فهمیمی خودت موقع اون-

 آه کردممی نگاه هاآن به که حال همان در. چرخاندم ارکستر سمت به را سرم و زدم پوزخندی

 را سازهایشان خاطرآسوده و بیخیال خودشان ولی گرفت، شاتن هاآن از ما بحث تمام. کشیدم

 : گفت بود شوخی از خالی دیگر که لحنی با ماکان. نواختندمی

 .آرزو-

 : داد ادامه را حرفش. کردم نگاهش سوالی و چرخید سمتش به سرم

 داری؟ دوست کالمبی موسیقی کنسرت تو-

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 .نرفتم که وقته خیلی اما! مدار  که البته-

 نکردی؟ پیدا رفتنشو فرصت چرا؟-

 لحنی با. دوختم چشم هاآن به. انداختم پایین را سرم و کردم گره هم در میز روی را هایمدست

 : گفتم داشت، درونم تنهایی غم در ریشه که مغموم

 اون اگر مخصوصا رم،ب باشه آدم از پر که جاهایی به تنهایی ندارم دوست من راستش... راستش-

 گاهی و شاپکافی تئاتر، سینما، کنسرت، مثل جاهایی. باشند اومده همراهاشون با همه هاآدم

 زندگی لندن توی بودند من هایدوست ترینصمیمی که نورا و ملودی وقتی تا من خب... پارک

 دیگه االن اما دارم، زمان اون از قشنگ یخاطره کلی هم االن و رفتم جا همه هااون با کردند،می

 .کنم پر خونه توی خوردن قهوه با رو هامتنهایی میدم ترجیح منم و نیستن اینجا

 تمام و شد ترکیب نگاهش گرمای با گرمایش که زد لبخندی. آوردم باال صورتش تا را نگاهم

 : گفت کنندهدلگرم لحنی با. کرد دعوت تابستانی روز یک گرمی به را وجودم

 کسی همیشه. کنی غلبه خودت تنهایی حس این به باید اوقات گاهی اما کنمیم درکت خوب-

 کرنپاپ هم با و بشینه کنارت صندلی روی سینما بیاد بزنه، قدم پارک توی تو کنار که نیست

 به تو با یا بکشید نقد به رو اون و بزنید حرف نمایش یدرباره هم با و بیاد تئاتر به باهات بخورید،



 پخش که سولویی صدای از و ببنده هاشوچشم تو با همزمان و بیاد کالمبی یقیموس کنسرت

 قهوه یک و شاپکافی بری تنهایی باید اوقات گاهی آرزو، دونیمی. ببرید لذت هم کنار در میشه

 هاشآدم هایخنده صدای که پارکی توی تنهایی باید اوقات گاهی بدی، سفارش خودت برای فقط

 توی بشی غرق و بری سینما به تنهایی باید گاهی بزنی، قدم شنویمی انشونعزیز  کنار در رو

 تنهایی باید گاهی ببری، یادت از رو نشسته کنارت صندلی روی که کسی بودن غریبه که فیلمی

 مورد در که نیست کنارت کسی کهحالی در بدی، نمایش به رو حواست یهمه و بری تئاتر به

 که باشه یادت همیشه باید رو این آرزو، میگم خودت برای رو ناای. بزنی حرف باهاش نمایش

 تا مطلق تنهایی به محکوم اگر بگیر یاد پس نیستند، موندنی ابد تا زندگیت هایآدم از کدومهیچ

 شیرینی تنهایی در چیزها خیلی یتجربه چند هر ببری، لذت و بدی ادامه زندگیت به شدی، ابد

 !بهتره نکردنشون جربهت تلخی از اما داره، کمتری

 هم بعدا کنه، تجربه تنهایی رو چیزها این یهمه میشه متولد که روزی اولین همون از آدم اگر-

 تجربه داره دوستشون که کسایی با اول از وقتی ولی کنه تحمل رو کردنشون تجربه تنها تونهمی

 .میذاره لشد به حسرت و خاطراتش توی برهمی فقط رو آدم تنهاییش یتجربه کنه،

 کسی هم اول از کنه فکر باید ولی میشه همین باشه، تنهاییش روی آدم اون تمرکز یهمه اگر-

 .نبوده

 !کرد فکری همچین نمیشه-

 : گفت و خاراند دستش با را گردنش پشت کمی

 پس ست،نتیجهبی تو با بحث االن دونممی اما برسونم بهت منظورمو تا زدم حرف خیلی که من-

 داری؟ دوست هم سینما گفتی تو خب. شبیخیال

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 نه؟ مگه بیاری، کم بحث توی ترسیدیمی چون کردی عوض رو موضوع تو االن-

 : گفت و زد شیطنت از آکنده لبخندی



 .بشی ناراحت نخواستم و کردم فکر تو آوردن کم به من-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 !یگیم راست که تو-

 .میگم راست که معلومه-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 بریم؟ دیگه نیست بهتر خودشیفته جناب خب-

 نمیدی؟ کیک من به-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بدم؟ کیک بهت منم داری انتظار که دادی کیک من به تو مگه-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 وریم؟نخ کیک امروز موندوستی مناسبت به-

 کشیده آتش به گرما شدت از وجودم یذرهذره کردم حس. کردم صاف را صدایم و ریز را چشمانم

 به صورتم کنار را دستم! بود انفجار حال در داغی از بدنم که بود داده حرص مرا قدرآن. شد

 را لبم راست ینیمه کهحالی در و کشیدم عمیق نفسی. بشوم ترخنک کمی تا دادم تکان طرفین

 : گفتم دادممی کش باال به

 !جنتلمن ظاهر به موسیوی کنی مهمون باید تو اونو-

 : گفت و زد لبخندی گذاشت، اشچانه زیر را دستش

. نیستند استثنا هم هایکشنبه. ببینیم رو همدیگه کار از بعد شب هر کهاین شرط به فقط باشه-

 چطوره؟. پزممی خوشمزه کیک یک خودم دادیم ادامه رو رویه این ماه یک اگه



 که بودم شده زدههیجان و خوشحال قدری به. شدمی آب قند کیلوکیلو دلم در اشجمله هر با

 و ببینم را او شب هر که بود همین دقیقا هم من آرزوی. تپیدمی همیشه از تندتر وار،دیوانه قلبم

 بر تا کشیدم عمیق نفسی و نشستم صاف. روم خواب به او، با جدیدم خاطرات یادآوری با شب

 : گفتم تفاوتبی و خشک لحنی با. شوم مسلط هیجانم

 خوب شاپکافی یک منو خب! بپزی؟ کیک خودت بعدشم ببینم، رو تو بذارم وقتمو همه این-

 .بخوریم حسابی درست کیک یک کن، مهمون

 نکشید طولی زیاد. شدند دوخته هایش گونه روی هایحفره به من چشمان و کرد کوتاه ایخنده

 : گفت و شد تبدیل لبخند به اشخنده که

 . زنینمی هاشاپکافی هایکیک به ب**ل دیگه بخوری، منو دستپخت کیک وقتی باش مطمئن-

 : گفتم و زدم کج لبخندی

 ! کرده؟ ازت تعریفی همچین یه کی واقعا-

 : گفت پرغرور لحنی با

 .نظیرهبی گفتن کردن امتحان که اونایی یهمه-

 .گفتن اینو نشی ناراحت کهاین واسه-

 لرزان و ناراحت صدای. کردم وصل را تماس. بدهد مرا جواب نگذاشت موبایلم زنگ صدای

 : گفت که شنیدم را آرشیدا

 شلوغه؟ سرت یا بزنیم حرف هم با االن تونیممی آرزو-

 بازی به را بدنم تمام دلشوره شد باعث که تشویشی و غم. زدمی موج صدایش در تشویش و غم

 کرده اخم من به که ماکان دیدن با اما ببرم، فرو موهایم در که آوردم باال را دستم ناخودآگاه. بگیرد

 آن روی را امنگرانی و دادم فشارش. گرفتم دست در را بلوزم یلبه و انداختم پایین را دستم بود،

 با. کنم مهار را گلویم در شده تشکیل کوچک بغض تا دادم قورت را دهانم آب زور به. کردم تخلیه

 : زدم ب**ل شنیدممی زور به هم خودم که صدایی



 !هان؟! افتاده بدی اتفاق نکنه! ناراحتی؟ انقدر چرا! لرزه؟می صدات چرا-

 : گفت جوابم در سریع

 !...نه یعنی... آره یعنی! نه-

 صدایی با کشید، ار  شدمی شنیده لرزششان صدای که بلند نفس دو کهآن از پس و کرد مکثی

 : گفت آهسته

  داری؟ وقت االن. کنم صحبت چیزی یک به راجع تو با باید من راستش-

 : گفتم و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 .بیرونم االن اما. کنیممی صحبت باشه،-

 .زدم زنگ االن ببخشید پس-

 : گفتم و شد نمایان لبم بر کج لبخندی

. بزنیم حرف که زنممی زنگ بهت رسیدم وقتی ولی نیستم خونه االن من! آرشیدا نداره اشکالی-

 باشه؟

 .خداحافظ. منتظرم پس باشه،-

 .خدانگهدار-

 تا. دادمی جوالن وجودم در هم هنوز دلهره. شدم خیره امگوشی یصفحه به و کردم قطع را تماس

 ! بود نزده حرف من با مقدمهبی حد این تا آرشیدا حال به

 .آرزو-

 نگاهی با که ماکان به و گرفتم بود، شده خاموش کامال حاال که امگوشی یصفحه از را اهمنگ

 : پرسیدم گیج. دوختم چشم کرد،می نگاهم بخشآرامش

 بله؟-



 بریم؟ خوایمی-

 : گفتم و دادم تکان پایین به را سرم جوابش در

 .بریم بهتره آره-

 به تند هاییقدم با و شدم بلند. کشید بعق کمی مرا صندلی و شد بلند اشصندلی روی از

 .رفتیم بیرون شاپکافی از هم با و کردم حساب که نکشید طولی زیاد. رفتم صندوق سمت

 .میرم دیگه من خب-

 !پیاده؟-

 .آره-

 !برمتمی شو ماشینم سوار بیا خب-

 .بزنی حرف خواهرت با و خونه بری زودتر چه هر بهتره! نه-

 ...دیرتر کم یه تونممی من ماکان-

 .خداحافظ. میرم دیگه من خب-

 : داد ادامه و داد تکان را آن من با خداحافظی عالمت به و آورد باال را دستش

 .مادمازل بینمتمی شب فردا-

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی

 .میری پیاده باهاشون انقدر نشکنن که باش پاهات مراقب-

 و نشستم رُل پشت باالجبار. کند آغاز را اشطوالنی رویهپیاد که چرخید و کرد دلنشین ایخنده

 لباسم حتی کهاین بدون و کردم سالم اگنس با. رسیدم امخانه به زدنی برهم چشم به. افتادم راه

 و شدید لحظه هر من یدلهره زد،می تلفن که بوقی هر با. زدم زنگ آرشیدا به بیاورم در را



 چهار از بعد باالخره. شود کم امنگرانی از کمی بلکه تا رفتممی اهر  اتاقم در مدام. شدمی شدیدتر

 .داد جواب بوق

 خونه؟ رسیدی آرزو-

 .نشستم تخت روی و کشیدم عمیق نفسی

 شده؟ چی بگو زود آره،-

 : گفت لرزان و آهسته صدایی با سپس و کرد طوالنی نسبتا مکثی

 ...رفتم مونخونه از-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 ...همیشه هواس-

 !میگی؟ پرت و چرت چرا! چی؟-

 : گفت تند

 ...آخرش و کردم بحث خیلی بابا با بابابزرگم، یخونه االن! میگم جدی دارم-

 از بیش که صدایی با و داد قورت بلندی صدای با را دهانش آب. کشید لرزش پر و طوالنی نفسی

 : گفت لرزید،می پیش

 !ونبیر  برو مخونه از گفت من به آخرش-

 انقدر که تو دست از اونم! نمیشه عصبانی حد این تا الکی که بابا! میگی؟ داری چی تو آرشیدا-

 !داره دوستت

 : گفت که شنیدم را اشعصبی صدای دنبالش به و پوزخند صدای

 !کنهنمی درکم رو من حتی اون! داره؟ دوستم-

  کنه؟نمی درکت چرا-



 : افزودم و کردم مکثی

 کنی؟ تعریف واسم آخر تا اول از کاست و کم بی رو افتاده اقاتف چی هر میشه-

 کنه؟نمی درکم بابا وقتی داره اهمیتی چه آخه-

 کنه؟ تعریف بابا بگم یا کنیمی تعریف! آرشیدا-

 : داد جواب سریع

 .میگم من! نه-

 .کشید عمیق نفسی و کرد مکثی

 .کن شروع خب-

 غم و بغض از که صدایی با و داد قورت بلندی صدای با را دهانش آب. کشید دیگری عمیق نفس

 : گفت لرزید،می نگرانی و ترس البته و

 اولین هام،همکالسی از یکی تولد توی سامان با من آشنایی...شد شروع پیش سال دو از-

 به اما نداشتم بهش خاصی حس واقعا دیدمش که باریاولین دونیمی. شد زده که بود ایجرقه

 اکیپی توی اونم چون دیدمشمی بیشتر بود، شده بیشتر که ارتباطمون و تمدوس خاطر به مرور

 ...کهاین تا گذروندیممی خوش خیلی و رفتیممی بیرون هم با خیلی. بودم هم من که بود

 : داد ادامه ترآهسته صدایی با و کرد بلند نسبتا مکثی

 راستش. کنهمی فرق خیلی هاپسر  یبقیه با من واسه سامان کردم حس کمکم مدت یک از بعد-

 بهم اون کهاین تا نیاوردم خودم روی به وقتهیچ اما میومد، خوشم ازش واقعا من فهمیدم بعدا

 ...داد دوستی پیشنهاد

. شدمی شکسته متعددش لرزان هاینفس با سکوتش و بود طوالنی نسبتا که مکثی. کرد مکث

 دو از بعد که بودم دور او از حد این تا من چرا که کردم خودم نثار لعنت و فحش هزاران دلم در

 صدایی با و شکست را سکوت باالخره! زندمی حرف اشزندگی مسائل این یدرباره من با سال،



 بود، شده عجین اشمتوالی و تند هاینفس صدای با که لرزاندمی را آن پیش از بیش بغض که

 : داد ادامه

 ...اون... اون کردمنمی کرف وقتهیچ اما آرزو کردم قبول من-

. شنیدممی را اشگریه هقهق صدای. زد گریه زیر ناگهان سکوت، ثانیه چند از پس. کرد سکوت

 : پرسیدم لرزیدمی نگرانی شدت از که صدایی با. کرد نفوذ بدنم تمام در دلشوره

 !آرشیدا بزن حرف! کرده؟ کار چی اون! چی؟ اون-

 ریشه از را هاآن محکم و بودم برده فرو موهایم در را دستم. کردمی گریه همچنان دقیقه چند

 : گفتم شد کمتر که هقشهق صدای. شوم آرام تا کشیدممی

 کرده؟ غلطی چه اون بگو من به فقط آرشیدا، باش آروم-

 ...انتقامش واسه بازیچه یک فقط براش، بودم بازیچه یه من آرزو-

 : گفتم گنگی با

 !خوبه؟ حالت تو! انتقامی؟ چه! انتقام؟-

 از مخانواده دادن عذاب با خواستمی فقط و زنه اون از رایان خونی   پدر پسر   سامان! انتقام آره-

 بهم همیشه اون بگیره، ما از دونستمی خودش پدر و مادر سهم که رو خوشبختی من، طریق

 اصال خشکند و سرد هم با اون، بابای و مامان و همند عاشق من بابای و مامان کهاین گفتمی

 یه کردمنمی فکر هرگز و زدمی حرفو این چرا اون که فهمیدمنمی موقع اون من ولی نیست عادالنه

 !باشه کشیده واسمون رو اینقشه همچین

 در باید که ایگذشته. نداشتم را هایشحرف به کردن گوش توان دیگر. افتاد دستم از گوشی

 را ما یآینده و حال گذشته، این هایبچه حتی و داشتمیبرن سرمان از دست ماند،می گذشته

 هایگفتن" الو الو،" صدای. شد رها تخت روی که شد سست قدری به دستم. کردندمی ویران

 چه هر به خیالم و فکر تمام. نداشتم را دستم با موبایل برداشتن توان ولی شنیدممی را آرشیدا

 مغزم کردم حس که کردم فکر قدری به. شد کشیده بودم، خبربی آن از من و گذشتمی ایران در



 وزنش تحمل توان. بود شده سنگین و سخت فوالدی یکره یک مثل سرم. است ترکیدن حال در

 فرو آمد، سراغم به کی نفهمیدم که سنگینی خواب به و کردم رها را خودم تخت روی. نداشتم را

 .رفتم

 بازتر کمی زور به را چشمانم. کردمی حرکت وارنوازش امپیشانی روی ایمردانه و پهن گرم دست

 اتاق نور به تا بزنم، پلک بار چند شدم مجبور و کرد اذیت را چشمانم سرم باالی سفید نور. کردم

 .کنم عادت

 !اومدی هوش به آرزو-

 صدا منبع سمت به را سرم و گرفتم سرم باالی مهتابی از چشم. بود آشنا خیلی صدایش

 : گفت و زد لبخندی. کرد گرم را جانمبی و سرد بدن بخششآرامش گاهن. چرخاندم

 !مادمازل هاکردی اذیت رو ما خیلی-

 کجام؟ من-

 .بیمارستان-

 !بیمارستان؟ چرا-

 .رفتی هوش از دیشب-

 چرا؟-

 اونم نیومده، صدات یهو بعد زدی حرف تلفن با گفتمی اگنس! دونمنمی که من راستش-

 .رفتی هوش از که دیده و اتاقت توی اومده و شده نگرانت

 فهمیدی؟ جوری چه تو-

 همه و داد جواب اونم و بودم زده زنگ گوشیت به من اتاقت، توی اومد اگنس که موقع همون-

 .کرد تعریف واسم چیزو

 ...که شده چی و بوده تلفنی چه نمیاد یادم من-



 هم امروز به گذشته از که تلخی داستان و هایشکردن گریه آرشیدا، هایحرف یهمه. کردم مکث

 چشم یگوشه از اشک ایقطره. انداخت چنگ گلویم به بزرگ بغضی. آوردم یاد به را بود آمده

 : گفت و کرد پاک را اشک آن رد دستش، با سریع ماکان. چکید چپم

 !نکن اذیت خودتو انقدر کنممی خواهش ازت آرزو-

 .بود کرده جذاب برایم همیشه مثل را گاهشن اطمینان، و آرامش. شدم دقیق چشمانش در

 بزنم؟ زنگ آرشیدا به میشه-

 .بعد واسه باشه! نه االن-

 .بزنم زنگ االن خواممی من اما-

 !آرزو-

 !لطفا ماکان، لطفا-

 و آورد بیرون شلوارش جیب از را اشگوشی دیگرش، دست با و خاراند را گردنش پشت دستش با

 : گفت

 حفظی؟ رو ششماره-

 .هآر -

 .بگیرم بگو پس-

 صدای. داشت نگه گوشم روی را اشگوشی و گرفت تماس. کرد وارد او و گفتم را عددها شمرده

 .رسید گوشم به بوق سه از بعد آرشیدا نگران

 بله؟-

 .آرشیدا منم-

 !آرزو وای-



 : داد ادامه و کشید عمیق نفسی

 یشم؟م نگرانت نمیگی! لعنتی! بود؟ زده غیبت حاال تا چرا تو وای-

 رو شده چی هر کامل االن پس بدم، گوش هاتحرف یهمه به نشد دیشب راستش... متاسفم-

 .بگو بهم

 : گفت پرتردید لحنی با

 بدونی؟ چیزو همه خوایمی مطمئنی-

 !بدونم باید آره-

 مکالمات در کهاین از. است رفته بیرون اتاق از ماکان که دادمی نشان در، شدن بسته صدای

 هایحرف دادم فرصت آرشیدا به و کردم سکوت. بودم ممنون او از کردنمی خالتد امشخصی

 : گفت بود لرزان و گرفته که اشآهسته صدای با. کند تمام را تمامشنیمه

 اگر که حدی به. شدممی وابسته بهش بیشتر و بیشتر روز به روز من شدیم دوست که وقتی از-

 توی ما چون نگفتم بابا به چیزی اون مورد در من. بردنمی خوابم شب دیدمشنمی روز یک

 شدم متوجه بعدا اونم که فهمید رو چیز همه بابا وقتی اما کردیممی رعایت رو هاحریم دوستی

 من با روز به روز سامان هم. شد خراب چیز همه فهمیده، خودش زبون از سامان ینقشه طبق

 هم وقتی. کنم تموم رو مسخره دوستی این که دکر می بحث من با مدام بابا هم و شدمی سردتر

 و کردم لج اون با من! امبچه یک هنوز من میگفت بهم دارم، دوست رو سامان گفتممی بهش

 شد، شدیدتر مامان بیماری وقتی اما گفتنمی مامان به چیزی مامان، قلبی بیماری خاطر به اونم

 ارتباط قطع این از بعد سامان. کردم قطع کامال دوستام یبقیه و سامان با رو ارتباطم ناخودآگاه

 اومدم کنار چیز همه با من. نداشتم اون برای فرصتی من اما بشه نزدیک من به کرد سعی خیلی

 پیش یهفته کهاین تا ببینمش، باید که کردمی تهدید منو مدام اون ایران برگشتیم وقتی اما

 ...گشتمبرمی مدرسه از وقتی

 ولی داشتم بدی یدلشوره. شنیدممی را گریه روی از اشسینه خسخس صدای. کرد سکوت

 : گفتم لرزان صدایی با. فهمیدممی کمال و تمام باید



 شد؟ چی گشتیبرمی مدرسه از وقتی-

 : گفت لرزیدمی بغض شدت از که صدایی با

 رو درها یهمه مه لعنتی اون. شدم سوار چرا دونمنمی واقعا من آرزو... دنبالم اومد ماشینش با-

 کسهیچ... نباشه کسهیچ که جایی به برد منو... ماشینش دودی هایشیشه اون با و کرد قفل

 من سر رو خواستمی دلش که بالیی همون اون و نشنید منو صدای کسهیچ آرزو، نکرد کمکم

 ...رویاهامو یهمه و بودنمو دختر یهمه آبرومو، یهمه... آرزو گرفت ازم چیزمو همه اون... آورد

 بزرگ بغض اصال که اشکی. ریختممی اشک ارادهبی هم من. شد بلند اشگریه هقهق صدای

 ! کردنمی ترکوچک را گلویم

 : گفت کنانهقهق هایشگریه میان

 اون و بذاره کار دوربین نداشت حق کرد، که هم کاری هر اون... بخشمشنمی وقتهیچ من-

 همچین یک خوشم دل از من کنهمی فکر بابا آرزو... بفرسته بابا ایبر  و بگیره من از رو عکسا

 برای هاعکس فرستادن با زمان هم پیش، شب سه دقیقا هم لعنتی سامان! خواستممی رو چیزی

 درکم بابا وقتی خوامنمی هیچی دیگه من آرزو... شد کامل من انتقام که فرستاد پیام من، و بابا

 بابا وقتی... ندارم خونه اون توی هم جایی دیگه وقتی... نداره اعتماد بهم حتی وقتی... کنهنمی

 و پدربزرگ کنار بیشتر دخترش خوادمی فقط و عالیه چیز همه کنهمی وانمود مامان جلوی

 بخوام؟ زندگیم از باید چی دیگه کنه،می بیرون شخونه از اونو واقع، در ولی باشه مادربزرگش

 ... بخوام؟ باید چی هان؟

 به صدایی با. بود شده خیس کامال اشک از صورتم. کرد نفوذ تنم سلول به سلول در درد و غم

 : گفتم لرزان و گرفته شدت

. بشه درست چیز همه میدم قول بهت. عزیزم زنممی حرف بابا با من! نزن حرفو این! آرشیدا-

 باشه؟ نکن، گریه. میدم قول

 ...همین فقط. وآرز  ببخشه منو بابا که کن کاری فقط تو-



 .بخشهمی رو تو باش مطمئن-

 کنیم؟ خداحافظی میشه-

 معطلی بدون. خواهدمی را خودش خلوت در کردن گریه دلش زدمی فریاد لرزانش شدیدا   صدای

 : گفتم

 .کن استراحت برو! حتما آره-

 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

 به لحظه اشکم هایرهقط. داشتم نگه گوشم روی را گوشی همچنان من ولی شد قطع تماس

 همیشه که من. شد بلند امگریه هقهق صدای بعد کمی. ریختندمی ترسریع و شدیدتر لحظه

 باز زیادی شدت و سرعت با اتاق در! کردممی گریه پرصدا عجیب باراین ریختم،می اشک صدابی

 آغوش در را جانمبی جسم و نشاند مرا. نشست کنارم تخت روی. شد داخل سریع ماکان. شد

 و بوسید را موهایم روی. بود چسبیده گردنش به دقیقا اشکم از خیس صورت. کشید گرمش

 : گفت

 .باش آروم فقط تو. میشه درست چیز همه! باش آروم آرزو-

 پنج چوبی آبنبات از ترشیرین ام،عالقه مورد موکای از ترشیرین بودند؛ شیرین چقدر هایشحرف

 با! نبودند دوا هاشیرینی این من برای ولی هایمعزیزترین تولد کیک از ترشیرین و امسالگی

 : گفتم لرزیدمی بغضم از که صدایی

 میگی؟ داری چی دونیمی اصال تو! میشه؟ درست چی ماکان-

 سوزن که هایمدست از یکی. زدم مشت محکمش و سفت یسینه به و کردم مشت را هایمدست

رُم  آنقدر. زدممی مشت هم باز ولی سوختمی کوره مثل زدم،می هک مشتی هر با بود آن در س 

 خوش جا هایششانه روی و شدند خسته دستانم که کوبیدم اشسینه بر را جانمبی هایمشت



 پر صدای با. ترساندندمی همیشه از بیش مرا که بودند هانگفتن همین و گفتنمی هیچ. کردند

 :گفتم امگرفته و لرزش

 اگر لعنتی من  . منه تقصیر همش. نمیشه درست که دونیمی هم تو. شدی اکتس هم تو دیدی-

 حرف باهاش باریک ایهفته از بیشتر و کردمنمی غرق زندگیم و کار توی رو خودم مدت این

 دیگه که وقتی باید االن و! بزرگترش خواهر خواهرشم؛ من. کشیدنمی اینجا به کار امروز زدم،می

 !اومده سرش بالیی چه بفهمم شده کشیده گند به زندگیش و شده خراب چیز همه

 : گفتم قبل از بلندتر صدایی با و کردم مکثی

 من به لعنت! کردم محروم بزرگش خواهر با کردن دل و درد از اونو که من به لعنت! من به لعنت-

 !باشم خواهرش نداشتم لیاقت که

 هم هنوز درونم اما کرد،می ترگرم و گرم را وجودم ذرهذره و حرکت کمرم تا کتف از گرمش دست

 و برده فرو برف در را سرم کبک مثل من و بود گذشته آرشیدا به آنچه تمام از سرد بود؛ سرد

 : گفت دادمی ماساژ دستش با را کتفم کهحالی در ماکان. نفهمیدم

 درست چیزی خودت کردن سرزنش با که دونممی رو این ولی افتاده اتفاقی چه دونمنمی من-

 ...همین فقط... باشی آروم کن سعی فقط! نمیشه

 سرمای شدم جدا بخشآرامش و گرم مامن آن از کهاین محض به. آمدم بیرون آغوشش از

 به را دیدم وضوح که چشمانم روی اشک از ایالیه پشت از. آورد هجوم بدنم یهمه به شدیدی

 لرزشش هم هنوز که صدایی با. کردم اهنگ چشمانش از مبهمی تصویر در بودند، کاسته شدت

 : گفتم بود محسوس

 !باشم؟ آروم تونممی االن کنیمی فکر! آروم؟-

 : گفت آرام صدای با و داد ماساژ را اشپیشانی دست با. چرخاند را سرش

 ! نکنی نگاهم اینجوری وقتهیچ کاش-



 که هاییاتفاق یهمه بیخیال تونممی! باشم؟ آروم تونممی االن من بگو! بده منو جواب ماکان-

 !باشم؟ آروم و بشم افتاده

 .گذاشت چشمانم روی و آورد بیرون کتش جیب از دستمالی

 .بزنیم حرف بعد و بریزه اشکهات تا بزن پلک-

 را دستم. بشوم خالص مزاحم هایاشک این شر از هم خودم تا زدم پلک بار سه حرفی هیچ بدون

 : گفتم و گذاشتم بود داشته نگه را دستمال آن با که دستش روی

 . زدم-

 .کرد نگاه چشمانم در بخششآرامش نگاه با و برداشت را دستمال آرام

 بشی؟ ترآروم تا افتاده اتفاقی چه بگی من به خوایمی-

 ولی بگویم، برایش را چیز همه خواستمی دلم کرد بتوان را تصورش آنچه از بیش. کردم سکوت

 .نزنم حرفی که بود کرده قفل هم به را هایمب**ل قوی نیروی یک .نداشتم زدن حرف توان

 از بگو، بهم کنهمی اذیت رو تو که چیزی هر بعدش ولی کن استراحت ایخسته االن اگه آرزو-

 . بگی من به خوایمی که خونممی چشمات

 کمک من به کهحالی در و شد بلند تخت روی از. پاشید رویم به بخشاطمینان و گرم لبخندی

 : گفت بکشم دراز کردمی

 ؟ نداری الزم چیزی-

 : گفتم زور کم صدایی با

 .آب-

 .میارم برات االن-



 و گذاشت گردنم پشت را دستش. شد اتاق وارد دست به لیوان بعد کمی و رفت بیرون اتاق از

 تمام ولع با لیوان، شدن کج با و گذاشت پایینم ب**ل روی را لیوان یلبه. شوم خیزنیم کرد کمک

 .شد خالی لیوان که نکشید طول لحظه چند از بیش. نوشیدم را آبش

 بیارم؟ برات بازم-

 .مرسی. بسه نه،-

 باشی؟ تنها که برم یا بمونم من-

 .بمون-

 از بعد بود، کندنی جان هر به و بستم را چشمانم و کشیدم دراز. پاشید رویم به گرم لبخندی

 .رفتم خواب به خیال و فکر هزاران

 ایکیسه که شد کشیده پرستاری سمت به نگاهم. پریدم خواب از پالستیک خشخش صدای با

 .کرد باز را پالستیکی

 چنده؟ ساعت-

 .زد لبخندی و چرخید سمتم به سرش

 .صبحه هشت-

 کجاست؟ همراهم-

 روی ماکان که افتاد ایکاناپه به چشمم که گرفتم را نگاهش رد. کرد اشاره اتاق کنار به نگاهش با

 و بماند من کنار گفتم دیشب کهاین برای. رفت ضعف برایش دلم. بود برده خوابش و نشسته آن

 اشخانه به توانستمی کهدرحالی بود، کرده صبح ناراحت خوابی با را شبش معذب، حد این تا

 به نگاهم پرستار توسط دستم شدن بلند با. کند دلپذیر استراحتی نرمش و گرم تخت روی و برود

 : گفت و زد رویم به لبخندی. شد کشیده سمتش

رُمتو خواممی. نیست چیزی-  .باشه اینجا دستت بذار فقط. کنم عوض س 



 تند که که پرستار به و نشستم تخت روی. شد مشغول و داد تکیه کنارم یمیله روی را دستم

 که ماکان به وبارهد چشمم که چرخاندم را سرم حوصلهبی. انداختم نگاهی دادمی انجام را کارش

 برود بگویم و کنم بیدارش خواستمی دلم. افتاد داشتم، وجدان عذاب خوابیدنش وضع آن برای

 با دیشبم خداحافظی یاد به ناخودآگاه. کنم بیدارش آمدنمی دلم ولی بخوابد، اشخانه در و

 کشیده بود تادهاف که بدی هایاتفاق تمام به فکرم کمکم. افتادم داشت که بدی حال و آرشیدا

 انتقام این برای کنمنمی درک واقعا من و بود تقصیرترینبی آرشیدا قضایا این تمام در. شد

. رسید انفجار مرز به مغزم که کردم خیال و فکر قدرآن. شدمی قربانی باید آرشیدا چرا احمقانه،

 همان با. شد یدهکش سمتش به نگاهم و شد پاره افکارم یرشته ماکان، موبایل زنگ صدای با

 به را اشگوشی خواستمی دلم لحظه آن در. شد جابجا جایش در کمی و کرد اخم بسته چشمان

 را چشمانش بعد لحظه چند. نکند خواب بد را او صدایش با دیگر و شود تکه هزار تا بکوبم دیوار

 .داد ابجو و آورد بیرون جیبش از را گوشی کشید،می خمیازه کهحالی در و کرد باز کمی

 .الو-

 .نمیام امروز نه،-

 .باشه-

 که من دیدن با چرخاند، سمتم به کمی را سرش کهاین محض به و انداخت جیبش در را گوشی

 :پرسید متعجب. زد خشکش جا در بودم دوخته چشم او به و بودم نشسته

 آرزو؟-

 !نرفتم که کما توی ولی شدم بیهوش فقط من! چیه؟-

 : گفت و کرد اخمی

 !جون از دور-

 : گفتم و زدم رویش به جانیکم کج لبخند

 .ممنون-



 رخنیم به. دوخت چشم جلویش دیوار به. نشست کنارم تخت روی و شد بلند کاناپه روی از

 .شدم خیره صورتش

 کنمنمی نگاهت همین واسه بگی، بهم رو کنندمی اذیتت رو چیزهایی یهمه خوادمی دلم آرزو-

 و کنی باز حساب امین آدم یک عنوان به من روی تونیمی باش مئنمط. بزنی حرف راحت که

 .بدی نجات هاتغم کردن تحمل تنهایی از رو خودت

 به کهاین با و زندگیمند رازهای بزرگترین جزء من هایحرف این! نمیشه اما بگم خواممی ماکان-

 !بگم بهت راحت رو رازها این تونمنمی اما دارم، اعتماد تو

 به مهربان لبخندی. کرد گرم را قلبم اعماق تا بخششآرامش نگاه با و چرخید سمتم به سرش

 : گفت و زد رویم

 مال و رازند اگر. نده عذاب رو خودت شونیادآوری با. کن دفن تگذشته زندگی توی رو اونا پس-

 .امروزت توی نه بمونند؛ راز تگذشته توی باید هستن تگذشته

 : گفتم لرزیدمی شدت به که صدایی با. گرفت لشک گلویم در بزرگ بغضی

 سرم از دست ولی کردم، دفن گذشته توی رو گذشته یهمه کن باور. ماکان بودم کرده دفنش من-

 که هم خمی و پیچ پر راه هر از اون. نداره فایده بشم خالص شرش از خواممی چی هر. دارهبرنمی

 !هکنمی خرابش و زنهمی دست منم امروز به شده

 تزریق بدنم تمام به را هایشدست بخشآرامش و دلچسب گرمای و گرفت دستش دو با را دستم

 .کرد

 برای. نکن وصل گذشته به رو میفته اتفاق امروز که چیزی هر. آرزو کنی فراموشش کن سعی-

 !نده عذاب رو خودت گذشته، به دادنشون ربط با ولی کن تالش امروزت مشکالت کردن حل

 !نمیشی؟ متوجه چرا! وصله امروز مشکالت به خودش گذشته! میگم چی فهمینمی تو ماکان-

 : گفتم عاجزانه. گذاشتم چشمانم روی و آوردم بیرون هایشدست بین از را دستم

 ...راحت و مُردممی من کاش! میشد تموم زندگیم کاش! زندگی این از شدم خسته دیگه-



 که ماکان به حیران. افتاد پایین دستم. سوخت یداغ و درد شدت از صورتم از نیمی ناگهان

 به شد؛ بزرگتر و بزرگ گلویم در بغض. کردم نگاه بود شده خیره دستش به ناباوری با هم خودش

 زور به که گرفته و لرزان صدایی با! دهم قورت را دهانم آب توانستمنمی حتی که بزرگ قدری

 : زدم ب**ل شد،می شنیده

 !هان؟! کردی؟ کار چی تو! من؟ گوش توی زدی تو... تو! زدی؟ یلیس من به تو! ماکان-

 باور هم خودش. بود شده خیره دستش به بُهت با و بود پایین سرش! نکرد نگاه من به اصال

 این تحمل دیگر. بودم گرفتن آتش حال در درون از! بربیاید کاری چنین شخصیتش از کردنمی

رُم! نداشتم را کارش  تخت روی از سریع. شدم بلند تخت روی از و کشیدم یرونب دستم از را س 

 پایین به نگاهش ولی بود باال سرش. چرخید سمتش به سرم. گرفت را دستم ساعد و شد بلند

 : گفتم و زدم تلخ پوزخندی. بود زمین هایموزاییک متوجه فقط و بود شده دوخته

 !گفتن؟ واسه داری حرفی! چیه؟-

 : گفت بکشد باالتر ایذره را نگاهش و بگیرد زمین از چشم کهاین بدون

رُم آنژیوکت-  این بیاد پرستار وایسا! دکتری خودت مثال کَشند،نمی دستشون از جوریاین رو س 

 .ببنده زخمتو

 دستم خیسی. کردم نگاه بودم کنده آن از را آنژیوکت که آزادم دست به و زدم صدادار پوزخندی

 را عمیقم زخم سوزش کردم،می حس را ریختمی بیرون زخمم محل از قطرهقطره که خونی از

 را قلبم آن از بیشتر و گونه که اشسیلی یاندازه به ها،این از یک هیچ اما کردم،می حس

 .نداشتند درد سوزاند،می

 .بیاد پرستار بگم بشین-

  کنی؟نمی نگاه چشمام توی چرا-

 .شد وختهد موهایم به ولی آمد باال نگاهش. زدم پوزخند

 هان؟ ماکان؟ کنینمی نگاه چشمام توی چرا-



 .نیامد باال ایذره حتی نگاهش

 .بود غیرارادی-

 بود؟ غیرارادی چی-

 اما زدمی موج پشیمانی نگاهش، خشم عمق در. کرد نگاه چشمانم در و چرخاند چشم خشم با

 .بود پشیمانی از دور به صدایش لحن

 ! بود غیرارادی زدنت-

 !واقعا؟ اوه-

 : دادم ادامه و زدم پوزخندی

 !بود؟ غیرارادی برات من زدن که شده عادت واست کردن بلند زن روی دست-

. بودند نشسته خون به عصبانیت شدت از چشمانش. زد گره هم به را ابروهایش غلیظ اخمی

 در که بود پشیمانی و خشم فقط! نبود آرامش از اثری دیگر نگاهش، در که بود باریاولین

 : گفت دهد جلوه ترآرام را لحنش کردمی سعی زور به که صدایی با. زدمی موج اهشنگ

 !بود خودت تقصیر-

 : داد ادامه سریع که زدم صدادار پوزخندی

 میدی اجازه خودت به چطور! نبودی تقصیربی تو. مونممی حرفم روی ولی بزن پوزخند آره-

 ...گ...ر...مَ  و زندگیت شدن تموم یدرباره

 دروغ. شد خیره کنارش دیوار به و چرخاند را سرش. دزدید چشمانم از را نگاهش. کرد وتسک

 تواننمی هم دلیل این با را گناهش ولی نشدم، خوشحال دلیلش از دلم تَه   بگویم اگر است

 .بخشید



 کار یک وقتی ولی بیار منطقی دلیل تا هزار من واسه تو! بود محض اشتباه یک تو کار ماکان-

 و نمیشه درست کار اون باشه پشتش درست منطق و دلیل تا هزار اگر حتی اشتباهه، کامال

 !مونهمی اشتباه

 : گفت آهسته صدایی با. نکرد جابجا اندکی را نگاهش حتی و نچرخاند سمتم به ایذره را سرش

 زدن حرف داده، دست از مرگشون با رو هاشعزیزترین که کسی واسه فهمینمی! فهمینمی تو-

 به این ولی نکردم، بلند دست زن یک روی وقتهیچ من. ستآزاردهنده و دردناک چقدر مرگ از

 !دادم نشون واکنشی همچین غیرارادی که بود تحملم یآستانه از فراتر قدری

 تصویر ناخودآگاه. شدمی بزرگتر و بزرگ گفتمی که کلمه هر با که گرفت شکل گلویم در بغضی

 تمام من و کردنمی فراموش اما آمدمی کنار مرگ این با او. کردم تجسم مچشمان جلوی را مادرش

 نفعش به را او با کردن بحث خواستمی دلم. آوردممی یادش به مادرش مرگ از را خاطراتش

 مرا او! بود زده مرا او. بگذرم خطایش این از دادنمی اجازه امشده دارجریحه غرور ولی کنم، تمام

 از اثری تا دادم قورت را دهانم آب! بود زده بود، نکرده بلند دست رویم هم بارکی پدرم، حتی که

 لرزش در را مزاحم بغض آن اثر خوبی به که چرا بود باطلی خیال ولی نباشد، صدایم در بغض

 !کردممی حس صدایم

 !کردی بهم رو ممکن احترامیبی بزرگترین... ببخشمت تونمنمی-

 با. زد رویم به درد پر و تلخ لبخندی. بود گرفته غم رنگ عجیب هشنگا. چرخید سمتم به سرش

 : گفت بود نمانده آن در خشونتی دیگر که لحنی

 فقط بخشم،نمی امروز خاطر به رو خودم وقتهیچ هم خودم! ببخشی رو من خوامنمی ازت من-

 .کنی درکم خواممی ازت

 ُسر امگونه روی از. چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره. زدم رویش به جانکم لبخندی

 شدت به ام،شده بزرگتر بغض از که صدایی با. کرد طی لبم یگوشه تا را مسیرش و خورد

 : گفتم لرزیدمی

 .کنممی درکت-



 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 .ببنده زخمتو و بیاد پرستار بگم که بشین-

 یک و هزار با و آمد پرستار که نکشید یطول. نشستم تخت روی و دادم تکان پایین به را سرم

 یبرگه امضای معطل هم ساعتی یک. داد انجام را کارش اماحتیاطیبی برای نصیحت و سرزنش

 سبز جلویم ماکان که کردم باز را اتاق در پوشیده، لباس و شد تمام باالخره ولی شدیم ترخیص

 : گفت و شد

 .برمتمی من-

 :گفتم و کردم اخمی

 .میرم خودم! ستنی نیازی-

 : گفت و کرد اخم

 !آرزو نکن لجبازی-

 !بخشیدمت نکن فکر هم تو-

 کارت به کاری دیگه بعدشم. مریضی االن چون خونه برمتمی! بخشیدی رو من نگفتم منم-

 .ندارم

 در را شدیدی سرمای عجیب ترسی. شد اکو ذهنم در گفت، که ای" ندارم کارت به کاری" یجمله

 ترسم، کردن پنهان برای. افتادند لرزه به دستانم که شدم سرد قدری به. کرد پخش وجودم

 .نشود دیده لرزششان تا بردم فرو ژاکتم هایجیب در را دستانم

 پرید؟ یهو رنگت چرا شده؟ چیزی-

 را بود گرفته شکل گلویم در که جدیدی بغض تا دادم قورت را دهانم آب و انداختم پایین را سرم

 : دادم را جوابش آهسته نلرزد، صدایم کهاین یبرا. کنم کوچکتر

 .امگرسنه فقط نیست، چیزیم-



 .بخوری بیارم که بخرم چیزی یک میرم پس کردی؟ ضعف-

 : گفتم و آوردم باال را سرم سریع

 .باشه کرده درست اگنس که بخورم رو غذایی میدم ترجیح. خونه برم خواممی من... نه... نه-

 : پرسید و کرد من به مشکوک نگاهی

 کنی؟ تحمل تونیمی موقع اون تا-

 : گفتم قاطع و کردم جمع نگاهم در را قدرتم تمام

 !آره-

 !مطمئنی؟-

 !آره-

 .خرممی برات چیزی یه کنی تحمل نتونستی راه وسط اگه ولی میریم باشه-

 .خوبیه فکر-

 .دیدممی نگاهش در را پشیمانی امواج هم هنوز. زد رویم به جان کم لبخندی

 بریم؟-

 !میام تو با نگفتم من ماکان-

 .بریم خب-

 : گفتم و کردم اخمی

 ! بیام باهات خوامنمی اصال-

 با را دستم ساعد که شدم رد کنارش از رفتم،می بیرون اتاق از کهحالی در و انداختم پایین را سرم

 دور را گرمش دست و شد نزدیکتر من به دهم نشان واکنشی کهاین از قبل. گرفت دستش



 جلو به را سرش. زد لبخندی جوابم در که کردم نگاهش متعجب. کرد حلقه امزده یخ یشانه

 : گفتم و کشیدم پوفی. شدم قدم هم او با باالجبار هم من افتادنش راه با. افتاد راه و چرخاند

 !باش راحت! ماکان-

 .عزیزم راحتم-

. شد آب دلم در قند کله یک تکرارش، هر با و شد تکرار ذهنم در" عزیزم" یواژه بار هزار از بیش

 سرم. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم که حدی به بود؛ عجیب اما شیرین که قدرهمان ولی

 : گفتم ناباور و چرخید سمتش به

 !عزیزم؟-

 هم رخشنیم از. زد لبخندی. نکشاند سمتم به هم را نگاهش حتی. نچرخاند سمتم به را سرش

 .نشستمی دلم در انگیزیشگفت طرز به زدنش لبخند

 !دیگه دخترمی دوست-

 : گفتم و کردم اخمی

 !نمایشیت دختر دوست به برسه چه بمونم، معمولیت دوست بزنت دست   این با اگه عمرا-

 منتظر. کرد نگاه چشمانم در و چرخید سمتم به سرش. ایستاد جایش در و شد محو لبخندش

 و موضوع این کردن رها برای هاییحرف. بود حرف از پر شنگاه اما نگفت هیچ بزند، حرفی ماندم

 در هایمشانه که همین. افتاد راه به دوباره و چرخاند را سرش! بود محال من برای که بردنی یاد از

 پخش وجودم تمام در دلنشین گرمایی با توام ناپذیر، پایان لذتی بودند، گرمش آغوش حصار

 روی مرا و کرد باز را در. بودیم ایستاده ماشینش کنار ینگپارک در آمدم خودم به تا. کردمی

 آخرین در را ما که او فکر از من ولی کردمی فکر او که بود آن از بهتر من حال. نشاند صندلی

 او با من مالقات آخرین این کهاین فکر. بودم ممنون کرد،می نزدیکتر هم به احتمالی مالقات

 یاس و سرما از کنند،می گور به زنده را او سرد زمستانی شب هنیم که آدمی مثل را تنم باشد،

 مسیرش در و باشد انتهابی راه این کردم آرزو وجود تمام با. افتاد راه و کرد روشن را ماشین. لرزاند



 بعضی اما کنم، نگاه چشمانش در سیر، دل یک بتوانم تا باشند گذاشته کار قرمزچراغ نهایتبی

 به وقت هر که بود راهنمایی هایچراغ از پر مسیر شانسی،خوش شدت از! دمحالن خیلی آرزوها

 قرمز فرستادند،می نفرین و لعن قرمزچراغ به که مردمی برای و بودند سبز رسیدیم،می هاآن

 از و داده تکیه پشتم صندلی به را سرم. کرد توقف البی جلوی که نکشید طولی. شدندمی

 همیشه برای خداحافظی زمان تا نشوم پیاده کهاین برای. بودم شده رهخی بیرون به کنارم یشیشه

 .زدم خواب به را خودم و بستم را چشمانم نرسد، او از

 .آرزو-

 .ندادم جوابی

 .میری حال از ضعف شدت از وگرنه شو بیدار-

 : فتگ و کرد رها و فشرد را امشانه آرام. گرفت قرار امشانه روی دستش. ندادم جوابی هم باز

 .آرزو پاشو... پاشو آرزو-

 : گفتم و کردم اخم ناخودآگاه

 .پاشم خوامنمی-

 : گفت و گرفت شیطنت رنگ لحنش

 ت؟خونه بری و بکنی دل من از نمیاد دلت یعنی-

 : گفتم خشک و کردم باز چشم سریع

 !نخیر-

 هل شدنش بسته هب نزدیک تا را در. شدم پیاده و کردم باز را ماشین در کنم نگاهش کهاین بدون

 در نکردن نگاه ولی کنم تنبیه را او که رفتم کلنجار خودم با خیلی. ببندم نیامد دلم اما دادم

 خفه را منطقم ناچار به! شدمی محسوب خودم کردن تنبیه او، کردن تنبیه از بیشتر چشمانش،

 دلم. شدم غرق مغمومش و آرام نگاه در و آوردم پایین را سرم. کردم باز کامل را در و کردم



 دوام کردن نگاه این برای لحظه، چند از بیش اما خواستمی را چشمانش در کردن نگاه هاساعت

 : گفتم و انداختم پایین را سرم. نیاوردم

 .خدانگهدار-

 : گفت پردرد لحنی با

 .خداحافظ-

 زا مهابابی اشک قطرات دویدممی که همچنان. دویدم البی سمت به سریع و بستم را در

 تاریک آسمان ترینبخشآرامش چشمانش، در دقیقه چند کاش. ریختندمی فرو چشمانم

 لحظه چند آن از بیش توان ها،چشم این و نگاه این شدن تمام فکر با ولی کردممی نگاه دنیایم،

 درستی کار پس شد،می ترسخت او از کندن دل ماندممی بیشتر چه هر. نداشتم را کردن نگاه

 ریزاناشک. دویدم را آپارتمانم در تا او ماشین از. بودم آپارتمان در جلوی آمدم خود به تا. کردم

 را زنگ کلید. شدممی ترسنگین و سنگین غم از لحظه هر اما کنم خالی را خودم فقط که دویدم

 .کشید آغوش به مرا و کرد باز را در زدنی برهم چشم در اگنس. فشردم

 باشم کنارتون مدام خواستممی کنید باور. برگشتید و شد خوب نحالتو خوشحالم خیلی خانوم-

 دعا مدام ولی نشه، شلوغ اونجا تا خونه اومدم هم من. هستند مراقبتون گفتند آقا اون ولی

 .بشید خوب زودتر چه هر کردممی

 جای بره، هوش از مواقعی یک ممکنه کسی هر باالخره! بودی؟ نگرانم انقدر چرا! اگنس ممنون-

 !حد این تا اونم! نبود گرانین

 تواندمی دهم، اطمینان او به تا زدم رویش به جانکم و کج لبخندی و آمدم بیرون آغوشش از

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی. کند باور را هایمحرف

 .ندیدم اخیرتون هایوضعیت این با رو شما حاال تا من آخه-



 میشی، موفق و خوشحال و آروم داری دیگه کنیمی فکر وقتی میشه، عوض زندگی خب ولی آره-

 هااتفاق این از اونقدر آدم گاهی و داره هاشوسختی هنوز زندگی بده نشونت که میفته اتفاق یک

 .میاره کم بدنش حتی که میشه شوکه

 کنم؟ کمکتون یا برید رو اتاقتون تا اینجا از تونیدمی. بشه تموم سختتون دوران کاش-

 .بدوم اتاقم تا تونممی حتی-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده

 .کنممی آماده رو غذا منم. کنید عوض لباس برید معمولی فعال-

 : گفتم و شدم متوقف روراه در ناگهان. شدم اتاق راهی و زدم رویش به لبخندی

 ...اگنس راستی-

 خانوم؟ بله-

 : گفتم و چرخیدم سمتش به

. اونجا بمونم هم ایهفته سه یا دو احتماال. ایران برم هفته این آخر تا بگیرم بلیط خواممی من-

 .نگی چیزی کسی به باشه یادت

 !خانوم؟ افتاده اتفاقی! ناگهانی؟ انقدر چی برای-

 .بزنم حرف حضوری پدرم با و ببینم رو خواهرم باید-

 .نباشید نگران. خانوم نمیگم چیزی کسی به من. بگذره خوش امیدوارم پس. اینطور که-

 .ازت ممنونم-

 اگنس خیالیخوش به پوزخند ینشانه به کج لبخندی. افتادم راه اتاقم سمت به دوباره و چرخیدم

 !بگذرد خوش من به است قرار کردمی فکر او. زدم

*** 



 با. شدم متوقف سرش پشت متری یک یفاصله در و رفتم جلوتر. کردم شک خودم چشمان به

 : گفتم دز می موج آن در تعجب که صدایی

 !رایان-

 : شدند گرد تعجب شدت از چشمانش. چرخید سمتم به سرش سریع

 ! آرزو-

 : گفتیم هم با همزمان

 کنی؟می کار چی اینجا تو-

 : گفت و زد جانکم لبخندی رایان. گذاشتم دهانم روی را دستم

 !ببینمت؟ فرودگاه بیرون باید! ایران میای بودی نگفته-

 : گفتم و رداشتمب دهانم روی از را دستم

 !اومدی؟ االن که شده چی! ایران میای بودی نگفته هم تو-

 : گفت و برد فرو اشمردانه کت جیب در را دستش

 چطوره؟. بزنیم حرف بهش راجع بعد بگیریم، تاکسی اول بیا خب-

 !خوبه-

 : گفت و داد تکان هاتاکسی از یکی برای را دستش

 آرزو؟ اومدی چرا تو-

 : گفتم من و گذاشت صندوقش در مرا و رایان چمدان یتاکس یراننده

 .رایان بگو تو اول-

 .بعد بشیم، سوار پس-



 راحت خیال با من و کرد بلند کمی را صدایش و گذاشت الیتی موسیقی راننده خوبمان شانس از

 : گفتم رایان به شنود،نمی را هایمانحرف کهاین از

 اومدی؟ خبربی شد چی بگو خب-

 دلهره و غم نگاهش در. کرد نگاه چشمانم در رنگش زمرد چشمان با و چرخید متمس به سرش

 !بودم ندیده تاببی حد این تا را او حال به تا. زدمی موج

 ...اتفاق یک آرشیدا واسه-

 از. فهمیدم گلویش سیب تند حرکت از را این. بدهد ادامه را حرفش توانستنمی. کرد سکوت

 را دهانش آب تند تند بود، سنگین برایش ایمسئله هضم وقتی. دبو همین بودیم بچه وقتی

 و چرخاند ماشین جلوی یشیشه سمت به را سرش. کردمی رها ناتمام را جمالتش و دادمی قورت

 همین به هم شاید و شده خبردار چیز همه از هم او شدنمی باورم. نشکست را سکوتش دیگر

 فرو موهایم در را دستم. است آمده ایران به و بسته را دیلشبن و بار آمدم، ایران به من که دلیل

 چشمانم جلوی بود دوخته چشم موهایم به اخم با که ماکان جدی یچهره ناخودآگاه که بردم

 : گفت که شد پخش مغزم در صدایش. شد ظاهر

 !نک شیشون-

 دیگر. کردم باز شمچ و آوردم بیرون موهایم البالی از را دستم. کشیدم پوفی و بستم را چشمانم

 .بود شده خاموش مغزم در هم صدایش. نبود چشمانم جلوی تصویرش از اثری

 رایان؟ فهمیدی چطوری-

 : پرسید ناباورانه بودند، شده گرد تعجب شدت از که چشمانی با و چرخید سمتم به سرش

 !دونستی؟می هم تو مگه-

  :گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .آره-



 !چطوری؟-

 چطوری تو پس. نگفته آرش و تو به مطمئنم اما گفت بهم خودش. زدم حرف آرشیدا با-

 !فهمیدی؟

 چیزو؟ همه گفت؟ بهت خودش-

 فهمیدی؟ چطوری تو نگفتی. گفت بهم چیزو همه خودش آره-

 !بزنه حرف حتی خواستنمی که من با بود؟ چطور حالش گفت بهت وقتی-

 .کردمی گریه هم و بود کرده بغض هم گفتمی وقتی. بود بد خیلی حالش-

 به که فشاری شدت از. کردمی خالی هایشمشت روی را عصبانیتش. شدند مشت دستانش

 : گفت پرخشونت لحنی با. لرزیدندمی کرد،می وارد هاآن

 .کنم کار چی عوضی اون با دونممی-

 !برادرته اون کنی؟می کار چی-

 : کرد نگاهم بودند، نشسته خون به خشم از که چشمانی با و چرخید سمتم به سرش

 .نیست اصال دیگه! نیست من برادر اون-

 .ناتنیه فقط توئه، خون هم دونیمی هم خودت و برادرته اون آخرش بگی هم چی هر-

 : گفت داشت،می نگه آرام را آن زور به و بود شده رگه دو خشم شدت از که صدایی با

 !کن بس آرزو-

 فهمیدی؟ رو قضیه این چطوری تو! بده سوالمو جواب سپ-

 خوشش سوال این به دادن پاسخ از بود معلوم. شد خیره جلو یشیشه به و چرخاند را سرش

 .آیدنمی

 .گفت بهم سروش-



 کیه؟ دیگه سروش-

 .شونخانواده اول یبچه سامان، بزرگ برادر-

 .شدند گرد تعجب شدت از من چشمان باراین

 !هستی؟ آدمی جور چه دیگه تو رایان وای! ارتباطی؟ در اون با تو همگ! چی؟-

 : گفت مطمئن لحنی با. نچرخاند سمتم به را سرش ایذره حتی

 !نیست کدومشون هیچ مثل سروش-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 و اون فهمینمی حتی! بود مادرت و پدر شدن جدا دلیل اون فهمینمی حتی تو! که واقعا-

 کودکی توی تو شد باعث مزاده*حرو اون فهمینمی حتی! بودن مامانت هایگریه دلیل شخانواده

 ! بشی محروم پدرت داشتن از خودت،

 تهدید، ینشانه به را اشاشاره انگشت. بود پرخشم و جدی نگاهش. چرخید سمتم به سرش

 : گفت و داد حرکت روبرویم

 اختیار به اون! مزاده*حرو میگی بهش که باشه آخری یدفعه! باش زدنت حرف مراقب آرزو-

 !مزاده*حرو یا باشه زادهحالل نگرفته تصمیم خودش

 !کنیمی دفاع ازش خوبم چه! برخورد؟ بهت حاال اوه-

 را تماممنیمه حرف. چرخاند ماشین جلوی یشیشه سمت به را سرش دوباره. نداد من به جوابی

 : دادم ادامه

 خراب احمقانه انتقام یک خاطر به رو آرشیدا زندگی که کسیه برادر اون که فهمینمی حتی-

 . هاشهرگ توی اونا کثیف خون ست،خانواده همون از پسر اون! کرده

 : گفت و زد رویم به تلخ پوزخندی. چرخید سمتم به سرش آرام

 !هست منم هایرگ توی اونا کثیف خون-



 ...من منظور رایان-

 .بود همین دقیقا تو منظور-

 !رایان-

 کی خون و گوشت از گیرهنمی تصمیم هیچکس! نزن حرف خون از آدم یک واسه وقتهیچ آرزو-

 .کن تموم رو بحث این هم دیگه. باشه

 .کن ارتباط قطع وصله، انگیزنفرت یخانواده اون به که ایدیگه کس هر و سروش اون با پس-

 : گفت و زد پوزخندی

 کنم؟ ارتباط قطع صلمو اونا به که هم خودم با پس! واقعا؟ اوه-

 !شدی؟ عوض انقدر چرا! مرگته؟ چه تو رایان وای-

 .بپرس بابات از-

 !من بابای فقط نه بابامونه اون! بابام؟-

 : گفت و زد پوزخندی

 .کنهنمی فکر طوراین که خودش-

 !میگی؟ داری چی رایان-

 کنارم یشیشه سمت به را سرم ناچار به. نزد حرفی ماندم منتظر چه هر. کرد سکوت جوابم در

 آرشیدا برای که اتفاقی از شدنش مطلع سروش، با رایان ارتباط. رفتم فرو فکر به و چرخاندم

 اصال را اشخونی پدر یادآوری و بابا به راجع زدنش حرف طرز تر،عجیب هااین یهمه از و افتاده

 متوجه حتی که شدم ایانر  و آرشیدا یدرباره خیال و فکر غرق قدری به! کنم باور توانستمنمی

. شدم پیاده دنبالش به منم و شد پیاده ماشین از سریع رایان. کرد توقف ماشین ک ی نشدم

 از را ساکم. برد خودش با خانه در تا را آن و گرفت را دارشچرخ چمدان یدسته من به توجهبی



 آمده در خوشرنگی آبی رنگ به که صبح میش و گرگ آسمان به نگاهی. افتادم راه و گرفتم راننده

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم پرسوز نفسی. کردم بود،

 !برد لذت ازشون نمیشه که زیبایی همه این حیف-

 سفیدرنگ فلزی در به دلتنگی از مملو نگاهی. رفتم خانه در سمت به و انداختم پایین را سرم

 در اشک آمدم، خانه به بارینآخر  برای که گذشته سال یادآوری با. انداختم یمانخاطره پر یخانه

 بودیم عالم یخانواده ترینخوشبخت دغدغه،بی و غمبی ما یهمه موقع آن. شد جمع چشمانم

 : گفت بود، داشته نگه باز من ورود برای و کرده باز کلید با که را در کهدرحالی رایان... امروز ولی

 کنی؟ نگاه در به و وایستی اونجا ک ی تا خوایمی-

 .کردم نگاه منتظرش چشمان به و گرفتم خانه مرتفع در از چشم

 .اومدم-

 از حیاط، هایباغچه هایگل عطر. کشیدم عمیق نفسی حیاطمان به ورود با و گذشتم کنارش از

 وارد تا داشتبرمی قدم سریع اطرافش به توجهبی رایان. است کردن سفر زمستان اواخر مزایای

 حیاط در زیادی تغییرات. خواستمی را خاطراتم مرور و زدن قدم آرام دلم من ولی شود عمارت

 به کهاین از قبل. کردمی زنده من در را دیرینم شیرین   آشنای حس همین و بود نشده ایجاد

 و آمد ستمان به بود، ما خانوادگی یراننده دارم یاد به که زمانی از که ناصری، آقای برسیم عمارت

 : گفت ناباور

 حتما من گرنه و بیاید قراره شما نداشتیم خبر ما! اومدید خوش خیلی! سالم! قاآ! خانوم_

 !میومدم دنبالتون

 : گفت و پاشید رویش به گرم لبخندی رایان

 .برگردیم خودمون بود الزم ولی تونهمیشگی لطف از ممنون. سالم-

 : گفت و داد حرکت پایین به را سرش ناصری آقای

 .دونیدمی صالح خودتون طور هر-



 : گفت و شد رد کنارش از رایان

 .فعال-

 نگاهم. شد داخل و کرد باز را در بماند من منتظر کهآن بدون و رسید عمارت به دیگر قدم چند با

 اشهمیشگی مهربانی با که مردی روی به کج لبخندی. چرخاندم را سرم و گرفتم عمارت در از را

 : گفتم و پاشیدم بود، دوخته چشم من به

 !شدید؟ بیدار زودی این به صبح شما چرا! المس-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده

 که میشه بیدار ساعتی. بشه بیدار ساعتی چه گیرهنمی تصمیم آدم دیگه بعد به سنی یک از-

 .کنهمی حکم بهش بدنش

 : گفتم و دوختم چشم بود، پوشیده که شلواری و کت رنگهم رنگ  خاکستری موهای به

 !نیست زیاد سنتون پس اولید، روز مثل هنوز هک ما واسه-

 : گفت و زد لبخندی

 دارید، ارادت حد این تا که همین خب اما! داره فرق بودن اول روز خود   با بودن اول روز مثل-

 .افتخاره یمایه

 : گفتم افتادممی راه عمارت سمت به کهحالی در و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 .آرامشه یمایه هم ونهخ این توی شما حضور-

 .دادم ادامه راهم به و زدم کج لبخندی جوابش در. زد رویم به تشکر و پرتحسین لبخندی

 بیارم؟ رو ساکتون من خوایدمی-

 .نیست سنگین نه،-



 اینجا از تازه من دلتنگی. چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره عمارت به ورودم محض به

 : گفت که خانم ناهید صدای با! شدمی شروع

 !کنید؟می کار چی اینجا شما خانوم-

 سرخدمتکار فقط او. چرخید سمتش به سرم و کردم پاک را اشک یقطره آن رد دستم با سریع

 پذیر،مسئولیت و منضبط خیلی تنها نه که بود، موفق زن یک الگوی نظرم از بلکه نبود، خانه این

 : گفتم و زدم رویش به جک لبخندی. بود بامحبت و خونگرم بسیار بلکه

 چطوره؟. کنیم سورپرایز رو خونه اهالی خواستیم رایان و من-

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی

 به الاقل ولی بودند نگفته چیزی ما به هم آقا اتفاقا. برگشتید خونه به که کردید خوبی خیلی کار-

 .بدیم ترتیب تدارکات براتون گفتید،می ما

 : گفتم و شد ترپررنگ کجم لبخند

 !تدارکات بیخیال-

 !بده خیلی طوریاین اما-

 : گفتم و زدم رویش به چشمکی

 !عالیه هم خیلی-

 : گفتم شدممی دور او از کهحالی در و چرخیدم. زد لبخندی جوابم در

 .فعال. کنم استراحت میرم من-

 و رفتم باال هم سر شتپ را پله هفت و بیست. رفتم پذیرایی یگوشه مارپیچی یپلهراه سمت به

 روی نگاهم. کردم باز حالیبی با را اتاقم در و گذشتم نشیمن از. رسیدم دوم یطبقه به باالخره

 امنوجوانی در که دکوراسیونی همان هم هنوز. خورد چرخ اتاق صورتی و سفید وسایل و هادیوار

 و مداد حتی و بودند من یعالقه مورد هایرنگ صورتی و سفید زمانآن. داشت را پسندیدممی



 روی و انداختم زمین روی را ساکم. بودند سفید یا و صورتی همه ام،مدرسه دفترهای و کنپاک

 به چطور کهاین برای ساده، راه یک حتی ولی آمدم ایران تا راه همه این. کشیدم دراز بازطاق تخت

 او کردیم، اصرار بابا به چقدر هر رایان و من اگر اصال. نرسید ذهنم به ببخشد را آرشیدا بگویم بابا

 افکار اقسام و انواع رفتهرفته. شد جاری وجودم در دلهره از رودی فکر، این با چه؟ نکرد قبول

 بلند تخت روی از. کرد بیشتر و بیشتر را دلهره این و آوردند هجوم مغزم به ناامیدکننده و منفی

 از پاهایم که رفتم راه اتاقم طول در قدرآن. بکاهم امناآرامی از کمی تا زدم قدم اتاق در و شدم

 و لباس سریع. داشتم نیاز ولرم آب با دوشی به شدنم آرام برای. گرفتند درد خستگی شدت

 در را خودم. زدنمی پر پرنده نشیمن و روراه در. رفتم روراه به و آوردم بیرون ساکم از را امحوله

 زیر را خودم کودکانه، ذوقی با و کردم ولرم را آب. آوردم در باسل تند و تند و کردم پرت حمام

 با موثر زدن حرف برای که راهی هر منفی خیال و فکر یک و هزار. بردم دلخواهم دمای با بارانی

 رو و بگذارم کنار را گونهوسواس احتیاط گرفتم تصمیم نهایت در. کردند رد را کردممی انتخاب بابا

 روی را امحوله. پوشیدم لباس زدنی برهم چشم به و بستم را دوش شیر. بزنم حرف او با راست

 متوقف جا در مرا صدایی کنم، باز را اتاقم در کهآن از قبل. رفتم بیرون حمام از و انداختم سرم

 : کرد

 !کنی؟می کار چی اینجا تو! آرزو-

 که چشمانی. کردم نگاه اشآبی هایرگه با طوسی چشمان در. چرخید صدا منبع سمت به سرم

 : گفتم و زدم رویش به جانکم و کج لبخندی. بود من و بابا هایچشم رنگ هم دقیقا

 .اومدم طوریهمین دوما! آرش سالم اوال-

 !عجیبه خیلی! طوری؟همین علیک،-

 باشه؟ عجیب چرا نه-

 .چیزی نه تعطیالتیه، نه االن آخه-

 .بود هشد تنگ خونه واسه دلم چون گرفتم مرخصی-

 : گفت و برد فرو رنگشمشکی حالتخوش موهای در را دستش



 .خبرمبی من و میفته داره اتفاقایی چه فهمممی باالخره-

 !نمیفته اتفاقایی هیچ-

 رسیدی؟ ک ی حاال. بیخیال-

 .پیش ساعت یک-

 با و دآم بیرون بودند، قرمز خستگی شدت از که چشمانی با و کرد باز را اتاقش در رایان ناگهان

 : گفت آرش دیدن

 .آرش سالم-

 : گفت ناباور لحنی با. کرد نگاه رایان به مبهوت و زد خشکش جا در آرش

 اومدی؟ ک ی تو! رایان-

 : گفتم جوابش در من

 .رسیدیم هم با ما-

 .کرد نگاهم گُنگ و چرخید سمتم به سرش

 !دیدی؟ فضایی آدم مگه! اومده؟ رایان کردی تعجب انقدر چرا-

 ...هیچوقت دیگه بود گفته ایانر  آخه-

 : گفت و کرد صاف را صدایش رایان

 .برو و بپوش لباستو برو. میشه دیر تمدرسه آرش خب-

 و خط آرش برای نگاهش، با رایان که دیدممی وضوح به. شد کشیده رایان سمت به آرش نگاه  

 که افتاده هاییاتفاق چه دیگر خانه این در فهمیدمنمی اصال! بود عجیب خیلی. کشیدمی نشان

 : گفت و داد تکان پایین به تایید ینشانه به را سرش آرش! کردندمی پنهان من از همه

 .رفتم باشه-



 : گفتم و کردم نگاه رایان به سوالی من و رفت اتاقش به آرش

 کنی؟می مخفی من از رو چیزی رایان-

 : گفت و زد پوزخندی

 !کنه؟می مخفی تو از خودش مورد در رو چی کثیفه خونش که کسی داره اهمیتی چه-

 !مایی یخانواده از تو! نبودی تو منظورم من فهمینمی چرا لعنتی! رایان-

 رفته؟ یادت اونام، خون از من و خون گفتی تو-

 !رایان-

 .ندارم کردن بحث یحوصله واقعا من! آرزو نگو هیچی-

 !جواببی و مجهول معمایی و ماندم من. شد اتاقش وارد دوباره و چرخید

 پرت تخت روی و برداشتم سرم روی از را امحوله. نشستم توالت میز جلوی. رفتم اتاقم به ناچار به

 و برداشتم را شانه. بودند خورده تاب و پیچ خیسم موهای. شدم خیره آینه در تصویرم به. کردم

 کرد گیر البالیشان بردم، روف موهایم یدسته اولین در را شانه که همین. افتادم جانشان به محکم

 آخم صدای موهایم، شدن کشیده برای سرم پوست سوزش شدت از ،شانه کشیدن محکم با و

 : گفت جدی لحنی با که شد پخش گوشم در ماکان صدای اختیاربی. درآمد

 !نَک شیشون-

. شد نماکا یچهره تصویر به تبدیل ناباوری طرز به. کردم نگاه حرص با آینه در تصویرم به

 یکنندهدلگرم آرامش از پر نگاهش. زد رویم به لبخندی. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 .بود اشهمیشگی

 داری؟نمیبر سرم از دست چرا تو ماکان-

 : گفت که شنیدم هایمگوش با را صدایش. خورد تکان و شد باز دهانش

 .کشیمی موهاتو تو چون-



 : گفتم و رفتند باال تعجب شدت از ابروهایم باراین

 !شدم دیوونه تو خاطر به من! کردی دیوونه منو تو-

 با را صدایش. کردم پرت توالت میز روی را شانه و بستم را چشمانم. شد عمیقتر لبخندش

 : گفت خودش مخصوص آرامشبخش لحن همان با که شنیدم هایمگوش

 !باش آروم آرزو-

 او زیاد قدرآن! است زده سرم به حتما. نشنوم ییصدا دیگر تا گذاشتم هایمگوش روی را دستانم

 ایران که مدت این در. است آورده در خودش مالکیت به را خیالم و فکر یهمه که امدیده را

 آرام. برداشتم هایمگوش روی از را دستانم. شنیدمنمی صدایی دیگر. کنممی فراموش را او هستم

 کش باال به را لبم راست ینیمه. نبود آینه در تصویرش از اثری دیگر. کردم باز چشم احتیاط با و

 : گفتم زدمی من به کج لبخندی که آینه در تصویرم به و دادم

 .کنممی فراموش خودتو باالخره ولی کنمنمی فراموش رو تو سیلی من. لعنتی کنممی فراموشت-

 معلوم شد، زده در به خاص ریتمی با که منظمی یضربه چهار از. آمد در صدا به اتاقم در صدای

 .است خانم ناهید بود

 .بفرمایید-

 .هستند منتظرتون میز سر هم مادرتون و پدر. خانوم ستآماده صبحانه-

 .میام باشه،-

! بود عجیب خیلی. رفتم بیرون اتاق از و کردم شانه بود کندنی جان هر به را موهایم سریع

 گویی! شدندمی کمتر صداها شدم،می ترنزدیک آشپزخانه به چه هر امروز همیشه، برعکس

 وقت هر ما! بود خانواده اعضای صحبت صدای از بیشتر خانه خدمتکارهای پچپچ صدای

 مسخره از که هایمانخنده و هازدن حرف صدای خوردیم،می رایان کنار در را ایصبحانه

 را خودم ترسریع و ردمک تند را هایمقدم! رسیدمی هشتم آسمان به گرفت،می نشات هایشبازی

 صرف مشغول سکوت در که رایان و آرش بابا، مامان، روی بهت با نگاهم. رساندم آشپزخانه به



 با و انداخته پایین را سرش که بود نشسته مامان دقیقا من روبروی. ماند خیره بودند، صبحانه

 ثابت میز از یانقطه روی نگاهش. کردمی بازی آهستگی به بشقابش درون کوچک هایلقمه

 سنگینی کردم حس. کردمی تالقی من حیران نگاه با آورد،می باال را نگاهش ایذره اگر. بود مانده

 رویش به کج لبخندی. بکشد من سمت به را نگاهش و بیاورد باال را سرش کرد، وادار را او نگاهم

 مغمومش نگاه در که دبو تفاوتیبی تنها این ولی بگیرد شادی رنگ نگاهش داشتم انتظار. زدم

 : گفت و زد رویم به جانکم لبخندی! زدمی موج

 . آرزو سالم-

 دلخور لحنی با و ماسید لبم روی لبخند. شد کشیده من سمت به هم بقیه نگاه حرفش این با

 : گفتم

 .مامان سالم-

 به مرا دستانش کردن باز با و شد نزدیک من به. آمد سمتم به و شد بلند اشصندلی روی از

 پاسخبی را محبتش تا کردم حلقه کمرش دور را دستانم. کشید گرمش همیشه مثل آغوش

 .نگذارم

 ...آرشیدا خاطر به فقط من! دخترم نشی دلخور من از آرزو-

 : آمدبر جوابش در خشم با بابا صدای

 بره؟نمی اون از اسمی خونه این توی کسی دیگه نگفتم مگه-

 بیرون گرمش آغوش از و گرفتم را مامان هایشانه دستانم با. دندش گرد تعجب شدت از چشمانم

 : پرسیدم و کردم نگاه چشمانش در. آمدم

 ! افتاده؟ واسش اتفاقی چه دونیمی هم تو مگه مامان-

 را هاموزاییک روی صندلی هایپایه پرشدت شدن کشیده صدای بدهد، جوابی کهاین از قبل

 : گفت خشمگین و کشید پوفی برد،می فرو موهایش در ار  دستش کهحالی در بابا. شنیدم

 ! نمیشه زده سرخیره اون از حرفی خونه این توی-



 : کرد صدایم عصبانیت از مملو لحن همان با بابا و کردند سکوت همه

 ! آرزو-

 شدت از ناخودآگاه. بودند نشسته خون به خشم شدت از چشمانش. چرخید سمتش به سرم

 .انداختم پایین را سرم ترس

 .بزنی حرف اون به راجع خونه این توی نداری حق! میشه هم تو شامل قانون این-

 : گفت بلندتر صدایی با

 فهمیدی؟-

 پایین به تایید ینشانه به را سرم. آمد بند بدجور زبانم. گرفت شکل گلویم در بزرگ بغضی

 سالم بهترین بابا. رفت ونبیر  آشپزخانه از سرعت به بزند دیگری حرف کهاین بدون. دادم حرکت

 !کرد من به را ممکن آمدگوییخوش و

 سمت به سرم رسید، گوشم به باال یطبقه از اتاقشان در شدن کوبیده صدای کهآن محض به

 با رنگشمیشی چشمان. است کرده بغض بود واضح کامال. کردم نگاهش سوالی و چرخید مامان

 تابید،می پنجره از که آفتابی هایباریکه زیر ود،ب پوشانده را هاآن که اشکی نازک یالیه

 نرم ابریشم کرم یشده تنیده تازه ابریشم مثل که صافش موهای در را دستم. درخشیدندمی

 : گفتم دادممی حرکت موهایش البالی در آرام را دستانم کهحالی در. بردم فرو بودند،

 ! بزنی حرف آرشیدا مورد در داری حق وت! کنی خالی خودتو و کنی گریه داری حق تو مامان-

 : دادم ادامه و نیاوردم خودم روی به ولی شنیدم را رایان پوزخند صدای

 فهمیدی؟ رو موضوع این چطور تو بگو بهم-

 : گفت لرزیدمی و بود گرفته بغض شدت از که صدایی با. گرفت شدیدی یاس و غم رنگ نگاهش

 ...من... من... مَ ... آرزو-



 از یکی. افتادمی لکنت به شدمی ناراحت و نگران حد از بیش وقت هر. بود افتاده لکنت به

 هایدست! بود زده یخ جسد مثل. گرفتم را دستش و آوردم بیرون موهایش البالی از را دستانم

 را هاآن حد از بیش سردی بار،اولین برای امروز ولی بودند ترگرم من دستان از همیشه مامان

 نگاه با ماکان تصویر. کنم بخش آرامش را لحنم و نگاه رنگ کردم سعی! کردممی حس

 را حرفی. شد پخش گوشم در آرامشش پر صدای. بست نقش ذهنم در بخششآرامش

 را مامان توانستمی حتما بود اینجا او اگر. شدمی پخش گوشم در صدایش فقط فهمیدمنمی

 لحنی به که صدایی با. بیایم بیرون فکرش از تا کردم باز و بستم محکم را چشمانم. کند آرام

 : گفتم بودم، کرده آغشته کنندهآرام

  چی؟ تو بگو! مامان باش آروم-

 چندین قلبم به جنگی تفنگی با کردم حس. ریخت چشمانش از اشک قطره دو. زد پلک تند

 : گفت لرزیدمی قبل از کمتر که صدایی با. کنندمی شلیک متوالی یگلوله

 !ندونم؟ میشه مگه... میشه مگه... مادرشم. ..من-

 !دونستینمی تو گفتن من به-

 !فهمیدم...فَه...ولی! دونستمنمی-

 فهمیدی؟ چطوری-

 : گفت شدمی بلند اشصندلی روی از کهحالی در رایان

 .گفتم بهش من-

 : گفتم ناباور و چرخید سمتش به سرم

 !ک ی؟! تو-

 : گفت خشک لحنی با

 .بیرون بیای حمام از تو کهاین از بلق صبح، امروز-



 ...اتاقت توی که تو-

 .اتاق توی رفتم مامان، با زدن حرف از بعد-

 ...قلبشو تازه مامان! گفتی؟ چرا-

 : گفت و زد پوزخندی

 و کنه گریه داره حق بزنه، حرف آرشیدا مورد در داره حق مامان گفتی االن همین تو! جالبه! هه-

 !افتاده؟ اتفاقی چه دخترش واسه بدونه که نداره رو حق این نظرت هب ولی کنه خالی خودشو

 : گفت عصبی و شد بلند اشصندلی روی از آرش

 .میشه دیرم وگرنه مدرسه میرم من-

 با که رایان به و گرفتم او از چشم. رفت بیرون آشپزخانه از سریع باشد، جوابی منتظر کهاین بدون

 هر نگاه مامان، پرخشم و لرزان صدای بزنم حرفی کهاین از قبل .کردم نگاه کرد،می نگاهم تمسخر

 .کشاند خودش سمت به را دویمان

 !منه یبچه اون! بدونم زودتر داشتم حق حتی! بدونم دارم حق من-

 نگاه حال به تا من! زدمی موج نگاهش در عصبانیت. کرد نگاه من به و گرفت زمین از را نگاهش

 : داد ادامه ترخشمگین لحنی با! بودم ندیده عصبانی حد این تا را او مهربان

 من مبادا کهاین ترس از نداره حق کس هیچ امزنده وقتی تا ولی کردم، که کردم عمل من آرزو-

 حقو این کسهیچ! کنه مخفی من از میده عذاب هاموبچه که دردهایی و غم بمیرم، و کنم سکته

 ...حتی و هامبچه خود حتی! نداره

 : داد ادامه اطمینان با و کرد مکث کمی

 ... آرمان حتی-



 به رو جاشون هاغم اون! میشن؟ درمان دردها اون! مامان؟ میشه عوض چی تو دونستن   با-

 بزرگ نگرانی و غم یک بیاد، تو سر بالیی اگه کهاین جز اتفاقی هیچ! نه مسلما! میدن؟ شادی

 !نمیفته میشه، اضافه هامونغم و درد به دیگه

 کنار از تفاوتبی کنیمی تصور ذهنت توی تو که قدراین تونهنمی مادر یک! آرزو مادرم یک من-

 و نگرانی از تا بدونه باید بکنه، براشون نتونه کاری هیچ اگر حتی! بگذره هاشبچه هایغم و درد

 !بیاد بیرون بدتر فکر یک و هزار

 رسید؟ ذهنت به هافتاد آرشیدا واسه که اتفاقی از بدتر فکری یعنی-

 : گفت شدمی ترنزدیک ما به کهحالی در رایان

 .کنه هضم رو موضوع این تا باشه تنها خودش با کم یه باید مامان! آرزو کن تموم رو بحث این-

 : گفت و کرد رایان به آمیز تشکر نگاهی مامان

 بیرون؟ ببری منو میشه رایان-

 بری؟ خوایمی کجا-

 .زهرا بهشت-

 !مامان-

 .بزنم حرف پدرم و مادر با دارم نیاز واقعا من! پسرم کنممی خواهش-

 : گفت و کشید پوفی برد،می فرو شلوارش جیب در را دستانش کهحالی در رایان

 .بریم شو آماده باشه،-

 به پردرد و جانکم لبخندی. کاشت امگونه روی ایبوسه و آورد بیرون دستم از را دستش مامان

 : گفتم و چرخیدم رایان سمت به خشم با. رفت بیرون شپزخانهآ از و زد رویم

  مشکوکه؟ و عجیب انقدر اخالقت امروز چرا! رایان؟ شده چت تو-



 : گفت و زد پوزخندی

 نزنیم، افتاده که اتفاقایی به راجع حرفی تو با گفته ما به اون! بپرس بابات از گفتم بهت که من-

 . بپرس خودش از پس

 : داد ادامه و زد دیگری پوزخند

 !بزنی حرف باهاش راحت تونیمی پس داره، دوستت خیلی و خودشی خونی یبچه تو ناسالمتی-

 برای چرا! زنی؟می حرف خون از انقدر چرا! شده؟ چت تو! میشم دیوونه دستت از دارم رایان وای-

 بهانه رو خون نباشیم خوشبخت یخانواده یک هامونگذشته از فارغ قبل، مثل دیگه کهاین

 !کنی؟می

 .کشیدمی خط اعصابم بر تیز چاقویی مثل که زد پوزخندی

 باراولین! خواست اینو بابات! بشه خراب مونخانواده قشنگ خوشبختی نخواستم وقتهیچ من-

 ...من گفت که بود اون

 !رایان-

 پشت از که یش،صدا منبع سمت به ترس و دلهره با. پراند جا از مترسانتی ده مرا بابا، داد صدای

 با. بودند خورده گره هم به اشخاکستری ابروهای که بود کرده اخم طوری. چرخیدم آمدمی سرم

 سرم. شنیدم سرم پشت از را رایان پوزخند صدای. کردمی نگاه رایان به نشسته خون به چشمانی

 خیره داد،می رجخ به بابا برابر در جسارتی چنین که او به ناباور و چرخاندم رایان سمت به را

 کوکی عروسک یک مثل. چرخاند سمتش به را سرم بابا پرصدای و تند هاینفس صدای. شدم

 و نگرانی. چرخیدممی خودم دور بابا و رایان بین مدام برقصد، باله تا چرخدمی خودش دور که

 چه هر خواستمی دلم. شدمی بیشتر و بیشتر لحظه به لحظه دو، آن از یک هر واکنش از ترسم

 لحنی با که رایان صدای با. بودند شده خشک چوب مثل پاهایم ولی کنم فرار آنجا از زودتر

 .چرخید سمتش به سرم آمد، در پرتمسخر

 !رادمنش آقای بگید بهش خودتون پس-



 و فامیل با را بابا رایان شنیدممی امزندگی در باراولین برای. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 تحمل تواندنمی بودم مطمئن. چرخید بابا سمت به ترس با سرم! زدمی صدا رسمی حد این تا

 در را دستش. بود شده قرمز خشم شدت از صورتش! کند صدایش رسمی حد این تا رایان کند

 بیرون آشپزخانه از و زدمی قدم ریلکس کهحالی در رایان. کشید پوفی و برد فرو موهایش

 : گفت رفت،می

 .باشید راحت خودتون خونی دختر کنار در تا ذارمیم تنهاتون-

 : گفتم ناباور و گذاشتم دهانم روی را دستم

 !شده دیوونه اون! من خدای-

 !آرزو-

 برابر دو چشمانش. چرخید کردمی صدایم خشم از گرفته صدایی با که بابا سمت به سریع سرم

! بگویم" بله؟" او به نداشتم تجرا ترس شدت از. بودند شده پیش یدقیقه چند از ترخونین

 : داد ادامه را حرفش دید که را سکوتم

 .برو خونه این از-

 : گفتم بود، شناور تعجب دریای در که صدایی با

 !چی؟-

 .برو خونه این از گفتم-

 !چرا؟-

 که لحنی با. رفتند فرو هم در بدجور هایشاخم. کشید پوفی و برد فرو موهایش در را دستش

 : گفت زدمی موج آن در حوصلگییب و خشم فقط

 .رایان یا بری خونه این از باید تو یا! نیست تو جای اینجا االن چون-

 .چرخاند سمتش به را دویمان هر سر مامان پربغض صدای



 !آرمان-

 موهایش در را دستش. چرخاند را سرش سریع و گرفت مامان از را نگاهش که کردم بابا به نگاهی

 پرجدیت لحنی با که شنیدم، را شد ظاهر مامان سر پشت که رایان صدای بعد کمی. برد فرو

 : گفت

 اما هتل میرم پس برم، باید من که اینه منظورتون دونممی. نیست کردن تظاهر این به نیازی-

 .ندارم آرزو به هم کاری. بزنم حرف شخصا باهاتون که میام این برای فقط بعدا

 : گفت زورکم صدایی با گذاشتمی دنشگر  روی را دستش کهحالی در بابا

 !کن تمومش رایان-

 : گفتم و رفتم سمتش به نگران

 بابا؟ شده چی-

 : گفت و گرفت جلویم منع ینشانه به را دستش

 !نیست چیزی-

 بر کج لبخندی که رایان و بود شده خیره بابا به پراشک چشمانی با که مامان سمت به نگاهم

 سست هاییقدم با مامان. شد کشیده زدمی موج نگرانی اهش،نگ اعماق در ولی داشت ب**ل

 : گفت اندوه از لبریز لحنی با و برد فرو بابا موهای در را دستانش. آمد بابا سمت به

 با کارو این چرا عزیزم خودتو؟ هم کنه ناراحت رو هامونبچه هم که زنیمی رو حرفایی چرا-

 کنی؟می مونخانواده

 دو فضای در کردم حس. بود دوخته چشم مامان چشمان به صدابی. زدنمی حرفی هیچ بابا

! بود خالی بود ایستاده که جایی. چرخاندم رایان سمت به را سرم. هستم زیادی هاآن ینفره

 !بود رفته بزند حرفی کهآن بدون



 گوش داد،می نشان راه من به درونم در که حسی به. رفتم بیرون آشپرخانه از تند هاییقدم با

 از یکی روی که را رایان باالخره تا چرخاندم کمی را سرم. رفتم بیرون پشتی در از و کردم

 هر تا کردم تندتر را زدنم قدم سرعت. دیدم بود، نشسته استخر کنار سفید آالچیق هایصندلی

 روی دیگرش دست انگشتان با و بود گذاشته اشچانه زیر را دستش یک. برسم او به زودتر چه

 شده خیره دور اینقطه به! نشد حضورم متوجه ولی بودم ایستاده کنارش دقیقا. زدمی ضربه یزم

 را کنارش صندلی. کردنمی سیر اطرافش کوچک دنیای در افکارش رسیدمی نظر به که طوری بود؛

 که گذاشتم دستش روی را دستم! نشد حضورم متوجه هم باز. نشستم رویش و کشیدم عقب

 که مزاحمی بغض شر از تا دادم قورت را دهانم آب. کرد نگاهم سوالی و چرخید سمتم به سرش

 : گفتم لرزید،می کمی بغضم یماندهباقی از که صدایی با. شوم خالص زد،می چنگ گلویم بر

! خواهرتم من رایان! نداری؟ دوستم منو دیگه واقعا تو! چی؟ یعنی هاحرف این و کارها این رایان-

 کردی؟می دعوا باهاش تو میاورد، در منو اشک کسی وقت هر بودیم بچه وقتی از نمیاد یادت

 نمیاد یادت ذاشتیم؟می سرمون روی رو خونه تو و من نبودن، خونه بابا و مامان وقتی نمیاد یادت

 کنار بیشتر و بمونم که کردی مخالفت من با چقدر لندن، برم همیشه واسه خواممی گفتم وقتی

 ...که نمیاد دتیا باشیم؟ هم

 نشان وضوح به را عصبانیتش و غم گلویش سیب تند حرکت. گذاشت دهانم روی را دستش

 .دادمی

 هنوزم من! دارم دوستت هنوزم من! میاد یادم هم خوب خیلی! میاد یادم رو چی همه من آرزو-

 ...ولی کشمشمی خودم دستای با دربیاره، اشکتو کسی اگه هنوزم! برادرتم

 خیره زدند،می فریاد را درونش فراوان درد که چشمانش در. دوخت هم به را هایشب**ل سکوت

 بیشتر چه هر. شدمی بزرگتر و بزرگ گذشت،می سکوتش از که ایلحظه هر با بغضم. ماندم

 لرزان صدایی با ناچار به. شدمی افزون نگرانی شدت از ناآرامم، قلب نامنظم تپش گذشتمی

 : گفتم

 چی؟ ولی-



 .شد خیره قبل نامعلوم ینقطه همان به و چرخاند را سرش. دزدید من از را هشنگا

 بهم نگفت اگه. میگه بهت بابات. بپرس خودش از. بزنم دادم بهش که قولی زیر خوامنمی آرزو-

 .بده توضیح تو به بگم بهش من تا بگو

 .چرخید سمتش به سرمان ناصری آقای صدای با

 .کردم آماده براتون رو ماشین منم .آوردند رو شما چمدون آقا-

 : گفت من به رو و شد بلند اشصندلی روی از

 هم تو داشتی دوست اگه زنم،می زنگ بهت. ببینم رو آرشیدا برم خواممی شب. میرم دیگه من-

 .بیا من با

 : گفتم لرزان و گرفته صدایی با و دادم حرکت پایین به را سرم گنگ

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-

 روی را دستم. گرفت فاصله من از شد، ناصری آقای با صحبت به مشغول کهحالی در و چرخید

 فشار پر را دهانم آب. بود کرده خوش جا آنجا، بزرگی همان با هم هنوز بغضم. گذاشتم گلویم

 هایشانکاری پنهان این از دیگر. زدممی حرف بابا با باید. شدم بلند صندلی روی از و دادم قورت

. نداشت که نداشت ایفایده ولی گشتم دنبالشان را آشپزخانه و پذیرایی تمام. دمش خسته

 صدای منبع سمت به. دادمی را شدنش نزدیک نوید خانم، ناهید دارپاشنه هایکفش صدای

 : پرسید متعجب من دیدن با. آمدمی آشپزخانه سمت به تند هاییقدم با. چرخیدم هایشقدم

 ؟خانوم افتاده اتفاقی-

 .گردممی بابام دنبال-

 .کنند استراحت اتاقشون داخل رفتند مادرتون با-



 مغزم در و پخش هایمگوش در ماکان، جدیت پر صدای که بردم فرو موهایم در را دستم حرص با

 : شد تکرار

 !نک شیشون-

 باز تند را چشمانم. بست نقش چشمانم جلوی تاریک یپرده روی تصویرش که بستم را چشمانم

 که شنیدم مغزم از ترمتوهم هایگوش با را صدایش. برود بیرون فکرم از تصویرش تا کردم بسته و

 : گفتم خشم با" نک شیشون که میرم شرطی به" گفت

 !لعنتی شو ساکت-

 : پرسید ناباور لحنی با که خانم ناهید صدای با

 ! خانوم؟ بودید من با-

. شد کشیده بودند، شده گرد تعجب شدت زا که چشمانش سمت به نگاهم که کردم باز چشم

 : گفتم و زدم رویش به کجی زور کم لبخند

 ! نه که معلومه-

 : گفت و چرخاند طرفینش به را سرش

 !زدید؟می حرف کی با شما پس-

 .بدم انجام بود رفته یادم رو کاری یه اومد یادم بودم، خودم با -

 آنجا و کردم تررنگپر را لبخندم کمی. زد ویمر  به کمرنگ لبخندی و داد حرکت پایین به را سرش

 هایبغض رایان، هایحرف آرشیدا، هایگریه. نشستم تخت روی و رفتم اتاقم به. کردم ترک را

 بلند تخت روی از سریع. آوردند هجوم گنجایشم کم ذهن به هم با همه بابا هایاخم و مامان

 جلوی از فیلم یک مثل بودند، افتاده که یهایاتفاق تکتک تصاویر. زدم قدم تندی به و شدم

 مثل شدند، داده که هاییجواب و شد زده که هاییحرف یکلمه به کلمه. شدندمی رد چشمانم

 هم سر پشت هاساعت و هادقیقه ها،لحظه. شد پخش هایمگوش در انگیزنفرت موسیقی یک

 ثانیه یک حتی مغزم. بودم اتاقم دیواری چهار همان در رفتن راه حال در هنوز من ولی گذشتند



 فرصت او به هانگرانی ولی کند استراحت خواستمی شاید داد،نمی استراحت خودش به هم

 و پریدم جا از ترس شدت از خورد، اتاق در به که ایضربه صدای با. دادندنمی استراحت ایلحظه

 .گذاشتم قلبم روی را دستم

 : گفتم و دادم بیرون فوت با را نفسم

 بله؟-

 .خانوم ببینند رو شما خوانمی پدرتون-

 : گفتم و دادم قورت فشار با را دهانم آب. تپید حد از بیش سرعتی و شدت با قلبم

 .میام االن-

 کرده رخنه وجودم تمام در بدی استرس. رفتم در سمت به سریع هاییقدم با. نیامد صدایی دیگر

 تا نیز و لحظه همین تا و ترسیدممی شد،می عصبانی خیلی بابا که هاییوقت از همیشه من. بود

 را توانم تمام. لرزیدمی در یدستگیره روی دستم. کردممی حمل خود با ذاتم در را ترس این ابد،

 که رفتم اتاقشان سمت به کُند هاییقدم با. کنم باز را در و بیاورم پایین را دستگیره تا کردم جمع

 : درآمد خانم ناهید صدای

 .پذیرایی داخل هستند؛ پایین پدرتون خانوم-

 بود خوب هم خیلی من حال. دادم مسیر تغییر و دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 یکی روی. رساندم پذیرایی به را خودم حلزون، سرعت با! رفتممی طرف آن به طرف این از مدام که

 به که کردم دنبال را نگاهش. بود دوخته چشم شروبروی در اینقطه به و بود نشسته هامبل از

 گلویم به بزرگ بغضی. رسیدم بود شده نصب دیوار روی که مانخانوادگی عکس بزرگ تابلوی

. شدم دقیق نگاهش در. چرخاندم بابا سمت به را سرم و دادم قورت محکم را دهانم آب. زد چنگ

 یفاصله در. شدم نزدیک او به مردد اییهقدم با. زدمی موج نگاهش در که بود حسرت و غم فقط

 برابر چندین حالتشخوش جوگندمی موهای. کردم نگاهش تردقیق و ایستادم کنارش متری یک

 همیشه از ترعمیق که اششقیقه کنار چروک خط دو به نگاهم. بودند شده سفید پارسال از بیش

 چه هر. بود متمرکز عکس روی همچنان چشمانش مردمک. شد کشیده رسیدندمی نظر به



 سمتم به سریع که گذاشتم اششانه روی را دستم ناچار به. نشد حضورم متوجه ماندم منتظر

 :گفت بود محسوس آن تعجب که صدایی با. چرخید

 !اومدی؟ ک ی تو! آرزو_

 .اومدم که نیست بیشتر دقیقه چند-

 !نگفتی؟ چیزی چرا پس-

 : گفتم و نشستم کنارش مبل روی

 !بودی فکر توی خیلی. اومدم میشی متوجه دمکر می فکر-

 : گفت و برد فرو موهایش در را دستش

 .بود درگیر ذهنم آره،-

 چی؟ درگیر-

 !نیست مهم-

 بگی؟ بهم خواستیمی چی ببینی، رو من خواستیمی گفت خانوم ناهید خب-

 .بپرسم سوال تا چند ازت خواممی-

 .کردم نگاهش منتظر

 گفته؟ بهت خودش به راجع ور  چیز همه آرشیدا واقعا-

 .آره-

 گفته؟ بهت چی دقیقا اون-

 .رو چیز همه-

 بوده؟ کی آشغال اون اینکه حتی-



 .آره-

 !ببخشمش؟ که بزنی حرف من با که ایران اومدی تو اینحال با-

 . آره-

 : گفت و زد پوزخندی

 بخششه؟ قابل اون کار کنیمی فکر واقعا-

 !آره که معلومه-

 !که واقعا-

نیه توی اون نوجوانه، دختر یک اون بابا-  ! منطقش نه کنن،می کنترل اونو هیجاناتش که س 

 افسارش چون ببخشیمش باید هم ما. بکنه بکنه، خوادمی کاری هر نوجوانه چون پس آهان-

 .هیجاناتشه دست

 جبرانناپذیر و بزرگ خیلی اگر حتی اشتباهش میگم دارم من! بکنه خوادمی کاری هر نگفتم من-

 ! بابا اونیم یخانواده ما. ببخشیم اونو باید ما باشه،

 دیگه کار یک و هزار شدنش هیجانی خاطر به اگه بعدا ببخشیمش، شده هیجانی چون فقط-

 ؟ نه مگه ببخشیمش، باید ما کرد هم

 و مطلعه خودش شخصی حریم از خوب خیلی اون! نیست ایبیجنبه دختر همچین یک آرشیدا-

 دلیل کرده سواستفاده اون از کثیفش، شخصی هدف خاطر به مرد یک که نای. کنهمی حفظش

 !کنیم طرد مونخانواده از رو آرشیدا نمیشه

 مردی هیچ نده، اجازه دختر یک اگر! بیتقصیره آرشیدا انگار که زنیمی حرف جوری تو آرزو-

 .کنه سواستفاده ازش کنهنمی جرات

 اون شرایط توی هم ایدیگه کس هر اگر. بدیم حق هشب باید ولی بود، تقصیربی کامال نمیگم-

 . گرفتمی رو تصمیم همون بود،



 من و بود آزاد همیشه زندگیش توی کهاین از غیر! داشت؟ مشکلی چه مگه اون شرایط-

 داشتم؟ اعتماد بهش چون نکردم، محدودش

 !بابا-

 : داد ادامه و برد باال جلویم سکوت ینشانه به را دستش

 بهش آدمیزاد زبان با میده، بازیش داره چرا فطرت پست اون فهمیدم وقتی من کهاین از غیر-

 تمام همه و نداشت کم هیچی خونه این توی کهاین از غیر کنه، قطع اون با رو ارتباط این گفتم

 اونو خودشون، از بیشتر که داشت پدری و مادر کهاین از غیر و کردنمی خدمت بهش وقت

 ! داشت؟ مشکلی هچ داشتند، دوست

 .شد دقیق چشمانم در طلبکارانه نگاهی با و انداخت پایین را دستش

 این یهمه شاید اون! بود؟ ممکن شرایط بهترین اون زندگی شرایط کنیمی فکر چرا تو بابا-

 حس رو کمبودهایی یک وجودش، توی باشید مطمئن ولی داشت میگید که رو امتیازهایی

 .شده کشیده راه این به که کردهمی

 ! هان؟ کمبودی؟ چه مثال-

 .بفهمم تا بزنم حرف باهاش باید من! دونمنمی-

 توی آرشیدا و آرش از بیشتر خیلی رایان و تو کمبوده، به بنا اگر. میاری که ستبهانه همش اینا-

 ...رایان چند هر! کردید پیدا رو راهتون ولی کردید حس کمبود زندگیتون

 .کرد سکوت و برد فرو موهایش در را دستش

 چی؟ رایان-

 .هیچی-

 از ولی دوننمی همه خونه، این توی که افتاده اتفاق رایان و تو بین چی بگو کنممی خواهش! بابا-

 .کنندمی مخفی من



 !رایان نه زدیممی حرف آرشیدا مورد در داشتیم-

 !بزنیم حرف رایان مورد در خواممی االن من ولی-

 نه؟ یا کنیمی تمومش آرزو-

 !نه-

 .نداشتم را شدن فرض احمق تحمل دیگر. رفتند فرو هم در هایشاخم دید، که را قاطعم پاسخ

 .هتل میرم منم یا شده چی میگی بهم یا بابا-

 بردم،می حساب او از حد این تا که من روزی کردنمی باور. آورد هجوم نگاهش به عجیبی بُهت

 و درست دیگر که بود رسانده مرزی به مرا هایشانردنک انکار اما نبود درستی کار. کنم تهدیدش

 لحظه هر هایشاخم. داد عصبانیت به را جایش نگاهش، بُهت رفتهرفته. ندهم تشخیص را غلط

 در را دستش. چرخاند کمی را سرش و گرفت من از چشم. رفتندمی فرو هم در بیشتر و بیشتر

 .کشید پوفی و برد فرو موهایش

 ! دارم؟ من که هستید هاییبچه جور چه دیگه شما-

 انکار از راحتتر خیلی واقعیت، گفتن کن باور! کن خالص رو خودت و شده چی بگو فقط بابا-

 ! کنیدمی مخفی ازش رو واقعیت دارید دونهمی که کسیه از کردنش

 خستگی و خشم. خورد گره نگاهم به نگاهش. چرخاند سمتم به را سرش و کشید پرصدا نفسی

 شاید. سوزدمی درد شدت از قلبم کردم حس لحظه چند برای. زدمی موج نگاهش در یدرد پر

 پر نگاه از که ماست خاطر به شاید. هستیم او برای بدی فرزندان واقعا ما شاید. باشد او با حق

 گلویم در بزرگ بغضی. است نمانده باقی خستگی و خشم جز چیزی اش،گذشته مسرور و غرور

 .دادم قورت زور پر و محکم را انمده آب. گرفت شکل

 باشه؟. بشه زده حرفی خونه این توی ازش خوامنمی دیگه ولی میگم بهت باشه-

 .بزنم حرف و بچرخانم زبان که دادنمی امان مزاحمم بغض. دادم حرکت پایین به را سرم



 دوستش خیلی رو رایان من بیان، دنیا به آرشیدا و آرش کهاین از قبل پیش، سال هفده تا-

 فقط که رو رایان بتونم کردمنمی فکر وقتهیچ کردم، ازدواج نفس با وقتی بخوای راستشو. داشتم

 توی کردممی فکرشو که اونی از بیشتر خیلی رایان ولی باشم، داشته دوست بود اون خونی یبچه

 حتی که جایی تا شدمی کمتر من برای اون و تو فرق گذشتمی بیشتر چی هر. شد مهم زندگیم

 داشتم، دوستش خودم پسر مثل اونو واقعا من. ندارید فرقی هیچ هم با من واسه کردم،می حس

 ...ولی داشتم دوستش هم زیاد خیلی

 : داد ادامه و کرد مکث کمی

 با اتفاق این چطور دونمنمی اصال. شدم دگرگون من اومدند دنیا به آرشیدا و آرش وقتی ولی-

 خیلی رو آرشیدا و آرش عجیبی طرز به من. کرد بازی رایان به تنسب من احساسات و افکار

 توی روز به روز رایان ولی نکرد فرقی واقعا تو به نسبت حسم. داشتم دوست رایان از بیشتر

 کردممی حس بیشتر من گذشتمی زمان بیشتر چی هر. شدمی ترکمرنگ و کمرنگ زندگیم

 از نفس یبچه که رایان به نسبت نفرت حس یک داشتنم، دوست این و دارم دوست رو نفس

 مخصوصا آرشیدا، و آرش رایان، جای به گذشتمی زمان بیشتر چی هر. دادمی بهم رو بود فرزاد

 ...رایان ولی کردند، باز جا من قلب و ذهن توی بود، نفس سیب ینیمه که آرشیدا

 : داد ادامه و برد فرو موهایش در را دستش

 منو نگاهشم نوع حتی بلکه چهره، نظر از فقط نه اونم. شدمی فرزاد شبیه بیشتر روز هر رایان-

 نفس از قبل هاسال فرزاد چون چی، که خب میگی خودت با االن دونممی. مینداخت فرزاد یاد

 توجیه این من برای ولی نداره، وجود اون آوردن یاد به واسه چیزی هیچ دیگه و گرفته طالق

 ...اشهب کننده قانع تونستنمی

 کلمه یک توانستمنمی که بود شده بزرگتر قدرآن بغضم. کرد سکوت و چرخاند کمی را سرش

 دستش روی را دستم ناچار به. نداشت فایده بیاید حرف به ماندم منتظر چه هر. بزنم حرف

 حرف به هایش،صحبت یادامه برای ملتمسم نگاه دیدن با و چرخید سمتم به سرش. گذاشتم

 : آمد



 دارخدشه ارتباطمون خواستمنمی. نزدم بهش کنترلم غیرقابل حس این مورد در حرفی وقتهیچ-

 توی اون فهمیدم وقتی امسال پاییز مخصوصا. شد خراب چیز همه آمریکا رفت وقتی ولی بشه

 خیلی دوستی یک معمولی؛ دوستی یک نه اونم و دوسته زنش، و فرزاد پسر سروش، با آمریکا

 بر و خوبیه خیلی پسر اون گفت من به ولی کنه قطع سروش با رو ارتباطش گفتم بهش! صمیمی

 ...مادره و پدر یک از واقعی برادر یک مثل رایان واسه شه،ناتنی برادر کهاین خالف

 : داد ادامه و کشید پرصدایی عمیق نفس

 نفس لبیق بیماری اینکه از قبل. رسوند خودش اوج به رو رایان از من نفرت حس که بود همین-

 کار کردممی فکر ولی کردم اشتباه موقع اون شاید. ایران بیاد گفتم رایان به بگیره شدت خیلی

 حرف به رایان شاید تا داره، ارتباط حد چه تا و کسی چه با االن رایان بگم نفس به که اینه درست

 فقط حرفش لیو بزنم حرف باهاش مثال که اینجا اومد! نکرد اما کنه گوش من از بیشتر مادرش

 !فهمیدنمی شما و خوبیه خیلی پسر سروش کهاین اونم بود، چیز یک

 : گفتم لرزیدمی بغض شدت از که صدایی با

 نیست؟ پسرت دیگه گفتی بهش بعد-

 تروخیم خیلی نفس قلب اوضاع هامونبحث اون از بعد! نگفتم اون به چیزی همچین من! نه-

 سر. باشه مراقبت تحت باید گفت دکترش و شد بستری نبیمارستا توی اجبارا که اونقدر شد،

 هاینگرانی و مشکالت تمام مقصر اونو وجود تمام با. کردم بحث خیلی رایان با موضوع این

 طرف که نزدم حرفی رایان به هم آرشیدا یمسخره دوستی اون مورد در. دونستممی خانواده

 ...نشه شتربی اون حمایت با آرشیدا دوستی و نگیره رو سامان

 !کرد؟می حمایت آرشیدا دوستی این از رایان کردی فکر واقعا! بابا-

 !نبود بعید-

 !بابا ولی-

 بسه؟ بدونی جاهمین تا یا کنی گوش حرفامو یبقیه خوایمی-



 .کردم سکوت

 خیلی رو شب اون. کنه همدردی من با خواستمی. ایران اومد آرمیتا که بود هاموقع همون-

 که جاییهمین دقیقا آرمیتا. زدیممی حرف داشتیم که بود شب هاینیمه تقریبا. یادم یادم خوب

 .نشستم االن که جاییهمین دقیقا من و بود نشسته نشستی، االن تو

 : داد ادامه و کرد نگاه آشپزخانه کنار رویراه به و چرخاند را سرش

 .باشه داشته خبر روحم من اینکه بدون بود، وایستاده اونجا دقیقا هم رایان-

 : داد ادامه و چرخاند من سمت به را سرش

 و آرشیدا هایلجبازی خاطر به دغدغههام و مشکالت یهمه. بود خرد خیلی اعصابم شب اون-

 میده، گوش حرفامون به رایان بدونم اینکه بدون هم من. طرف یک نفس بیماری طرف، یک رایان

 رفتار که مهمه حالش شدن بدتر دلیل! یستن نفس بیماری فقط من مشکل" زدم؛می حرف

 این انگار نه انگار! نمیده گوش ما از کدومهیچ حرف به دیگه شده، دور ازمون خیلی رایان. رایانه

 خودش بابای رو فرزاد یعنی ناتنیشه، برادر سروش میگه که همین! کردم پدری براش سال همه

 مرتیکه اون پسر از و وایمیسه من جلوی تاخانهگس حد این تا که نمیشه باورم! رو من نه دونهمی

 رویزیاده داره دیگه ولی اومدم، کوتاه برابرش در نفس خاطر به هم حاال تا من! کنهمی طرفداری

 مینداخت لیاقتشبی پدر یاد رو من که باباش به اون ظاهری شباهت کردم سعی خیلی. کنهمی

 به دقیقا که کرد اثبات میده انجام تازگی که خودیسر  کارهای این با و نشد ولی کنم، فراموش رو

 !"اونه مادر که نفس حیف. نیست خانواده این خون از و رفته باباش

 : داد ادامه و چرخاند روراه سمت به را سرش

 اینا از زودتر تونستیمی: "بود جمله یک به سکوتش شکستن تمام اما. نکرد سکوت دیگه رایان-

 ! " معذبی زندگیت توی من حضور از چقدر بگی بهم

 طرز به بغضم. کرد طی امگونه انتهای تا را مسیرش. چکید چپم چشم از اشک ایقطره

 یگونه روی را دستش و چرخید سمتم به سرش. شدمی بزرگتر و بزرگ لحظه هر ایکنندهدیوانه

 : گفت کردمی پاک را اشک یقطره آن رد کهحالی در. گذاشت چپم



 که دونممی اینم. داری دوست خیلی رو رایان تو دونممی. بگم بهت خواستمنمی همین واسه-

 در هم با هم هنوز. شدید بزرگ هم با تونبچگی از شماها. داره دوستت خیلی رو تو اونم

 چی بگم بهت من تا بشی کنجکاو تو خواستمی. کردمی بحث باهات رایان همین برای. ارتباطید

 رو اینا تو خواستمی. چیه خانواده این از گرفتنش فاصله دلیل نیبدو تو خواستمی. شده

 .کرده انتخاب رو وضعیت این خوشش، دل از اون نکنی فکر که بدونی

 : گفتم لرزیدمی و بود گرفته بغض شدت از که صدایی با. دادم قورت ضرب به را دهانم آب

 کردی؟ بیرونش خونه از-

 خودش روی به بود ایران که هم روزی آخرین تا! نکردم نبیرو خونه از اونو هیچوقت من! نه-

 از مراقبت شرط به هم نفس که روزی همون روز، آخرین فقط شده، حرفی ما بین که نیاورد

 اونو خونه این توی که آخرینباریه که گفت صبحانه میز سر بود، خونه و شده مرخص بیمارستان

 ...نشه معذب خونه صاحب که ذارهنمی هخون این توی پاشو هیچوقت دیگه گفت. بینیممی

 هایمچشم از هم سر پشت اشک هایقطره. ماند ثابت عکس آن روی دوباره نگاهش. کرد سکوت

 بغضم ریختم،می اشک چه هر. شدندمی پخش هایمگونه روی نامنظمی طرز به و چکیدندمی

 : زدم ب**ل آمدمی در زور به که صدایی با. شدنمی شکسته

 .برم دبای من-

 نشان را دادنش پاسخ که نخوردند تکانی هم لبهایش. نخورد تکان عکس روی از ایذره نگاهش

 .کرد متوقف جا در مرا صدایش بروم، اینکه از قبل ولی شدم بلند مبل روی از. بدهند

 به زمان گذر با بود، من جای هم ایدیگه مرد هر که بدونی خواممی. بشی متنفر من از خوامنمی-

 .رسیدمی جامینه

 اتاقم به را خودم دواندوان و چرخیدم. نیاید در امگریه صدای که گذاشتم دهانم روی را دستم

 ظهر چه هم آن است؛ ظهر سر که دادمی هشدار نشیمن دارآونگ ساعت صدای. رساندم

 !انگیزیدل



 نمیشی؟ بیدار! آرزو-

 باز چشم و دادم تکان را سنگینم هایپلک زور به. رسیدمی نظر به آشنا خیلی اشپسرانه صدای

 که بودم کرده گریه آنقدر. گذاشتم بود شده خشک هایاشک از پر که صورتم روی را دستم. کردم

 : گفتم آمدمی در زور به که ایگرفته صدای با. رفتم خواب به شوم متوجه آنکهبی

 .آرش شدم بیدار-

 تو؟ بیام من-

 .بیا-

 و شدم نیمخیز. نشست کنارم تخت روی. آمد سمتم به بلند هاییقدم با و ردک باز را اتاق در آرام

 چه بزنم حدس توانستمنمی تفاوتش،بی نیمرخ از و بود جلویش به نگاهش. کردم نگاهش منتظر

 .بگوید خواهدمی

 شده؟ چیزی آرش-

 : گفت بکشاند من سمت به را نگاهش ایذره کهآن بدون

 ...زده حرف رایان به راجع باهات بابا شنیدم-

 نگاهی با و چرخید سمتم به سرش. دهد ادامه حرفش به تا ماندم منتظر و کردم سکوت

 .دوخت چشم چشمانم به پرافسوس

 نمیشه؟ خوشبخت قدیم مثل مونخانواده دیگه دیدی نمیشه؟ اول روز مثل هیچی دیگه دیدی-

 : گفتم و گذاشتم دهانش روی را دستم

 .باشیم خوشبخت بازم تونیممی ما ولی نشه، قبل مثل چیز همه دیگه ایدش! نزن رو حرفا این-

 : گفت و آمد کش باال به لبش راست ینیمه

 !خیالیخوش خیلی-



 عمل از بعد وقتی چرا! اومده؟ پیش خونه توی هااختالف این نگفتی من به زودتر چرا تو آرش-

 !اومده؟ پیش اییبحث همچین که نیاوردی خودت روی به لندن، اومدی مامان

 ...بشن خراب بودنمون هم کنار محدود و خوب هایلحظه اون خواستمنمی-

 بود؟ بدتر باشم گیج و بفهمم هم با چیزو همه من االن اینکه از-

 با که نبود شیرینی اون حیف. بود شیرین چیز همه موقع اون و تلخه واست چیز همه االن آره،-

 بشه؟ خراب تلخی

 هم با تلخی و تلخی و تلخی اگه ولی! تره راحت تحملش باشه همراه شیرینی اب اگر تلخی آرش-

 !کنهمی دیوونه رو آدم هضمش و درک بیارند، هجوم آدم مغز به

 : گفت و برد فرو موهایش در را دستش

 عادت مونفعلی مزخرف و سخت زندگی به باید هم ما. شده تموم دیگه بوده چی هر حال هر به-

 .کنیم

 .کنه پاک مونزندگی از رو سختیها این یهمه خوب اتفاق یک ممکنه! آرش نزن فوحر  این-

 : گفت و زد کج لبخندی

 !ست؟معجزه یک منظورت! خوب؟ اتفاق-

 !بیفته اتفاق تونهمی معجزه! معجزه آره-

 : دادم ادامه بیاختیار. شد پخش مغزم در وضوح به ماکان صدای

 هابعضی و میشن رد کنارش از بیتفاوت هابعضی میفته، فاقات هاآدم یهمه زندگی توی معجزه-

 .بوده معجزه یک اون که کننمی باور

 : گفت تمسخر البته و تعجب از مملو لحنی با. زد صدادار پوزخندی



 رو تو دیدگاه چی! مایی؟ آرزوی واقعا تو! داری؟ اعتقاد معجزه به حاال تا کی از تو ببینم! معجزه؟-

 داشته اعتقاد معجزه به خبر،بی دنیا از احمق یک مثل شده باعث چی! رده؟ک عوض حد این تا

 !باشی؟

 اونجایی حماقت! ارزشه یک نیست؛ حماقت یک داشتن اعتقاد خوب هایمعجزه به! آرش-

 !باشی داشته اعتقاد خوب هایمعجزه از بیشتر هات،سختی به که میشه شروع

 : تگف و گرفت سرش سمت به را اشاشاره انگشت

 !دادی دست از عقلتو تو-

 .کشاند باال سمت به را انگشتش سپس

 ! کن فکر داری دوست طور هر-

 در یدستگیره روی را دستش. رفت در سمت به بلند هاییقدم با و شد بلند تخت روی از

 بود ایستاده. بود شده خشک جا در بدنش تمام اما رود،می بیرون بودم مطمئن تقریبا. گذاشت

 : زدم صدایش ناخودآگاه. بود دوخته چشم دستگیره به کند حرکتی هبیآنک و

 .آرش-

 : گفت بچرخد سمتم به ایذره اینکه بدون

 بله؟-

 !نیست کردن قهر و کردن بحث وقت االن بزن، حرفتو بشین بیا-

 کند، نگاهم ایذره بیآنکه. شد نزدیک تخت به بود پایین سرش که همچنان و چرخید سمتم به

 .چرخاندم خودم سمت به را صورتش و گرفتم را اشچانه زیر دستم با. نشست کنارم تخت روی

 کنی؟ نگاه من به میشه-

 بلکه نبود، خشم از اصال آنها قرمزی. بودند شده قرمز چشمانش. آورد باال چشمانم تا را نگاهش

 .گرفتمی نشات بود کرده نفوذ وجودش تمام در که غمی از



  بگی؟ بهم خوایمی چیزی آرش-

 کندمی بغض وقتی که تخس یپسربچه یک مثل. داد حرکت پایین به را سرش بزند حرفی بیآنکه

 .بود کرده سکوت آید،می بند صدایش

 .میدم گوش حرفاتو یهمه میدم، گوش من! آرش بگو-

 .شکست را سکوت خودش تا نزدم حرفی. کرد مکث کمی

 حرف باهاش خوادمی دلم خیلی من ولی... هببین منو خوادنمی اون... آرشیدام نگران خیلی-

 .بزنم

 : گفتم و بردم فرو کوتاهش و نرم موهای در را دستم

 بپرسم؟ ازت سوال یه میشه-

 : گفتم سکوتش جواب در. کرد نگاهم سوالی

 افتاده؟ آرشیدا واسه اتفاقی چه فهمیدی چطور تو-

 نزدیکی در خورشید، رنگ نارنجی به مایل زرد نور هایباریکه. چرخاند پنجره سمت به را سرش

 نسبتا سکوتی. کردند مزین خود هنر با را اشچهره نقاشی، هایرنگی مداد نوک مثل غروب

 نگاهم منتظر و چرخید سمتم به سرش. گذاشتم دستش روی را دستم. شد برقرار بینمان طوالنی

 چرخاند پنجره سمت به را سرش دوباره. کردم نگاهش و زدم رویش به کنندهدلگرم لبخندی. کرد

 : گفت و

 کار از کار خیلی دیگه که وقتی. شنیدم حرفاشونو کرد،می بحث باهاش داشت بابا که باریک-

 که وقتی. کردمی خونه از آرشیدا رفتن بیرون واسه تهدیداشو آخرین بابا که وقتی. بود گذشته

 .ببخشه شنکرده گناه خاطر به اونو که کردمی التماس بابا به و کردمی گریه فقط آرشیدا

 .کردم پاک دستم کف با را چکید چپم چشم از که مزاحمی اشک یقطره. کرد سکوت

 !ببینه؟ رو تو خوادنمی آرشیدا چرا دونینمی-



 در کنم،می قضاوتش بابا مثل منم کنهمی فکر اون. بفهمم رو موضوع این خواستنمی چون-

 !نیست اینطور اصال حالیکه

 از چون بفهمی، چیزی تو نداشته دوست کنممی حس که من. کردی برداشت باهاشت شاید-

 .میشه معذب دیدنت

 !نیستم؟ برادرش من مگه! بفهمم؟ نداشته دوست چرا-

 سرم پوست خاراندن به مغزم، در ماکان صدای نیامدن در برای ولی بردم فرو موهایم در را دستم

 .کردم اکتفا

 هم با خیلی و برادرشی اینکه با. نوجوانه دختر یک هم شیداآر ! پسری یک تو آرش ببین خب-

 باش مطمئن. بذاره میون در تو با راحت رو زندگیش مسائل سری یک تونهنمی هستید، صمیمی

 تو مورد در و بگیره نتونسته رو فهمیدنش جلوی ولی بفهمه، چیزی هم بابا خواستهنمی اصال اون

 .بوده طورهمین دقیقا هم

 !ببینه؟ منو خوادنمی حتی ولی کردمی بحث بابا با چرا پس طورهاین اگه-

 .کشهمی خجالت بیشتر تو از شاید خب-

 روی گوشی که پاتختی سمت به سرم. آمد در موبایلم زنگ صدای بدهد، را جوابم کهاین از قبل

 به اییدت ینشانه به را سرش که کردم نگاهی آرش به. چرخید کند، خبر مرا تا دادمی جان آن

 .دادم را تماس پاسخ و آمد کش باال به لبم راست ینیمه. داد حرکت باال و پایین

 .بینمتمی بابابزرگت یخونه در دم. شو آماده کمکم هم تو. میفتم راه دیگه ساعت نیم من آرزو-

 یعسر  چقدر رایان. شد تکرار گوشم در واج به واج و هجا به هجا گفت که ی"بزرگت بابا" یواژه

 !کرد مجزا پدری یخانواده از را خودش

 کجایی؟ االن تو! رایان-

 .نیست دور شونخونه از زیاد. هتلم-



 هتل؟ کدوم-

 .بینمتمی اونجا دیگه ساعت یک من پس-

 نه؟ نمیدی، جواب-

 .فعال-

 !خداحافظ-

 .دوختم چشم اشصفحه به حرص با و برداشتم گوشم روی از را گوشی

 بود؟ رایان-

 عمق تا غم این کردم حس. زدمی موج دلتنگی و غم صدایش در. شد کشیده سمتش هب نگاهم

 .رفت فرو قلبم هایماهیچه

 شده؟ تنگ واسش دلت-

 : گفت و زد پردردی لبخند

 نشه؟ میشه مگه-

 .رو آرشیدا هم و بینیممی رو رایان هم. بریم هم با بیا پس-

 : گفتم و بردم فرو موهایش در را دستم دوباره. کرد ترغلیظ را تلخش لبخند بزند، حرفی بیآنکه

 .گذرهنمی بد بهت االنت مثل باش مطمئن آرش، بریم هم با بیا-

 !کنی؟می شوخی! باشم؟ مطمئن-

 کسی شده، که هم پاپا و ماما خاطر به و نیست اینجا تشنج دیگه اونجا! کنم؟ شوخی باید چرا-

 .کنه دلخور رو بقیه که زنهنمی حرفی

 .گذاشتم هایششانه روی و آورده بیرون موهایش از را دستم و شدم بلند تخت روی از

 .بشی آماده دیگه وقتشه! پسر پاشو-



 .شد بلند باالجبار که زدم اششانه روی ضربه چند

 بخوری؟ غذا کم یه رفتن از قبل نیست بهتر! نخوردی هیچی صبح از تو آرزو-

 .مخور می شام اونجا میرم. شبه نزدیکای دیگه-

 دو هر که نکشید طول دقیقه چند از بیش. رفت بیرون اتاق از و داد پایین و باال را هایششانه

 بود داده دستش کتاب به را حواسش تمام که بابا سمت به نگاهم. رفتیم پایین و شدیم آماده

 و سوزن با و بود رفته فرو فکر در سخت که مامان به چشمم که چرخاندم چشم کمی. شد کشیده

 صاف را صدایش بود ایستاده کنارم که آرش. افتاد بود، کرده مشغول بافتن به را خودش امواک

 دید، که را سکوتشان آرش. کردند نگاهمان سوالی و چرخید سمتمان به دویشان هر سر. کرد

 : گفت

 .خداحافظ فعال. بیرون میریم داریم ما-

 : گفت و برداشت چشمش روی از را عینکش بابا

 المتی؟س به کجا-

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب. کند سکوت که گرفتم آرش صورت جلوی را دستم

 .پاپا یخونه-

 آن زور به که صدایی با. زد گره چشمانش به را آنها غلیظ اخمی و آمدند پایین سریع ابروهایش

 : گفت بزند، داد مبادا عصبانیتش شدت از که کردمی کنترل را

 کی؟ یاجازه با-

 .برنگردیم شاید هم شب. نمیشه بگید نیستیم بچه دیگه. ببینیم رو آرشیدا باید ما بابا-

 : گفت داد،می فشار هم به را پایینش و باال فک هایدندان عصبانیت شدت از حالیکه در

 !کن تمومش آرزو-

 !آرمان-



 .کشاند سمتش به را ما همگی نگاه مامان، بغض پر و لرزان صدای

 ...االن مبچه تنهاست، خیلی االن رشیداآ. برن بذار-

 : داد جواب سریع بابا

 !نیست ما یبچه دیگه اون-

 دیدن یصحنه. گرفت فرا سکوت را خانه تمام. چکید چپش چشم یگوشه از اشک ایقطره

 خوش برای ظاهر به تا گذاشتم گلویم روی را دستم. بود دردناک حد از بیش برایم هایشاشک

 او از سکوت جز صدایی هیچ ولی بزند، حرفی بابا بودم منتظر. کنم اسیر را بغضم دلم، کردن

 : گفت بردمی فرو موهایش در را دستش کالفه کهحالی در آرش. شنیدمنمی

 .میریم دیگه ما-

 روی از که بابا به و چرخید پذیرایی سمت به سرم. کشاند خودش دنبال مرا و گرفت را دستم

 .دوختم چشم شد،می نزدیک مامان به و بود شده بلند اشصندلی

 . آرزو-

 .کردم نگاهش سوالی و چرخاندم را سرم

 بگیریم؟ تاکسی یا بریم ماشین با-

 .بگیریم تاکسی-

 ولی بودم متنفر بود، کشیده مرا انتظار ایران در که جدیدی زندگی از. شد چه نفهمیدم دیگر

 سبقت هم از پیادهرو در رفتن راه در که یمردم به را راه تمام. نداشتم آن با سازش جز راهی

 رنگسیاه چشمان. بستم را چشمانم قرمزچراغ پشت ماشین توقف با. ماندم خیره گرفتند،می

 آرامش نگاهش تجسم از حتی. بست نقش هایمپلک یبسته یپرده جلوی آرامشبخشش

 که ایسبزه دخترک هب. کردم باز چشم کنارم یشیشه روی انگشتی یضربه صدای با! گرفتممی

 ضعیفتر صدای. دوختم چشم بود، داده جا کوچکش دستان در زور به را پاکت دسته چندین

 : گفت که شنیدم شیشه پشت از را اششده



 خری؟نمی فال خانوم-

. گرفت فاصله ماشین از و گرفت یاس رنگ نگاهش. دادم تکان طرفین به نفی عالمت به را سرم

 دلش آورد،می هجوم آدم زندگی به غم و درد سیل وقتی شودمی مگر ویمبگ او به خواستمی دلم

 برای هادلخوشی این! کند؟ خوش آن تعبیر با اشآینده بینیپیش و شعر بیت چند خواندن به را

 .دردترینهاست بی

 .آرزو رسیدیم-

 بدون و شدم پیاده ناچار به. کرد اشاره در به نگاهش با. کردم نگاهش گنگ و کردم باز چشم

 .کرد متوقف جا در مرا رایان صدای بزنم، را در زنگ اینکه از قبل. رفتم در سمت به معطلی

 !رسیدی زود چقدر-

 او به بودم داشته نگهشان باز زور به هایمپلک پف شدت از که چشمانی با و چرخیدم سمتش به

 .گرفت خود به نگرانی و تعجب رنگ نگاهش دیدنم با. دوختم چشم

 !پریده؟ رنگت چرا! خوبه؟ لتحا آرزو-

 : گفت کردمی نگاه رایان به درحالیکه و شد نزدیکتر من به بود، شده پیاده تاکسی از تازه که آرش

 .نخورده هیچی حاال تا-

 !نمیشه؟ پیدا غذا خونه اون توی مگه! چی؟-

 : گفتم دهد ادامه را حرفش اینکه از قبل. رساند من به را خودش بلند هاییقدم با

 .بخوابم دادم ترجیح. نخوردم خودم-

 : گفت و برد فرو کتش جیب در را دستانش

 نه؟ مگه زدی، حرف بابات با-



 نداشتم زدن حرف توان. شدم دقیق مغمومش چشمان در. گرفت شکل گلویم در بزرگ بغضی

 و زد تلخ لبخندی. گرفت را هایمشانه گرمش دستان با. دادم تکان پایین به را سرم فقط پس

 : گفت

 .دونینمی مقصر منو دیگه اینطوری. فهمیدی رو چیز همه که خوشحالم-

. کردمی نگاهمان درد پر نگاهی با آرش. چرخاندم در سمت به را سرم و گرفتم چشمانش از چشم

 : گفت و برداشت هایمشانه روی از را دستانش رایان. بزند را در زنگ تا کردم اشاره او به دستم با

 !دونیمی مقصر منو هم تو پس-

 از قبل. شدم خیره خشمگینش چشمان در ناباوری از پر نگاهی با. چرخید سمتش به سرم سریع

 کنارم از کند، صبر ایلحظه آنکه بدون رایان و شد باز صدایی اندک با خانه در بزنم، حرفی اینکه

 : گفت بود شده خشک جا در من مثل که آرش. شد وارد سریع و گذشت

 !کرد تو به راجع فکری همچین رایان نمیشه باورم-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !کنیم باور بتونیم رو چیزی هر که میره سمتی به داره مونزندگی-

 .زدم کج لبخندی آرش به و کردم پاک را چکید چپم چشم از که اشکی یقطره دستم کف با

 بریم؟ هم ما-

 : گفت و داد کش باال به را لبش راست ینیمه کمی

 .بریم-

 که پدربزرگی و مادربزرگ ذوق پر چشمان روی نگاهم. گذاشتم سر پشت را حیاط تند هاییقدم با

 شوقی غم، همه آن میان در. شد خشک داشتند دوست پدرم از بیش حتی مرا عمر، یهمه

 .شد جاری وجودم تمام در آنها یدوباره دیدار از وصفناپذیر

 !سالم-



. کندمی گرم مرا امکودکی دوران مثل هم هنوز محبتش. شدم یدهکش پاپا آغوش به سرعت به

 : آمد در معترضانه ماما دلنشین لرزان و نازک صدای

 چی؟ من حق پس-

 : گفت و آورد بیرون آغوشش از مرا بود، گشوده شادی به را لبهایش ریز هاییخنده حالیکه در پاپا

 .کردی تخود دلتنگ رو ما چقدر ببین! معرفتبی دختر سالم-

 : گفتم و زدم رویش به کج لبخندی شدم،می کشیده ماما گرم آغوش به حالیکه در

 !بود شده تنگ براتون خیلی دلم-

 : گفت دلخورانه لحنی با و آورد بیرون آغوشش از مرا ماما

 !معلومه احوالپرسیهات از-

 امشانه روی را دستش پاپا. دوختم چشم هایمکفش به و انداختم پایین خجالت از را سرم

 : گفت و گذاشت

 .منتظرته هم آرشیدا که تو بیا گذشته، بوده چی هر دیگه-

 ذوق با. زد رویم به بخشاطمینان و گرم لبخندی. کردم نگاهش کنجکاو و آمد باال سرم سریع

 قد تمام یپنجره کنار صدابی که رایان روی چشمم. شدم پذیرایی وارد و بوسیدم را اشگونه

 متری نیم در و شدم نزدیکتر او به. ماند ثابت بود شده خیره بیرون به و بود یستادها پذیرایی

 .ایستادم کنارش

 وایستادی؟ اینجا چرا-

 به. بود نکرده منحرف من سمت به روبرویش از را نگاهش ایذره حتی. چرخید سمتش به سرم

 : گفتم و شدم خیره رخشنیم

 .بگم بهت رو چیزی یه باید چون-

 !من نه بزنی، حرف آرشیدا با ومدیا تو-



 .کن نگاهم لطفا پس بزنم، حرف تو با باید اول ولی-

 .دوخت چشمانم به را منتظرش نگاه و چرخاند را سرش

 .بزن حرفتو حاال خب-

 .کردی برداشت اشتباه تو-

 کردم؟ برداشت اشتباه رو چی-

 !دونمنمی اخیر وقایع این مقصر رو تو اصال من-

 ...چرا پس-

 : گفتم و گذاشتم دهانش روی را تمدس

 اونم بزنم، حرف دقیقه به دم سخته من برای. کنم هضم رو چیز همه بدی فرصت من به باید تو-

 !میدم دست از هم رو زدنم حرف توان که هاییوقت

 .برداشت دهانش روی از و گرفت را دستم

 میدی ترجیح تو نباشم، خانواده اون از عضوی دیگه من و بپاشه هم از مونخانواده اگه بگو بهم-

 من؟ یا باشی همسو پدرت با

 !نمیدم ترجیح بقیه به رو کدومهیچ من! هم کنار در اعضا یهمه یعنی خانواده-

 بابات؟ یا مامان و من کنی؟می انتخاب رو کدوم کنی انتخاب شدی مجبور اگه-

 !رایان-

 !آرزو بگو-

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب. کشیدم پوفی و بردم فرو موهایم در را دستم کالفه



 جدا قابل و یکیند یعنی واحدند، یک هم کنار در همه یعنی خانواده. مشترکه واحد یک خانواده-

 و بسازم دیگه راه یک میدم ترجیح بده، قرار راهی دو توی منو بحرانی همچین اگر! نیستند شدن

 .کنمنمی انتخاب رو هیچکدومتون دیگه. برم تنها رو راه اون

 .داشت ارزش برایم نکرد مخالفتی من با که همین. کرد سکوت

 هاگذشته مثل تونیمنمی دیگه ما! ستبیفایده زدن حرف قشنگ این ولی زنیمی حرف قشنگ-

. بده نشون مونزندگی یادامه واسه رو راهحل بهترین زدی تو که حرفی همین شاید پس. باشیم

 .بریم رو خودمون راه و کنیم ندگیز  تنها مونهمه که این

 پایین؟ بیاد کنم صدا رو آرشیدا خوایدمی هابچه-

 ب**ل به لبخند. شد کشیده سمتش به نگاهمان و شد پاره ما کالم یرشته ماما صدای با

 : گفتم و زدم رویش به کجی لبخند. کردمی نگاهمان

 !ببینیمش بریم باید ما-

 : گفتم و کردم رایان به نگاهی

 میای؟ من با هم تو اتاقش، توی باال میرم من-

 : گفت بردمی فرو کتش هایجیب در را دستانش حالیکه در و چرخاند پنجره سمت به را سرش

 .بزنی حرف تنها باهاش تو اول بهتره نه،-

 باال هاپله از کوتاه و آهسته هاییقدم با. شدم هاپله راهی و دادم حرکت باال و پایین به را سرم

. شدممی ترنگران و نگران بگویم، نباید و بگویم او به باید آنچه به کردن فکر با مدام. رفتممی

 کشیده کمی مبادا که بردم فرو موهایم در احتیاط با را دستم. ایستادم اتاقش در جلوی مستاصل

 دست اربیاختی. کند دعوایم بود، آمده من دنبال به خودش از نیابت به که خیالی ماکان و شوند

 هم خودم حتی. شد خشک جا در ولی بزنم در که آوردم باال را دستم. کردم مشت کمی را دیگرم

 کردم غلیظ اخمی. کنممی دست دست حد این تا او، با زدن حرف و دیدنش برای چرا بودم مانده

 .ماندم منتظر و زدم اتاقش در به هم سر پشت یضربه چند. شوم چیره مضاعفم هیجانات بر که



 !ماما خورمنمی شام-

 او به گذاشتنمی که لولیدمی وجودم در ک رمی چرا دانمنمی. شد نمایان لبم بر کجی لبخند

 قبل از ترعصبانی صدایش که زدم اتاقش در به دیگر یضربه چند. هستم کسی چه من بگویم

 : آمد در

 !خورمنمی شام من گفتم ماما-

 که هایشقدم بلند صدای. زدم اتاقش در بر دیگر یضربه چند و کردم پرشیطنت و ریز ایخنده

 در به شدنش نزدیک یمژده رود،می راه و کوبدمی زمین بر را پایش حرص شدت از دادمی نشان

 به باد در، حرکت سرعت شدت از که طوری کرد، باز بسیاری شدت و سرعت با را در. دادمی را

 چشم بودند، شده گرد ناباوری شدت از که نیچشما با اشبهتزده صورت به. خورد صورتم

 را بود شده کمرنگ لبم روی که کجی لبخند. زدمی موج بزرگی رنج و غم نگاهش عمق در. دوختم

 : گفتم و گذاشتم نرمش و صاف یگونه روی را دستم. بخشیدم بیشتری جان

 !بود شده تنگ برات دلم-

 را دستم دو هر. بود کرده حلقه گردنم دور کممح را دستانش. کشید آغوش به مرا ثانیه دهم در

 : گفتم و بردم فرو موهایش در

 .بودم بیمعرفتی خواهر انقدر که ببخش منو-

 به و آوردم بیرون آغوشم از را او. شوندمی خیس ذرهذره هایمشانه کردم حس. نداد جوابی

 بغضی. کشاند البا من چشمان تا و گرفت زمین از را نگاهش. دوختم چشم اشکش پر چشمان

 آرام برای ولی کردمی درخواست ریختن اشک زمانی هر از بیش دلم. زد چنگ گلویم به بزرگ

 محکم را دهانم آب! بودم نیامده دردش و غم دادن نشان بیشتر برای بودم؛ آمده آرشیدا کردن

 در. بردم تاقشا به خودم با را او کردم،می حلقه هایششانه دور را دستم حالیکه در و دادم قورت

 مشت دست روی را دستم. نشستم کنارش نشاندم،می تخت روی را او که همچنان و بستم را

 .آمد باال چشمانم تا و گرفت سوال رنگ نگاهش. گذاشتم لرزیدمی پایش روی که اششده

 ...آرشیدا-



 .کرد نگاهم سکوت در

 گریه تونیمی قدر چه هر امشب که خوادمی دلم. گذشته سخت بهت خیلی مدت این دونممی-

 .ببینم اشکتو قطره یک خوامنمی دیگه فردا از ولی کنی، خالی خودتو و کنی

 ...تونمنمی من آرزو-

 : گفتم و گذاشتم دهانش روی را دستم

 ایران اومدیم رایان و من آرشیدا، ببین. بخوای باید فقط تونی،می بخوای اگه تو! تونینمی نگو-

 به رو مونخانواده کنار در قدیم مثل زندگیت، و کنیم صحبت تو مورد در بابا با کهاین برای فقط

 ! مونهنمی ناراحتی و غصه جای دیگه پس. بشه راه

 هایشگونه روی مستقیمی خطوط در و کشیدند صف هم سر پشت هایشاشک درشت هایدانه

 گرم هم مرا دستان کف داغی، شدت از. گذاشتم هایشگونه روی را دستانم کف. کردند حرکت

 با. نماند هایشاشک از ردی تا دادم ُسر بناگوشش تا بینی یتیغه از را شصتم انگشتان. کردند

 : گفت لرزیدمی و بود گرفته بغضش شدت از که صدایی

 خودش اون... بخشهنمی منو هیچوقت که گفت خودش اون... آرزو بخشهنمی منو هیچوقت بابا-

 دیگه من... من... من چون نکنم، خوش خونه اون به برگشتن به خودیبی رو دلم دیگه که گفت

 !نیستم دخترش

 تا دادم قورت فشار با را دهانم آب. دادم حرکت نوازشوار و بردم فرو موهایش در را دستانم از یکی

 : گفتم اطمینانبخش و مالیم لحنی با. شود کوچکتر بود، چسبیده گلویم به که سمجی بغض

 میشیم عصبانی وقتی هاآدم ما یهمه! بوده عصبانی خیلی زده رو هاحرف ینا وقتی اون-

 دل ته از رو هاحرف اون اما ترسونه،می یا کنهمی ناراحت خیلی رو بقیه که زنیممی هاییحرف

 .گیرنمی نشات کرده، عصبانی رو ما که نفرتانگیزی هیجان از هاحرف اون! نزدیم



 چون زنند،می حرف دلشون ته از میشن عصبانی وقتی دقیقا اهآدم که اینه واقعیت اما-

 همین و نمیذاره آدم برای کردنی رعایت هیچ دیگه نمیذاره، آدم جلوی ایپرده دیگه عصبانیت

 .انکاری و پرده هیچ بدون بزنن، رو دلشون حرف دقیقا میشن عصبانی وقتی هاآدم میشه باعث

 با کم یه تو آخه! کنهنمی صدق باشه عصبانی خیلی مآد که وقتی برای تو حرف این! آرشیدا-

! باشه؟ نداشته دوست رو هست و بوده عاشقت همیشه که رو تو بابا میشه مگه کن، فکر خودت

 پاک دلش از رو تو به شعالقه تمام و کنه فراموش رو تو داشتن دوست شبه یک میشه مگه

 دخترشی تو! ندونه؟ خودش دختر رو تو دیگه تغافالنه اشتباه خاطر به اون میشه مگه! کنه؟

 از همیشه واسه و نبخشه رو تو میشه مگه کرده؛ بزرگت اون و خونشی و گوشت از آرشیدا،

 !کنه؟ بیرونت زندگیش

 !میشه آره-

 !نمیشه که معلومه-

 بزنید حرف باهاش هاساعت و پیشش برید تونیدمی رایان و تو! میشه که کنممی ثابت بهت-

 گوش هم شما حرف به بوده، بیتفاوت من زاری و گریه و التماس همه اون به وقتی ون،بد اینو ولی

 ! کنهنمی

 .کشیدم آغوش به را او حلقه این کردن تنگ با و کردم حلقه هایششانه دور را دستانم

 .نباش نگران تو! دختر کنیممی متقاعدش-

 .تونیدنمی-

 را خودش و کند گریه خواهدمی چه هر تا ردمک سکوت. شد خیس هایشاشک با دوباره امشانه

 گریه آن روی راحت، خیال با که مانده ایشانه آرزوی در است مدتی که فهمیدممی. کند خالی

 : گفتم و مالیدم کمرش روی آرام را دستم. شد بلند اشسینه خسخس صدای کمکم. کند

 .میدم قول. کنیمی گریه ریاینجو که باشه آخرینباری میدم قول بهت آرشیدا، میشه درست-



 در ساعت چندین نفهمیدم. داد پاسخ من به اشگریه هقهق صدای با بزند حرفی آنکه بدون

 داده قورت محکم را دهانم آب بغضم، مهار برای آنقدر من و داد ادامه کردن گریه به وضع همان

 آغوشم از. گرفت آرام خرهباال و شد کمتر هایشگریه که کردم شکر را خدا. گرفتم گلودرد که بودم

 ضربه چندین صدای. رفت ضعف برایش دلم. کرد پاک آستینش با را هایشاشک و آمد بیرون

 .کرد معطوف در به را هردویمان نگاه اتاق در به

 تو؟ بیایم شهمی-

 را ابروهایش غلیظ اخمی آرش صدای شنیدن با. شد کشیده آرشیدا سمت به کنجکاوانه نگاهم

 : گفتم بشنود خودش فقط که طوری آهسته صدایی با. دبر  فرو هم در

 !آرشیدا؟ شده چیزی-

 : داد جواب خشمگین

 اینجا؟ اومده آرش چرا-

 بیاد؟ هم آرش که داشت اشکالی مگه-

 .باشه اینجا اونم نیستم راحت من! داشت آره-

 !چرا؟-

 ...چون... چون-

 در. آوردم باال را سرش و گرفتم را اشچانه زیر دستم با. کرد سکوت و انداخت پایین را سرش

 : پرسیدم و کردم نگاه گریزانش چشمان

 چی؟ چون-

 : گفت و کشید پوفی

 .کنهمی بیرون خونه از اونم بزنم، حرف آرش با اگه گفته بابا چون-



 را آرشیدا بابا اینکه باور حتی. شدند گرد ناباوری و بهت شدت از چشمانم و شدند رها دستانم

 خورد در به که دیگری یضربه چند با! بود انتظار از دور اندازه از بیش است، کرده تهدیدی چنین

 .چرخید در سمت به سرم

 نه؟ یا تو بیایم میشه-

 اشزده یخ دست روی را دستم. کرد جلب خود به را توجهم آرشیدا دستان محسوس لرزش

 با و بخشیدم نگرانش انچشم به مطمئن نگاهی. آمد باال چشمانم تا زمین از نگاهش. گذاشتم

 : گفتم بخشاطمینان لحنی

 !نترس آرش با ارتباط از پس کنیم،می درست چیزو همه رایان و من! نباش هیچی نگران آرشیدا-

 لبم راست ینیمه. کردم حس را بیشتری آرامش نگاهش عمق در ولی بود نگران هم هنوز نگاهش

 در به دیگر یضربه چند. کردم باز و بستم ممحک خاطرش اطمینان برای را چشمانم و رفت باال

 : گفت که آمد در آرش عصبانی صدای و خورد اتاق

 !اید؟زنده-

 : گفت آرش جواب در سریع آرشیدا

 !مُردیم ما نه-

 : گفت و کرد من به پرحرص نگاهی

 !نمیره رو از این-

 داشت ب**ل بر کج یلبخند درحالیکه و کرد باز را در آرش. آمد کش باال به لبم راست ی نیمه

 : گفت

 ! خوبه خیلی حالت که بینممی-

 مخالف سمت به را سرش بود، دلخوری و حرص از لبریز نگاهش هم هنوز حالیکه در آرشیدا

 : گفت و چرخاند آرش



 .خوادمی خوبی حال و وقت هم شوخی فهمیدنمی هاآدم بعضی کاش واقعا-

 : گفت د،ده نشان پرشیطنت کرد می سعی که لحنی با آرش

 کنی؟می زبونی بلبل و بده حالت تو االن-

 یک مثل آرش. دوخت چشم او به پراشکش چشمان با و برگرداند آرش سمت به را سرش آرشیدا

 رنگ و داد دست از را خود تظاهری شیطنت ذره یک همان نگاهش. زد خشکش جا در مجسمه

 در. کرد پاره را مانسه هر نگاه رشتهی دورتر، فاصلهی از رایان صدای. گرفت خود به عذابآور غمی

 : گفت برد می فرو کتش جیبهای در را دستانش حالیکه در و بود ایستاده در چهارچوب

 نیومدیم ما! اینجا نیومدیم الکی رو راه همه این آرزو و من. بشه خوب حالت و وقت باید دیگه-

 باشه بد حالت بذار کن، گریه و باش ناراحت بگیم و کنیم بغلت و میکنی گریه تو ببینیم که اینجا

 ! بریم پاشیم بعدش و

 حال از که کشممی چی االن من دونیمی هیچ تو! کنی؟می نهی و امر کردنت سالم عوض رایان-

 ...مردها شما! کردنه؟ همدردی عوض حرفات این! زنی؟می حرف خوب

 : داد ادامه و افتاد نرایا و آرش به دوباره نگاهش که درآورد چرخش به طوری را چشمانش

 !ندارید درک قدرت اصال-

 : گفت و زد پوزخندی رایان

 درک قدرت یعنی بیاری دست به قدیمتو شاد یروحیه دوباره تو میخوایم اینکه! واقعا؟ اوه-

 باهات خودت، قول به که کنیممی درک دردتو بگیم و کنی گریه واینمیستیم اینکه! نداریم؟

 ! نداریم؟ درک قدرت یعنی کنیمنمی همدردی

 : گفت و گرفت سرش سمت به را اشارهاش انگشت

 این ما کنیم؛ همدردی و بزنیم حرف فقط و کنیم نگاهت شینیمنمی ما! بنداز کار به مختو-

 و وایستیم ما اینکه! خوای؟می چی تو حاال. کنیممی کن ریشه خوردناته غصه دلیل که مشکالتو

 !کنیم؟ درستش رو معضل این و یمکن حرکت یا کنیم همدردی باهات



. میانداخت اشمثبتاندیشی و ماکان یاد به مرا. شدم اشامیدوارکننده حرفهای غرق سکوت در

 حرفهایش که همین اما آورد، در را آرشیدا اشک دیگر، بار که بود تند قدری به لحنش که حیف

 از پاپا صدای حین همین در. بود لذتبخش داد،می را واقعی برادر یک ناب یعالقه و محبت بوی

 : گفت که آمد راهپلهها

 .شام بیاید ها بچه-

 : گفتم و کردم پاک را آرشیدا صورت روی هایاشک سریع و برداشتم کاغذی دستمالی

 .بکنیم تونیممی کار چی که کنیم، فکر خوب فردا تا و بخوابیم و بخوریم شام بریم باید_

 : گفت غرولندکنان آرشیدا

 خوام؟نمی شام بگم باید بار چند! خوامنمی شام من-

 و بشود بلند تخت روی از شد وادار آرشیدا که کشید محکم آنقدر و گرفت را دستش آرش

 : گفت خشم از مملو لحنی با و انداخت او به عصبی نگاهی آرشیدا. بایستد

 !زوره؟ مگه! بخورم شام خوامنمی من-

 : تگف رایان بزند، حرفی آرش اینکه از قبل

 .میدی ادامه داری که بالتکلیفی زندگی همین به ابد تا یا پایین میای یا آرشیدا-

 از بعد. رفت بیرون اتاق از آرش با نقنقکنان زد،می حرف خودش با ب**ل زیر حالیکه در آرشیدا

 : گفت و کشید پوفی رایان آنها رفتن بیرون

 !داریم یشگنجا چقدر ما کرده فکر خودش با خدا دونمنمی واقعا-

 ...رایان-

 : گفت و چرخید سمتم به سرش

 هوم؟-



 داری؟ ذهنت توی نقشهای بابا کردن متقاعد واسه تو-

 .دارم خوبی فکرای کنی کمک هم تو اگه-

 گذره؟می سرت توی چی بگو حاال! کنممی کمک من که معلومه! واقعا؟-

 .ممیگ بهت کامل شدن، وقتی ولی نشدن قطعی برنامهها یهمه فعال-

 .داد پایان ما یمکالمه به میآمد، رایان سر پشت متری یک از که ماما صدای

 !بخورید؟ شام نمیاید چرا تا دو شما-

 : گفتیم و زدیم لبخند رویش به هم با همزمان

 !میایم االن-

*** 

 

 دست جای به استرسم مهار برای. دادم قورت محکم را دهانم آب و کردم مرتب سرم روی را شالم

 روز سه دقیقا. کردم مشغول شالم با را خودم خیالی، ماکان کردن عصبانی و موهایم در بردن فرو

 و مادربزرگ یخانه در اول، روز جز به را روز سه این تمام ما و میگذشت ایران به ما آمدن از

 دیدیم، را او که شبی اولین شدت به دیگر آرشیدا که دارد شکر جای. کردیم سپری پدربزرگمان

 !نزدیم حرف آرشیدا یدرباره بابا با هنوز، که دارد نگرانی جای ولی نیست مایوس و گینغم

 آرزو؟ ایآماده-

 بودند، ایستاده روبرویم ب**ل به لبخند امپدری فامیل تمام آن در که عکسی تابلوی از را نگاهم

 به عجله بیشتر میک رفتن برای که فهماند من به منتظرش نگاه با. دوختم چشم رایان به و گرفتم

 .شدم نزدیک او به و گذاشتم امشانه روی را کیفم. دهم خرج

 .بریم آره،-

 . کرد متوقف رفتن راه از مرا رسید،می گوش به سرم پشت از که آرشیدا نگران صدای



 ...زیاد خیلی متاسفم، خیلی که بگید بابا به-

 مثل بود، پوشانده را آنان طحس که اشکی یالیه با چشمانش. لرزیدمی بغض شدت از صدایش

 : گفت جوابش در معترض لحنی با رایان. زدندمی برق شب دل در ستاره

 !نکنی گریه دیگه تو گذاشتیم قرار ما-

 .کنممی خواهش. بگید بهش اینو فقط رایان-

 شدن بزرگتر جلوی تا دادم قورت قدرت نهایت با را دهانم آب. گرفت جان گلویم در بزرگ بغضی

 .بگیرم را آن

 خبررسان عنوان به ما هم امشب! ندی نشون ضعف خودت از دیگه که بود این ما قرار! آرشیدا-

 !نباز خودتو الکی پس کنیم؛ حل رو مشکل این میریم! نمیریم

 روی از و چکید چپش چشم از اشک ایقطره. داد تکان پایین به را سرش جواب در آرشیدا

 لحنی با و زدم زور کم لبخندی سختی به. کرد ختم چانه تسم به را مسیرش و خورد سر اشگونه

 : گفتم برسد، نظر به کنندهمطمئن کردم سعی که

 .میشه درست چیز همه! کن اعتماد ما به آرشیدا-

 : گفتم گذاشتم،می بازوهایش روی را دستانم کهحالی در و رساندم او به را خودم بلند قدم چند با

 باشه؟ نخور، هغص دیگه پس. میدم قول بهت-

 و پایین به بارچندین را سرش کهحالی در و کرد پاک هاگونه روی از را هایشاشک رد دستانش با

 : گفت داد،می تکان باال

 .باشه-

 جوابش در که زد رویم به جانکم لبخندی. گرفتم فاصله او از و کاشتم موهایش بر ایبوسه

 با اششانه به شانه. شدم نزدیک رایان به و گرفتم او از چشم .آمد کش باال به لبم راست ینیمه

 دورش هایصندلی روی پاپا و ماما که حیاط کنار میز سمت به. کردممی حرکت بلند هایقدم



 به دلنشینشان هایخنده ما دیدن با. رفتیم بودند، مشغول کردن ب ش و خوش به و نشسته

 : گفت تهدیدوار لحنی با ماما. شدند مبدل لبخند

 .تا دو شما و دونممی من وگرنه اینجا، میاید حتما صبح فردا-

 : گفت جوابش در هم پاپا

 این باباتون، و مامان یخونه رفتید ایران، اومدید وقت هر سال همه این مادربزرگتونه، با حق-

 .باشید ما یخونه باید دیگه رو دفعه

 : گفت و زد رویشان به گرم لبخندی رایان

 .دارید ایدیگه جایگاه ما ایبر  شما! البته-

 : گفت گذاشت،می رایان یشانه روی را دستش کهحالی در و شد بلند اشصندلی روی از پاپا

 . بگذره خوش-

 بابا که است این آرزویم تنها من! بگذرد؟ خوش. زدم تلخ پوزخندی ینشانه به کج لبخندی

 که آنچه به بودم، نشسته اکسیت در که مدتی تمام! پیشکشش هم خوشگذرانی! بشود متقاعد

 و کرد توقف خانه در جلوی که نکشید طولی زیاد. کردم فکر بگوییم بابا به گذاشتیم قرار رایان با

 .شدم پیاده ماشین از لرزان هاییقدم با من

 !بیارم؟ در نگرانی از رو تو باید حاال! آرزو-

 : گفتم و دادم قورت زور پر را دهانم آب

 .نشه راضی بابا سمتر می من رایان-

 !نشه؟ راضی میشه مگه! ترسی؟می چرا-

 چون دادم امید آرشیدا به من! وایمیسه روش چقدر زنهمی رو حرفی وقتی اون دونیمی که تو-

 نظرشو راحتی به که نیست کسی بابا، که دونممی دلم ته خودمم ولی بشه، دلسرد خواستمنمی

 !کنه عوض



 اومدی؟ من با االن چرا کنیمی فکر اینطوری اگه-

 ... من چون-

 اوضاع که کنه عوض جوری نظرشو ترسیمی فقط کرد عوض نظرشو میشه که داری باور تو چون-

 .بشه تروخیم هست که اینی از

 به. گرفت را امزده یخ دست گرمش دست با. چیست امدلهره دلیل فهمیدمی خوب. کردم سکوت

 نگرانی کمی عمقش، در ولی داشت بخشیاطمینان رنگ نگاهش. دوختم چشم چشمانش

 و بستم را چشمانم. بود عمیق آرامشی از مملو او نگاه. کشید پر ماکان سمت به فکرم. بود هویدا

 سلول به سلول پرحرارتش نگاه. کردم تجسم امبسته هایپلک تاریک یپرده روی را چشمانش

 .داد تسکین را مضطربم وجود و قلب عمق تا پوست سطح از نگاهش آرامش. کرد گرم را بدنم

 بستی؟ چشماتو چرا-

 در تعجب، از لبریز نگاهی با که رایان به و گشودم چشم. شد محو ذرهذره تجسمم در تصویرش

 .کردم نگاه بود شده خیره چشمانم

 .داخل بریم شدم؛ آروم االن. همینجوری-

 تکان پایین به را سرش. اختاند پایین و باال را هایششانه. شد کاسته کمکم نگاهش تعجب از

 : گفت و داد

 .بریم-

 !ما؟ پیش اومدید دیر انقدر چرا-

. دوختم چشم کرد،می نگاه ما به دلخوری با و بود ایستاده روراه در که مامان به و آمد باال سرم

 : گفت بود ایستاده کنارم که رایان

 باشیم؟ تفاوتبی آرشیدا به شوهرت مثل تونیممی هم ما کردی فکر! مامان بودیم مجبور-



 رویزیاده. شدند گرد ترس و تعجب شدت از چشمانش. گذاشت دهانش روی را دستش مامان

 بین پیوند نشدن سست به را دلش من، یگذشته مثل هم او گویی بود؛ باور غیرقابل برایش رایان

 : گفت که آمد پذیرایی از بابا یحوصلهبی و خسته صدای. بود کرده خوش خانواده این اعضای

 حاال تا که جاییهمون برگردی بهتره کنی، بحث موضوع این سر دوباره که اینجا اومدی اگه رایان-

 .بودی

 : گفت و زد صدادار پوزخندی رایان

 .میرم زود نباشید نگران-

 بود نشسته هامبل از یکی روی. کنم پیدایش تا چرخاندم چشم و شدم پذیرایی وارد. نداد جوابی

. شنیدممی وضوح به را پرصدایش و تند هاینفس صدای. بود برده فرو موهایش در را شدست و

 .کنم غلبه امدلهره و ترس بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 ...بابا-

 .کشاند باال من چشمان تا را نگاهش و گرفت زمین از چشم

 .کنیم حل رو آرشیدا شکلم که اومدیم! کنیم بحث هااختالف سر که اینجا نیومدیم امشب ما-

 : گفت گیرانهموضع لحنی با و کرد غلیظ اخمی

 .نکنین خسته خودتونو الکی پس نمیشه، حل آرشیدا مشکل-

 !بابا اما-

 .بخشمشنمی دیگه چرا که دونهمی هم خودش اون! آرزو نباشه حرف-

 هایگل نقش هب و انداختم پایین را سرم. گرفت شکل گلویم در غم و ترس شدت از بزرگ بغضی

 وارد سریع، و بلند هاییقدم با که دیدم را رایان چشم یگوشه از. دوختم چشم فرش روی ظریف

 .نشست بابا کنار مبل   روی و شد پذیرایی

 .ماست یهمه نفع به که دارم آرشیدا برای ایبرنامه یک من-



 رایان، یعقیده به چون یمبگو را چیز همه من بود قرار. دوختیم چشم رایان به همزمان بابا و من

 فکر. کندمی قبول بشنود، من زبان از را حرف همان اگر ولی ندارد قبول را او هایحرف بابا

 که جسارتی با خودش خوشبختی، کمال با اما دهم ادامه را حرفش بخواهد من از رایان کردممی

 : داد ادامه نداشتم اصال لحظه آن در من

 تمام هفته یک این من، یخواسته طبق اون. کردم صحبت نیویورک توی دوستام از یکی با من-

 .بگیریم پذیرش آرشیدا واسه بتونیم که کرد رو تالشش

 : پرسید عصبانیت و تعجب از پر لحنی با بابا

 !چی؟-

 کافیه فقط کنیم، نام ثبت مناسب کالج یک توی بعد سال برای اونو شدیم موفق خوشبختانه-

 برممی خودم با اونو من بعد. بشه قبول رو همه و بده ایران ترمشو پایان امتحانات امسال

 .نیویورک

 !کنی؟می کار چی دقیقا تو-

 مطمئن و دارم دوستش رو آرشیدا واقعا من. کنید اعتماد من به رو باریک این خواممی ازتون-

 ایران توی ناال اون! نیست خونه این و شما از اون کردن جدا فقط تصمیم، این از هدفم باشید

 اون. بیرون بره راحت خیال با تونهمی نه کنه، تمرکز درسش روی تونهمی نه. نداره خوبی وضعیت

 کلی و نیویورک ببرمش خواممی من. کنهمی حس که کمبوده و ترس فقط وجودش، توی االن

 سالمت به وقتی. بیاد بیرون شروحیه مخرب فضای این از که بدم ترتیب واسش برنامه و کالس

 !چطوره؟. شما پیش ایران برگرده بگید بهش تونیدمی شد، موفق درسش توی و رسید روحی کامل

 توی اونم کنی، مراقبت آرشیدا از خوایمی چطور! نداری سن بیشتر سال سی خودت تو! رایان-

 !دیگه؟ کشور یک

 و استراحت به یزمان هر از بیش سن این توی که پدربزرگ و مادربزرگ از بیشتر باشید مطمئن-

 !کنممی مراقبت ازش دارن، نیاز آرامش



 !بمونه؟ اونا یخونه ابد تا قراره مگه-

 !اینجا؟ برگرده که بخشیدید اونو شما مگه-

 .برد فرو موهایش در را دستش و انداخت پایین را سرش بابا. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 .اینجا برگرده باید که باالخره-

 پشت متری چند از مامان، شادی و ناباوری از لبریز صدای. داد شکل لبم به یعمیق کج لبخند

 : گفت که آمد در سرم

 !آرمان-

 : گفت و کرد رایان به غلیظ اخمی بابا

 !بخشیدم اونو نکن فکر-

 : گفت کردمی حرفش چاشنی کمرنگی لبخند کهحالی در رایان

 !نبخشید تونیدنمی-

 .برگرده باید باالخره میگم نفس خاطر به فقط هم االن! تونممی که البته-

. دوختم چشم اششده مایوس چشمان به و چرخیدم مامان سمت به. ماسید لبم روی لبخند

 : آمد در بابا جواب در نمایید،می پرامید هم هنوز که رایان صدای

 زودتر چه هر بهتره ضمن در. کنید فکر پیشنهادم روی جدی خیلی مامان خاطر به هم االن پس-

 .بیان بیرون پرفشار وضعیت این از آرشیدا خود هم و آرش هم تا برگرده، خونه این به آرشیدا

 .نفس خاطر به فقط ولی برگرده تونهمی بگو بهش تو-

 ماکان، فکر از گریز برای. دادم فشار و گرفتم دست با را شالم هایریشه ناراحتی، و خشم شدت از

 خیالبی و ریلکس رایان خوردم،می من که حرصی وجود با! دندبو موهایم برای خوبی جایگزین

 .بود نشسته



 .ستهمه نفع به کنید قبول اگر. کنید فکر من پیشنهاد روی هم شما اما میگم بهش-

 از حتی بتونی که نرسیدی سنی به هنوز وقتی کنم، واگذار تو به رو آرشیدا باید چطوری من رایان-

 !نوجوان؟ دختر یک به برسه چه کنی، حمایت کوچیک یبچه یک

 برادرمو خطای باشید مطمئن. کنید حساب من روی باریک همین خواممی ازتون من! تونممی-

 !کنممی جبران

 : زد داد بلند صدایی با مامان

 !رایان نیست برادرت اون-

 با رایان. شدم خیره بودم، ندیده را زدنش داد حال به تا که مامان به تعجب از گرد چشمانی با

 : گفت مطمئن و آرام لحنی

 دوستش یا دارم قبول واقعی برادر یک مثل رو فطرت پست اون نگفتم که من! مامان باش آروم-

 .اونم خرابکاری کردن درست مسئول من که بود این منظورم! دارم

 : گفت پرجدیت لحنی با بابا

 .کنی مسئولیت احساس قبالش در نیست الزم-

 : گفت بابا از ترجدی لحنی با رایان

 .کنممی درست رو چیز همه کنممی ضمانت و کنممی اما-

 : گفت و انداخت رایان به مشکوک نگاهی بابا

 ضمانتی؟ چه-

 .بخواید شما چی هر-

 .کنی تعیین خودت خواممی-



 من همیشه برای تونیدمی نرسید، کردم ریزیبرنامه براش من که مطلوبی وضعیت به آرشیدا اگر-

 .گردمبرنمی من هم بخوان همه اگر دیگه. کنید بیرون خانواده زا رو

 شدم نزدیک او به نگران. نشست زمین روی و خورد ُسر بود، دیوار روی دستش کهحالی در مامان

 گذاشتم گلویم روی را دستم و ایستادم جا در. گرفت صورتش جلوی منع عالمت به را دستش که

 از بیش برود، بیرون خانواده از رایان که روزی تصور حتی. نکند رشد بود، شده متولد که بغضی تا

 ترغلیظ را اخمش آمد،می بیرون رایان دهان از که کلمه هر با کهحالی در بابا! بود سخت اندازه

 : گفت پرخشم لحنی با کرد،می

 !کنم بیرون خانواده از رو تو خوامنمی من-

 این کنید فکر این به ولی کنید ناراحت رو مامان ن،م کردن بیرون با نیاد خوشتون خیلی شاید-

 رو خودم سعی تمام پس ام،خانواده این اعضای عاشق وجود تمام با من که چرا! ضمانته بهترین

 .میشم موفق و کنممی کنارشون در جایگاهم کردن حفظ واسه

 : گفت بردمی فرو موهایش در را دستش حالیکه در بابا

 .ذاریدب تنها رو نفس و من-

 گرفتم بغلش زیر را دستم. شدم ترنزدیک بود، نشسته زمین روی راهرو در حالبی که مامان به

 : گفت که

 .میشم بلند خودم-

 زمین روی بابا. شدند نزدیک ما به و شدند بلند جایشان از سریع رایان و بابا حرفش این با

 : گفت نگرانی از مملو لحنی با و زد زانو مامان روبروی

 !خوبه؟ حالت! شده؟ یچ-

 : گفت و زد جانکم لبخندی مامان

 !خوبم عزیزم، خوبم-



 و گرفت را آرنجش بابا شدن، بلند حال در و گرفت دیوار به را دیگرش دست و زد پس مرا دست

 : گفت

 !برید-

 : گفت بود دوخته چشم مامان به نگران نگاهی با کهحالی در رایان

 !مامان-

 : گفت بلندتر صدایی با بابا

 !برید! بودم تا دو شما با-

 به رسیدن محض به. کشاندم خودم دنبال به را او باال یطبقه تا زور به و گرفتم را رایان دست

 لرزیدمی خشم و بغض شدت از که صدایی با. کردم نگاهش غلیظ اخمی با و ایستادم نشیمن

 : گفتم

 !هان؟! بری؟ بیرون دهخانوا از که چی یعنی! رایان؟ زدی که بود حرفی چه این-

 : گفت و برد فرو کتش هایجیب در را دستانش

 اگر حتی کنه، ریسک بزرگش اهداف به رسیدن برای باید گاهی آدم ولی بزرگیه ریسک دونممی-

 .بگیره ازش رو آدم اون زندگی چیزهای مهمترین ریسک اون

 ...تو نشه بهتر حالش آرشیدا اگر! رایان-

 امشده مشت دست روی را دستش. فشردم مشتم در را شالم هایشهری حرص با. کردم سکوت

 : گفت و گذاشت

 چقدر داره اینجا که وضعیتی این با نیویورک، نبرم خودم با رو آرشیدا اگر که کن فکر این به-

 .ضررشه به بیشتر

 !رایان-

 بله؟-



 ضمانتم و یدار  امید شدنش راضی به تو وقتاون ببخشه، رو آرشیدا خوادنمی حتی بابا-

 ذاری؟می

 ! ببخشه؟ رو آرشیدا خوادنمی کنیمی فکر چرا تو-

 !گفت؟ چی خودش ندیدی مگه-

 که سنگینی یضربه و غرورش خواستنمی چون زد حرف طوریاون اون! ایساده چقدر تو آرزو-

 رو اآرشید هم االن همین وگرنه بگیره، نادیده رو شد وارد مونهمه به آرشیدا اشتباه خاطر به

 .بخشیده

 بخشیده؟ دونیمی کجا از-

 !اینجا برگرده باید آرشیدا گفت که اونجایی از-

 ...مامان خاطر به گفت اما-

 : گفت و آورد باال جلویم نفی عالمت به را دستش

 که کنن راضیش تونستننمی هم زمان و زمین بخشیدنمی رو آرشیدا اگر بود؛ بهانه یک مامان-

 !خونه گردهبر  آرشیدا بده اجازه

 هایریشه. کرد باز و بست محکم حرفش تایید برای را هایشپلک و گرفت اطمینان رنگ نگاهش

 .کشیدم پوفی و کردم رها بودند، شده ل ه مشتم در که را شالم

 باور رو بابا حرفای بینانهواقع یا کرد باور رو تو حرفای و بود خوشبین انقدر بهتره دونمنمی واقعا-

 !کرد

 !کنی باور منو حرف که اینه بینانهواقع-

 : داد ادامه قبل از ترمطمئن لحنی با. کردم نگاه مطمئنش چشمان در

 !توئه بدبینی اوج کنی باور رو بابا حرف که این-

 .کافیه برگرده آرشیدا کرده قبول بابا که همین. شو بیخیال رو بحث این-



 .ادد تکان باال و پایین به تایید ینشانه به را سرش

 .کرده مشغول ذهنمو خیلی چیزی یه رایان راستی-

 چی؟-

 بابا موافقت از بعد اینو و بدی توضیح رو سروش با دوستیت دلیل خوایمی گفتی من به تو -

 ...االن پس. میدی توضیح آرشیدا برگشتن برای

 !میگم بهت-

 .انداخت نشیمن هایراحتی به نگاهی و چرخاند را سرش

 بشینیم؟ نیست بهتر-

 !میدی؟ توضیح بهم االن همین یعنی-

 : گفت و کرد من به خونسرد نگاهی

 در رو چیزها خیلی که هست هم تو حق نظرم به و ندارم مشکلی موضوع این گفتن با من آره،-

 .بدونی افتاد واسم که اتفاقایی مورد

 ریلکس که رایان دنبال به. بشوم مسلط مضاعفم هیجان بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 از را اشگوشی. نشستم روبرویش یکاناپه روی شنیدممی باید آنچه از نگران داد، لَم کاناپه روی

 : گفتم و فشردم دست در را شالم هایریشه کالفه. شد مشغول آن با و آورد بیرون جیبش

 !کنی بازی گوشیت با کهاین نه بدی، توضیح رو چیزی من به بود قرار-

 : گفت بیاورد باال را سرش یا و بگیرد اشگوشی یصفحه زا چشم کهآن بدون

 .دونممی-

 : گفت و گرفت جلویم را اشگوشی دقیقه چند از پس. کشیدم بلند پوفی

 .ببین رو عکس این-



 شدند، گرد امکان حد تا چشمانم تنها نه عکس، دیدن با. گرفتم دستش از را گوشی حوصلهبی

 با شچهره که پسری و رایان از عکسی به متحیر. ماند باز مترتیسان چند یاندازه به دهانم بلکه

 سبزه، و گندمی مابین رنگی به پوستی. شدم خیره بود ایستاده کنارش و زدنمی مو رایان

 بودند؛ شده تزئین لبخندش از ناشی چالی با که هاییگونه و زمرد مثل سبز رنگ به چشمانی

 کمتر که بود چشمگیر قدرآن شباهتشان ولی بودند یصتشخ قابل هم از! بود رایان مثل درست

  :گفتم ناباور لحنی با و گرفتم عکس از چشم. نبرد پی آن به که شدمی پیدا کسی

 !توئه؟ شبیه انقدر چرا! کیه؟ این! رایان-

 : گفت و کشید عمیق نفسی

 .بابامونیم شبیه دومون هر چون منه شبیه سروشه،-

 : کرد تکرار ب**ل زیر بارنچندی و زد صدادار پوزخندی

 !بابامون-

 شدی؟ آشنا باهاش جوری چه-

 دوستشو این باید گفتمی ببینم، رو سروش کرد اصرار. مشترکمون دوستای از یکی طریق از-

 .دوستشم این شبیه خیلی من و میگه راست کنم باور تا ببینم

 : گفت و برد فرو کتش جیب در را دستانش

 باعث که باشه برادرم همون باید اون که بود این اومد ذهنم به که یچیز  اولین دیدمش وقتی-

 اون یبچه اون شدم مطمئن کامال کیند، مادرش و پدر پرسیدم ازش وقتی. بگیره طالق مامان شد

 حتی یادمه. شدم متنفر ازش خیلی موقع اون. گرفتند نادیده مامانو و من که خائنه تا دو

 حرف من با خواستمی و بود شده پاپیچم خیلی. دنبالم میومد ادزی. ببینم ریختشو خواستمنمی

 کنه اصرار من به خواسته مشترکمون دوست از اون فهمیدم بعدش. کردمنمی قبول من اما بزنه

 .ببینمش



. است شده غرق ایخاطره در بود پیدا. شد خیره دستش دور در اینقطه به و چرخاند را سرش

 : داد هادام سکوت دقیقه چند از پس

 خفه داشتم درد از. باریدمی تند خیلی بارون .بود سرد خیلی هوا. کردم تصادف شب یک-

 به که هاییضربه صدای. بزنم زنگ کسی به و بردارم گوشیمو تونستمنمی حتی. شدممی

 من نگران شدنمی باورم. بود نگران خیلی نگاهش. بود بهشت صدای انگار زد، ماشین یشیشه

 برخالف... تصورم خالف بر ولی بشم بیهوش درد از و بمونم اونجا ذارهمی کردممی فکر. باشه

 .لرزیدمی صداش تلفن پشت زد، زنگ اورژانس به وقتی که بود شده دستپاچه اونقدر اون تصورم

 : داد ادامه و کشید صدادار نفسی

 و بودم اون مدیون رو مرگ زا کردنم پیدا نجات. شد زده ارتباطمون استارت هاموقع اون از تقریبا-

 .بزنه رو بزنه من با خواستمی هامدت که رو حرفی دادم اجازه همین یواسه

 یادامه فهمیدن اضطراب و هیجان شدت از. شد کشیده زمین به نگاهش و کرد سکوت

 پیشم هایدندان با دیگرم دست هایناخن و فشردمی را شالم هایریشه دستم یک هایش،حرف

 : پرسیدم عصبی لحنی با و آمد سر طاقتم. شد سپری سکوت در ایدقیقه چند. شدند جویده

 !گفت؟ بهت چی-

 .شد خیره من به مغموم نگاهی با و گرفت زمین از چشم

 .بود کرده فوت که بود ماه شش مادرش. ببخشیم مادرشو خواستمی-

ر بدنم تمام  لحنی با. افتادند لرزش به که کردند یخ سرما شدت از قدری به هایمدست. شد س 

 : گفتم بریدهبریده ناباور،

 !مُرده؟ مادرش-

 : گفت و داد تکان پایین به را سرش

 من مخصوصا مامانم، و من از که بوده این خواسته اون از مادرش که چیزی آخرین گفتمی آره،-

 .ببخشیم اونو بخواد شدم، محروم واقعیم پدر داشتن از اون خودخواهی خاطر به که



 یبهانه به که زنی. بودم متنفر خیانتش به آلوده عشق و زن آن از. زد چنگ گلویم بر بزرگ بغضی

 به را رایان و مامان که زنی انداخت، دام به اشزنانه مکر با را داریبچه و متاهل مرد عشقش،

 این یهمه با. بود رایان هایاخم و مامان هایاشک دلیل که زنی کشاند، رنجی و پردرد زندگی

 !بود دردناک ناباورانه برایم فوتش خبر داشتم، او از که ذهنیتی

 کجایی؟ آرزو-

 .زدم گره او چشمان به و گرفته زمین از را نگاهم

 !جاهمین-

 رفت؟ سر تحوصله یا بشنوی حرفامو یبقیه خوایمی-

 : دادم جواب سریع

 !بشنوم خواممی-

 ولی بیارم یاد به رو پست زن اون که یومدم بدم. کنم فکر حرفش به خواستمنمی اولش-

 بیشتر چی هر و دیدممی خودم دوست اونو چون شاید. کرد عوض منو زمان چرا دونمنمی

. شدیممی ترصمیمی بودند، من به نزدیک خیلی که هاشدیدگاه و هااخالق خاطر به گذشت،می

 نه، یا بخشممی مادرشو پرسید که وقتی مون،آشنایی از بعد ماه چندین من که رسید جایی به

 صادقانه کامال که حرف این واسه من قلبی دلیل تنها و بخشیدم مادرتو من گفتم بهش غیرارادی

 کردیم سپری هم کنار که زیادی مدت توی که هاییاتفاق یهمه. بود سروش خوشحالی گفتم،

 وقتی آرزو دونیمی. بشیم نزدیک هم به ناتنی نه واقعی، برادر تا دو مثل شدند باعث افتادند،

 فکر اون .نکرد توجه سروش یدرباره من حرفای به وجههیچ به شد ما دوستی متوجه بابات

 دور ازش رو مامان من، متعاقبش و کنه دور اون از رو من تا شده نزدیک من به سروش کردمی

 تحسین رو بابا هم خیلی بالعکس بلکه! نداشت قصدی همچین اصال سروش کهحالی در کنم،

 کنه بزرگ خودش یبچه مثل رو نفر یک خونی، یرابطه هیچ بدون که کسی گفتمی و کردمی

 ...ما بابای برعکس درست واقعیه، انسان یک



 را امگونه و چکیده چپم چشم از که اشکی یقطره کهحالی در و دادم قورت محکم را دهانم آب

  :گفتم کردممی پاک دست کف با بود، کرده خیس

 تو رایان! کشیممی زجر داریم قدراین و ریخته بهم مونخانواده مسخره، سوءتفاهم یک یواسه-

 این روی بابا دونستیمی تو نکردی؟ قطع سروش، پسر، اون با ارتباطتو شده که هم موقتی چرا

 هفت و بیست خاطر به رو خودت یماهه چند دوستی نشدی حاضر حال این با حساسه، قضیه

 کنی؟ قطع بابا ری  پد سال

 : گفت و زد صدادار پوزخندی

 !زنیمی حرف اون مثل که هم تو-

 بیشتر خیلی اون کنی، نگاه منصفانه بخوای اگه ولی باباست با حق کامال نمیگم من رایان ببین-

 !داره حق گردنت بود، شده نزدیک بهت گناهکارش مادر بخشش واسه فقط که سروشی از

 هایگوش با. شنیدم رو تعمه و اون حرفای من! نبود سروش بابات کلمش تنها اما داره آره-

 شده خسته پسرشم من کهاین از سروش، با من ارتباط از ترقبل خیلی گفت که شنیدم خودم

 رو سروش با ارتباطم که گرفتم قطعی تصمیم و شنیدم رو روزش اون حرفای یهمه من آرزو. بود

 .بدم ادامه

 : گفت و زد پوزخندی

 .راحتتره خانواده این از عضوی عنوان به و خونه این توی من ندیدن از اونم اینطوری-

 !رایان اما-

 هاسال که رو کسی دیگه میدم ترجیح. گرفتم رو خودم قطعی تصمیم من آرزو، نیار ولی و اما-

 مطمئن. نباش هم بابات به نسبت من حس نگران. نکنم اذیت کشیده، زحمت کردنم بزرگ برای

 کهاین ولی کرد پدری حقم در ناپدری، یک از بیشتر همیشه اون که کنمنمی فراموش من اشب

 .نشدنیه انکار حقیقت یک نیستم پسرش من

 !نیست اینطور-



. حقیقته همیشه حقیقت شیرین چه تلخ، چه. کرد انکار نمیشه رو حقیقت! آرزو هست چرا-

 و بپذیریم رو اون که مجبوریم ما و یذارهم زندگیمون توی رو اثرش نکنیم، چه کنیم انکار چه

 باشند؟ ترخوشحال همه که بیایم کنار باهاش جوری نیست بهتر. بیایم کنار باهاش

 تریم؟خوشحال همه کنیمی که کاری این با کنیمی فکر تو-

 .کنیدمی عادت هم تونبقیه آره، که بابات-

 ایخانواده به کنیم، عادت کردی درست تو که جدیدی وضعیت این به کهاین از بیشتر ما! رایان-

 !کردیم عادت بود غرق خوشبختی در سال بیست که

 .کردی عادت اندازه همون به اینم به بیای خودت به تا! نباش نگران-

 !خوامنمی اینو من اما-

 که طوراون باید تو گاهی! بره پیش خوایمی تو که طوراون اطرافت محیط نباید که همیشه خب-

 .بری پیش خوادمی یطمح

 !برقصم سازش هر به خوامنمی بدم، تغییر رو محیط این تونممی من وقتی اما آره-

 .بدی تغییرش تونینمی که فعال-

 ریشه از محکم را هاآن از ایدسته و بردم فرو موهایم در را دستم. کشیدم حرص پر نفسی

 : گفت هک رسید هایمگوش به پروضوح و بلند ماکان صدای. کشیدم

 ! نک ش موهاتو-

. شد پخش مغزم در نشده قطع است زیادی مدت آن، تماس که تلفنی بوق مانند صدایی

 : گفتم پرخشم صدایی با و بستم را چشمانم

 !لعنتی شو خفه-



 پرپشت ابروهای به اخم کهحالی در. بست نقش امبسته چشمان تاریک یپرده جلوی تصویرش

 جدی لحنی با نبود، اشهمیشگی بخشآرامش لبخند آن از اثری و بود داده فُرم رنگشمشکی

 : گفت

 !کن ولشون پس-

 صدایش. شد محو نهایت در و مبهم ذرهذره تصویرش. آوردم بیرون موهایم از را دستم حرص با

 در. کردم باز چشم رایان، توسط هایمشانه خوردن تکان حس با. شد خاموش سپس و آهسته

 : گفت بود دوخته چشم من به راننگ نگاهی با کهحالی

 ! شده؟ چت تو! خوبی؟ آرزو-

 : گفتم لرزیدمی بغض از صدایم کهحالی در

  رایان؟-

 .آورد هجوم نگاهش به بیشتری یدلهره

 !شده؟ چی! چیه؟-

 که همین! رایان شدیم بزرگ هم با ما! کنم قبول رو خانواده این تو، بدون تونمنمی واقعا من-

 آرشیدا، و آرش مثل دوقلو، برادر و خواهر تا دو مثل شدمی باعث بود، هم نزدیک سنمون انقدر

 که ارتباطیه این پشت قدمتی چه دونیمی. بودی من دوست اولین هم کودک مهد توی تو. باشیم

 !کنی؟ قطع خوایمی

! کنم؟ قطع تو با ارتباطمو خواممی گفتم کی من بعدشم! نمیاد؟ یادم رو اینا من کنیمی فکر آرزو-

 آرش، تو، مورد در کنم، ترک رو خانواده این اگه حتی مونیم،می اول روز مثل همیشه تو و من

 .باشیم هم کنار همه نمیشه دیگه فقط نمیشه عوض چیزی مامان و آرشیدا

 .شد بیشتر دیدم وضوح و چکید چپم چشم از اشک ایقطره. زدم پلک سریع

 خوشبختی کردن خراب واسه برادرش با اون شاید! ؟رایان شد مهم واست انقدر سروش چرا-

 !کشیده نقشه مونخانواده



 اونم کرد،می سرزنش خودشو خیلی برادرش کار بابت اون. شناسممی خوب خیلی اونو من! نه-

 خودشو کهاین واسه بود، انداخته روزی چه به رو خودش دیدم خودم چشمای با! نمایشی نه

 .دونستمی برادرش کار مقصر

 !بوده مقصر شاید-

 میاد یادت. بود مادر و پدر کاری پنهان ما، یخونه مشکل مثل دقیقا اونا یخونه مشکل! آرزو-

 و فکرا چه میاد یادت کرد؟ پیدا رو بابات سابق زن خونیت، مادر عکس باراولین واسه آرش وقتی

 پونزده برای اونم موضوع این کردن پنهان خاطر به همش اینا شد؟ مامان و بابات مورد در حرفایی

 به دیگه که کردیم متقاعدشون و زدیم حرف باهاشون آوردیم شانس ما. بود هابچه از کامل سال

 در چیزی سامان به کدومهیچ! داشتن رو مشکل همین هم اونا یخانواده. نکنند فکر گذشته

 فهمید، رو چیز همه مادرش زندگی روزای آخرین سامان و نگفتند پدرشون و مادر یگذشته مورد

 مانع مامان کردمی فکر اون. پدرش نه و کرد گوش سروش حرف به نه! حقیقت عین دقیقا نه اونم

 تا، دو اون بین عشق بردن بین از برای مامان کردمی فکر. بود شده پدرش و مادر رسیدن هم به

 رو مادرش خالصانه پدرش کهاین دلیل کردمی فکر. بود کرده ازدواج پدرش با و کشیده نقشه

 عاشق پدرشو مامان، کردمی فکر چون بگیره، انتقام اومد همین واسه. بود مامان نداشت، دوست

 اما! برهمی سر به کامل خوشبختی در االن و فروخته دیگه مرد یک عشق به اونو و کرده خودش

 و فهمید وم به مو رو چیز همه بود، کوچیکتر وقتی از سروش. نبود خبربی اون مثل سروش

 .قراره چه از حقیقت دونستمی

 آدم همون برادر سروش، با تو بپذیرم تونمنمی من باشند، درست کامال حرفات اگر حتی رایان-

 !بپذیرم تونمنمی وجههیچ به. باشی داشته ارتباط آورد، آرشیدا سر رو بال این که فطرتی پست

 ! فطرتم پست همون برادر منم آرزو-

 !نیستی اونا دربرا تو رایان-

 .شناسینمی رو سروش واقعا تو چون کن، عوض دیدتو این پس! هستم که اینه واقعیت-

 !بشناسم هم خوامنمی-



 و گذراندممی اینجا باید را امشب. رفتم اتاقم به و شدم بلند حرفی هیچ بدون و کردم اخمی

 .آوردممی یاد به ی،دردبی زیبای روزهای در را خانه این و اتاق این از قشنگم خاطرات

*** 

 

 .بودم کرده مشغول را ذهنم ،گذشته قشنگ خاطرات مرور با که بود ساعتی چند

 !نمیشی؟ من حرف متوجه چرا تو! کن تمومش رایان-

 خیال و فکر از بود، رسیده من گوش به و شده رد اتاق در از که مامان بلند نسبت به صدای با

 در به را خودم صدابی هاییقدم با و کردم پاک را امگونه ویر  هایاشک دست کف با. آمدم بیرون

 .کردم گوش دقیق صدایشان به و چسباندم در به را گوشم. رساندم

 خانواده این از عضوی رو خودم گذشته، مثل من کهاین! بهتره اینطوری ما یهمه برای مامان-

 دوست تو. بکشه عذاب ،داری دوستش وجودت تمام با تو که مردی میشه باعث فقط بدونم

 بدی؟ عذابش داری

 این خیلی من االن! ندارم دوست رو تو بگم نمیشه دلیل دارم دوست رو آرمان من کهاین اما! نه-

 خاطر به روزی یک اما کنم،می خوشبختی احساس داشتنش برای و دارم دوست رو خانواده

! باشی داشته پدر تو کهاین برای فقط کردم ازدواج آرمان با من! دادم تشکیلش تو داشتن دوست

 با دونیمی اصال تو! کنی؟ ترک رو بودی تشکیلش یپایه خودت که خانواده این خوایمی تو حاال

  کشیدیم؟ سختی کم حاال تا کنیمی فکر واقعا میاد؟ من سر بالیی چه کارت این

 آرامش در ری،دا دوستش که کسی و تو زندگی خواممی فقط من! مامان دونممی رو اینا-

 .بگیرم ازتون رو آرامش این حضورم با خوامنمی. باشه بیشتری

 ...کنی ترک رو مونخانواده بخوای اگه! ندارم آرامشی خانواده این در تو حضور بدون من! رایان-

 پایین را صدایش شاید کردم حس شد، برقرار سکوت که ایدقیقه چند. کرد طوالنی نسبتا مکثی

 بشنوم، بهتر تا دادم فشار در به بیشتر را گوشم. شومنمی هایشحرف یادامه جهمتو من و آورده



 حرفش لرزان صدایی با و شکست را سکوت باالخره. بود جاری سکوت تنها! نداشت ایفایده اما

 : داد ادامه را

 ...هم و رو مونخانواده هم. کنممی ترک منم-

 : گفت لکنت با بود، ترس و ردیدت از پر که صدایی با بعد کمی. شد قطع صدایش

 .کنممی زندگی تو پیش میام و کنممی ترک رو اینجا رو، آرمان... آر-

 بر جانبی و شدند خم زانوهایم. افتادند لرزه به وحشت شدت از پاهایم. شدم میخکوب جا در

 نه رایان، برای! کردمی ترک را ما مامان. کردم شک هایمگوش به زمانی هر از بیش. نشستم زمین

 : گفت بود شده غرق ناباوری دریای در که صدایی با رایان! کردمی ترک هم را بابا بلکه من، تنها

 !چی؟-

 ! برسی خوایمی کارهات این با تو که چیزی همون-

 دستای با خوایمی تو بعد میرم، کنار بقیه و تو خوشبختی برای فقط من! کن تمومش مامان-

 !کنی؟ بودنا رو خوشبختی اون خودت

 !خوشبختیم؟ ما تو نبود در میکنی فکر تو! خوشبختی؟-

 همه خوایمی چرا تو پس. میشن خوشحالتر اون تبع به هم بقیه و آرومتره و خوشحالتر بابا! آره-

 کنی؟ خراب رو چیز

 آوردم، دنیا به رو تو من منی، یبچه تو رایان! ترند؟خوشحال همه نباشی تو وقتی گفته کی-

 مجبور منو حاال! دادم تشکیل رو خانواده این و کردم ازدواج تو خاطر به فقط و ردمک بزرگت

 بری؟ خانواده این از و کنم فراموشت کنیمی

 خواستم ازت فقط! کنی فراموش ابد تا منو نخواستم ازت! مامان میدم ادامه تو با ارتباطم به من-

 .ندونی خانواده این از عضوی منو دیگه



 و کنیمی عذرخواهی هاترویزیاده خاطر به آرمان از تو یا. فهممنمی رو چیزا این من رایان-

 خوشبختی بفهمی تا کنممی ترک رو خانواده این منم یا میشیم، خانواده یک قبل مثل دوباره

 !نداره معنی واسم تو، حضور بدون

 ام،اضافی شونهخ توی من میگه خواهرش به که کنم عذرخواهی شوهرت از برم باید من! جالبه-

 !مقصرم؟ من کنیمی فکر واقعا! نمیگه؟ خودم به ولی

 ارتباطت گفت بهت وقتی نمیاد یادت. کردی مخالفت باهاش خیلی تو چون! مقصری هم تو آره،-

 خجالت آرمان از واقعا لحظه اون من رایان وایسادی؟ روش توی چطور کن، قطع سروش با رو

 بزرگت خودش هایبچه مثل و کرد پدری واست سال هفت و تبیس اون کهاین با تو، که کشیدم

 !کردی احترامیبی بهش کرد،

 : گفت تمسخرآمیز لحنی با. شنیدم در پشت از من که بود بلند قدری به رایان پوزخند صدای

 من؟ پیش بیای خوایمی چرا! کن انتخاب رو شوهرت پس خب-

 !کن تموم رو مسخره بازی این رایان-

 !دونهنمی شبچه مثل رو من گفت خودش اون! مامان یستن بازی این-

 و کرد محبت بهت واقعی پدر یک مثل حاالشم همین تا اون! کنی؟نمی درک چرا تو رایان-

 !کنه برخورد تو با عاطفهبی خیلی تونستمی کهاین با کرد، حمایتت

 ری؟دا دوستش و کنیمی محبت بهش زور به همینه؟ هم آرزو به تو حس ببینم-

 ...آرشیدا و آرش و تو مثل رو آرزو منم ولی نیست، کار در زوری هیچ! نه-

 را دستم. شدمی تربزرگ و بزرگ لحظه هر بود گرفته شکل گلویم در که بغضی. شد قطع صدا

 را حرفش مامان کردممی دعا وجود تمام با و خالصانه. بستم را چشمانم و گذاشتم دهانم روی

 با رایان. رسیدنمی گوشم به سکوت جز صدایی که بود شده مستجاب عایمد گویا. ندهد ادامه

 : گفت ناباوری و بهت از لبریز صدایی

 ... اون مثل هم تو یعنی! مامان-



 کف با. کنند رها نیمه و نصف را حساسشان جمالت داشتند قصد همگی. کرد سکوت هم رایان

 پاک کردند خیس را صورتم و زده یرونب چشمانم از ک ی نفهمیدم که اشکی هایقطره دستانم

 !نداشت دوست فرزندانش یبقیه مثل مرا مامان. زد گره هم به را ابروهایم غلیظ اخمی. کردم

 هاییقدم با و کردم باز را در. شدم بلند زمین روی از و دادم تکیه در یدستگیره روی را دستم

 کردند،می نگاه من به ترس و بتعج با و بود چرخیده سمتم به سرشان که دو آن به محکم

 : گفتم خشم و بغض از لرزان و گرفته صدایی با و ایستادم مامان متری یک در. شدم نزدیک

 تو! بودی؟ مهم من زندگی توی چقدر دونیمی تو! نداری؟ دوست هاتبچه یبقیه یاندازه منو تو-

 هفته یک با من دونییم تو! داد؟می دست بهم خوبی حال چه دیدمت،می وقت هر دونیمی

 چی اونجا من بودی مریض که مدت این دونیمی تو! شدم؟می دلتنگت چقدر ندیدنت،

 من دونیمی تو! بکنم؟ تونستمنمی هم رو دادنت دست از تصور حتی من دونیمی تو! کشیدم؟

 چقدر زدی،می صدا منو وقت هر دونیمی تو! داشتم؟ دوست مادرم عنوان به رو تو چقدر

 ! کردم؟می خوشبختی ساساح

 از که چشمانش در. گویممی چه فهمیدممی زور به هم خودم که افتاد لرزش به قدرآن صدایم

. لرزیدمی بغضش تحمل ناتوانی از پایینش فک. انداختم پرنفرت نگاهی بودند، شده پر اشک

 هم من. نداشتند ایهفاید هاپشیمانی و هاغم این دیگر ولی بود، غم و پشیمانی از مملو نگاهش

 .کردممی ترک را خانواده این باید رایان مثل

**** 

 

 .نقاشیم خوشگله قدر چه ببین بیا مامان-

 فکر به کهحالی در و نشسته استخر کنار صندلی روی. دویدم سمتش به تند. نشنید را صدایم

 زانوهایش روی را کوچکم هایدست و ایستادم جلویش. بود شده خیره استخر به بود، رفته فرو

 همیشه مثل لحن با و زد لبخندی. کشاند من سمت به را نگاهش و خورد تکانی. گذاشتم

 : گفت مهربانش



 دخترم؟ شده چی-

 به هم آن! زدمی کج لبخند ساله هشت یبچه یک. زدم گفت که ای"  دخترم"  به کجی لبخند

 کج، لبخند این فهمیدممی زمان همان از کاش. بود پدرش کج لبخندهای همیشگی دیدن لطف

 : گفتم و آوردم صورتم جلوی را امنقاشی کاغذ. بودمی پوزخند ینشانه به باید شادی جای به

 .کشیدم خودم. قشنگه چه ببین-

 : گفت و شد ترپررنگ لبش روی لبخند. شد خیره امنقاشی به لذت با و گرفت دستم از را کاغذ

 هستند؟ کی نفر چهار این حاال! قشنگه واقعا-

 : گفتم و نشست ابروهایم روی اخمی

 کین؟ اینا نفهمیدی واقعا! خنگی چقدر تو مامان وای-

 : گفت و خاراند را سرش اشاشاره انگشت با

 اند؟کی بگو خودت! نیستم باهوش تو مثل که من آخه نه،-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !خودمونه یخانواده-

 آغوش به مرا. کردم معرفی او به و کردم اشاره امنقاشی ایهآدمک تکتک به اماشاره انگشت با

 : گفت و کشید پرمحبتش و گرم

 !آرزو شدم خانواده این صاحب و تو مادر که خوشبختم خیلی من-

 دیگر و بودم اما بود، شده مادرم او که بودم خوشبخت خیلی هم من. شد ترپررنگ کجم لبخند

 به گرم لبخندی. کردم باز چشم کرد،می حرکت امنیپیشا بر که دستی گرمای حس با. نیستم

 به ترتیره اتاق تاریک نیمه فضای در رنگش زمرد چشمان. بخشید زیباتری شکل هایشب**ل

 .رسیدندمی نظر

 نه؟ مگه. دیدیمی شیرین خواب-



 .دادم تکان پایین به را سرم

 بود؟ تنها شیرین یا بود فرهادم-

 .دندش گرد گنگی و تعجب از چشمانم

 کیه؟ فرهاد-

 !خنگی خیلی دیگه تو! شناسی؟نمی فرهادو-

 : گفتم و زدم آرنجش به ایضربه مشت با. باریدمی مغمومش نگاه از شیطنت

 !خودتی خنگ-

 !شد شیرین عاشق که بود مردی همون فرهاد دونینمی که تویی خنگ خب-

 : گفتم و آمد کش پایین به لبم سمت یک

 !مزهبی-

 رزمنده؟ خوبی االن. بود بهتر که واقعیت یدرباره زدن حرف از بود، مزهبی چند هر-

 !باشم؟ بد باید مگه! ؟خوبم-

 .بودی رفته حال از-

 بود رفته فرو آن در که سرمی سوزن برای که دستانم از یکی سمت به نگاهم ناخودآگاه

 .تمدوخ چشم رایان به دوباره و گرفتم آن از را نگاهم. شد کشیده سوخت،می

 !شدم اینطوری جدیدا چرا دونمنمی! شدمنمی بیهوش اصال قدیم من-

 رفتی؟ هوش از بازم امشب، از غیر مگه! جدیدا؟-

 .بوده هم رویزیاده خاطر به البته آره،-

 : گفت و کرد اخمی



 !بده دستت کار مستی که خوردینمی اونقدر قدیم تو-

 .نمیشه قدیم مثل هیچی دیگه. بیخیالش رایان-

 کنی؟ کار چی خوایمی االن تو. هیچی دقیقا آره-

 کجاست؟ مامان بگو اول-

 بود اینجا هم حاال همین تا. شد نگرانت خیلی رفتی، حال از یهو و زدیمی حرف داشتی وقتی-

 .خودشون اتاق بره بابات با کردم مجبورش پریده، خیلی رنگش دیدم که

 ...نداشت وجود ایخونی یرابطه هیچ کاش-

 !نزن حرفو نای-

 !کنم باور تونمنمی واقعا رایان-

 منم از که رسیدممی نتیجه این به وقتا خیلی من کن باور داره، دوستت خیلی رو تو مامان-

 !داره دوستت بیشتر

 . کردیمی گیرینتیجه اشتباه تو کرد اثبات امشب-

 یجمله وگرنه بشه، عوض شوهرش به راجع نظرم کنه مجبور منو که زد رو حرفا اون امشب اون-

 دروغشم حتی اما داره، دوست تو از بیشتر رو ما که گفتمی و کردمی تموم رو ناتمومش

 .بگه نتونست

 بود؟ دروغ دونیمی کجا از تو-

 حرف راحت روراست و رُک تونستمی میدی، گوش حرفامون به داری تو دونستنمی که اون-

 ! بزنه من به دلشو

 !کردی؟ تعجب هم تو چرا بود دروغ اگه-



 حرفایی اون کهاین برای داشتند، حقیقت اونا کهاین برای نه ولی حرفاش از شدم شوکه واقعا من-

 نظر کردن عوض خاطر به فقط رو اونا ندارم هم شک. نداشت باورشون هم ذره یک که زدمی رو

 .گفتمی من

 ...کنممی فکر من اما-

 : فتگ و گذاشت دهانم روی را اشاشاره انگشت

 و پیشه سال یک کنیم فکر بیا. برگشته اول روز به چیز همه و نشده هیچی کنیم فکر بیا! هیس-

 به بیشتر چی هر فهمیدم امشب. نکنیم فکر هاحرف این به زیاد دیگه بیا. قدیمه مثل چیز همه

 و ریمبگی شنادیده بیا پس. میشه تربحرانی و بزرگتر کنیم، حلش بخوایم و کنیم فکر مشکل این

 باشه؟. نکنیم فکر بهش

 از اشک، از درشتی یقطره. زد رویم به تلخ لبخندی و برداشت هایمب**ل روی از را انگشتش

 سکوت. دادم تکان پایین به را سرم و زدم خودش لبخند از تلختر لبخندی. چکید چپم چشم

 .است زعاج گفتنشان از زبان که بود ناگفتنی هایحرف از پر سکوت که چرا کردیم

*** 

 

 از زدمنمی حرف رایان با دیشب اگر. آورد بیرون خواب از مرا امبسته چشمان بر نور شدید تابش

 رایان که بودم خوشحال هاناامیدی و هاغم این اوج در. آمدنمی چشمانم به خواب خیال و فکر

 فکر گذشته به دیگر کردیم عهد زدم، حرف او با و پریدم خواب از که نیمهشب. بود من برادر

 این تمام با. ببریم یاد از را خانواده این کردن ترک قصد شده، که هم آرامشمان برای و نکنیم

 حتی را مامان من. نیست رفتنی بیرون کرده، خوش جا دلم در که ایکینه و نفرت حس ها،توجیه

 افکارم یرشته خورد در به که منظمی یضربه سه صدای! او ولی داشتم دوست بابا از بیش گاهی

 .بود رایان مختص زدن در خاص ریتم این. کرد پاره را

 .رایان تو بیا-



 و بخشید من به جانیکم لبخند. کرد خوش جا در چهارچوب در بلندش قامت با و کرد باز را در

 : گفت

 خوابیدی؟ خوب-

 از کابوسی آن، امتم که چرا نبود خوبی خواب اصال. رفت باال پوزخند ینشانه به لبم راست ینیمه

 .بود مامان مادری عشق دادن دست از ترس با کودکی دوران

 : پرسید مایوس لحنی با و شد محو لبش روی لبخند

 دیدی؟ کابوس-

 .دادم تکان طرفین به را سرم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .نیست مهم بیخیالش،-

 صورت که خورشید نور هایباریکه نبی از را اشچهره. شد متوقف تختم متری نیم در و آمد جلوتر

 : گفت و زد دیگری لبخند. دیدم درخشانی اوج در بودند، کرده احاطه را گردنش و

 .پایین بریم شو بلند حاال. بشنوم ازت همینو دقیقا خواستممی! آفرین-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبم روی لبخند یبازمانده

 .بریم-

 .منتظرتم زخونهآشپ توی بکنی کارهاتو تا پس-

 نخوردی؟ صبحونه تو مگه-

 .بخوریم هم با بشی بیدار بودم منتظر نه،-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .پایین میام زود-



 شستن جز کاری توان ضعف، و گرسنگی شدت از. رفت بیرون اتاق از و کرد تبسمی پاسخم در

. شدم خیره آینه در امشده ریز و کرده پف چشمان به. نداشتم را صورتم سرسری و سریع

 از کوتاهم و باریک بینی. آمد پایین کمکم نگاهم. زدمی سوسو تشویشم پر نگاه در غم و خستگی

 که امگوشتی نسبتا هایب**ل. بود شده سرخ هلندی رز یک یشکوفه مثل هایمگریه شدت

 و باخته رنگ میشهه از بیش بودم، ناراضی هاآن حد از بیش برجستگی و بزرگی از همیشه

 ناخودآگاه. کردم هایمناخن نوک با هاآن یاضافه هایپوست کندن به شروع. بودند شده خشک

 روزی یاد. شد کشیده بناگوشم کوچک هایجوش و امبینی طرفین ریز هایمک و کک به نگاهم

 جدیدی معضل اب باید روز هر که حاال. افتادم زدیممی قدم رُم قدیمی پارک آن در ماکان با که

 هایدانه این داشت تاکید چرا که فهمممی کنم، مهمان دلم به را اندوه و کنم نرم پنجه و دست

 از را پشتم پر و بلند ابروهای. انداهمیتبی خیلی کرده، دور پوستم از را زیبایی که مزاحم

 تمام با لبخند مینه. زدم آینه در تصویرم به تلخ لبخندی. شود باز اخمم تا دادم فاصله چشمانم

 یالزمه اندازد،می هاستآن خوردن به وادار که طعمی بد هایقرص یاد به را آدم که اشتلخی

 تمام از چرا دانمنمی. کردم تجسم را بخششآرامش چشمان و بستم را چشمانم. است بودن قوی

 من به خیالم همین در و تجسم همین با. داشتم دوست دیگری جور را چشمانش اش،چهره

 باز چشم. زدمی حرف هاآن از که است معجزاتی همان از یکی شکبی او. بخشیدمی آرامش

 چشم در. کردم نگاه چکیدند،می امچانه زیر تا سر فرق از که آب درشت و ریز قطرات به و کردم

. شدم آشپزخانه راهی معطلی بدون و آوردم در گردش به صورتم پوست روی را حوله زدنی برهم

 صدای شنیدن با و رفتم جلوتر کمی. شدم رد بود آدمی هر از خالی که روراه و نشیمن از متعجب

 عمیق نفسی بودند انداخته راه به خانه، نظافت برای خدمتکاران که تروقی و ترق و هابشقاب

 صدای جای به که هستم دیگری کس یخانه در اشتباه به نکند کردممی فکر خود با. کشیدم

 .است جاری آن در آورسرسام سکوت این ا،گفتگوه

 .آرزو بشین بیا-

 .کردم خوش جا آن، روی و کشیدم عقب را کنارش صندلی

 !نیست خونه هیچکس و ستجمعه امروز! رایان عجیبه خیلی-



 !هستن همه-

 !نمیاد؟ در ازشون صدایی چرا پس-

 رفع برای ولی بودم شده ااشتهبی کارش این با. کرد سکوت و انداخت پایین را سرش جوابم در

 روز هر مامان درخواست به که سنگکی نان خوب بوی. کردم مشغول صبحانه با را خودم ضعفم،

. کردم سپری تناول به سکوت در را ساعت از نیمی و کرد بیشتر را اشتهایم شد،می خریده صبح

 : گفت کردمی صاف نمایشی طور به را صدایش کهحالی در رایان

 ...بگم بهت چیزی یه خوامیم آرزو خب-

 منتظر پر نیمه دهانی با بجوم را دهانم محتویات باقی کهآن بی. شد متوقف حرکت از پایینم فک

 چه هر برای که بودند کرده تعریف برایم ناگوار وقایع و بد خبرهای قدرآن. کردم نگاه او به نگران و

 گردنم صلیب و کردم رها را چنگالم و چاقو .گرفتممی دلهره داشتند، را گفتنش قصد اطرافیانم که

 شیری زور با را بود دهانم در چه هر و گفتم ی"کند خیر به خدا" دل در. فشردم محکم دست با را

 : گفت و گذاشت استرسم از زده یخ دست روی را دستش. دادم فرو نوشیدم، که

 !نیست بدی خبر! آرزو باش آروم-

 نفسی و گذاشتم گلویم روی را دستم. دادمی اطمینان بوی نگاهش. شدم دقیق چشمانش در

 .کشیدم خیال آسودگی از عمیق

 .بگو پس خب-

 .راستش خب-

 : داد ادامه و کرد مکث کمی

 .داره دوستت خیلی مامان بگم بهت خواستممی-

 : گفتم عصبی لحنی با و کردم غلیظ اخمی

 !نیست خوبی کار اصال گفتن دروغ! لطفا کن تمومش رایان-



 بگم؟ دروغ بهش و کنم نگاه کسی چشم توی دیدی حاال تا-

 .میونه در مامان از من ذهنیت پای االن ولی نه،-

 !بود نه تو جواب حال هر به-

 مشت بود، کرده ممنوعش موهایم در بردنش فرو از ماکان که را دستم حرص با و کشیدم پوفی

  :داد ادامه را حرفش دید، که را سکوتم. کردم

 االن تو فهمممی من. بکنم اساسبی دفاع مامان از که نبود این حرف، این گفتن واسه من دلیل-

 دارند، ما به بابا و مامان که ایعالقه تفاوت روی ما تمرکز با که اینه حقیقیت ولی داری حسی چه

 من مثل نباید تو که بگم بهت خواممی. کنیممی فراموش رو خودمون به شونعالقه یاندازه

 خیلی بودیم ایران که هفته یک همین توی ولی کردم، سیاه نظرم در رو بابا خیلی من. کنی باهاشت

 و داشتم ارزش واسش کردم،می فکر من که اونی از بیشتر خیلی دیدم و بودم ارتباط در باهاش

 فراموش که داره دوست آرشیدا و آرش و تو از کمتر رو من که کردم فکر این به قدراون من. دارم

 ناتموم یجمله مثل مامان که اینه حالتش بدترین آرزو دونیمی. داره دوست منو چقدر اون کردم

 فراموش تو بشه باعث نباید حسش این اما باشه داشته دوست ما یبقیه از کمتر رو تو دیشبش،

 یبقیه به شعالقه با خودت به رو شعالقه بعد به این از. داره دوستت قدر چه اون که کنی

 .ببر لذت داره تو به که ایعالقه اندازه همون از و نکن مقایسه هاشبچه

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !راحته گفتنش-

 .کن فکر بهش االن از. کنممی درکت-

 !بیداره ساعت این مطمئنا بزنه؟ حرفی من با نیومد خودش مامان چرا حاال خب-

 .بخشیینم اونو تو چون کنه، نگاه چشمات توی تونهنمی گفت-

 : گفتم و زدم دیگری پوزخند

 بزنی؟ حرف من با گفت تو به بعد-



 کنی فکر روش خواینمی هم اگر. رسیدم بهش تجربه با خودم که زدم بهت رو حرفی من! نه-

 .گیریمی رو دونستی صالح که تصمیمی هر خودت هم آخرش آزادی،

 با. شدم خیره هاآن به و بردم روف هم در را دستم دو انگشتان. انداختم پایین را سرم کالفه

 : گفتم شدمی شنیده سختی به که صدایی

 .رایان بده وقت بهم-

 !البته-

  :گفتم کنم جا به جا را نگاهم مقصد ایذره یا بیاورم باال را سرم کهآن بدون

 .کنم صحبت مامان با برم تونمنمی امروز من-

 که بزنیم حرف آرشیدا با باز امشب باید. ابابزرگب یخونه گردیمبرمی امروز! امروز نگفتم منم-

 بهم آرشیدا واسه من پیشنهاد به راجع نظرشو گرفت تصمیم بابا وقتی. مدرسه بره فردا حتما

 چطوره؟. زنیدمی حرف هم با هم مامان و تو بعدش و اینجا گردیمبرمی بگه،

 : گفتم و زدم رویش به کجی لبخند. کردم نگاه چشمانش در مستقیم و آوردم باال را سرم

 .خوبه-

 رایان از چشم کرد،می خطاب مرا اشهمیشگی یمحترمانه لحن با که خانم ناهید صدای با

 .کردم نگاهش سوالی و گرفتم

 .هستند شما منتظر کارشون اتاق در گفتن پدرتون-

 !من؟ منتظر-

 .بله-

 .دکشان خودش سمت به را نگاهم و گذاشت امشانه روی را دستش رایان

 .نشی عصبانی زود. کنه صحبت دیشب به راجع باهات خوادمی حتما-



 : گفتم و بخشیدم او به جانی نیمه و کج لبخند

 . نباش نگران-

 کار اتاق به را خود سریع و بلند هاییگام با و شدم بلند باشم جانبش از پاسخی منتظر کهآنبی

 کهحالی در. شدم نزدیکتر او به و دادم میسال. شدم وارد و زدم در به ضربه چند. رساندم بابا

 : گفت گذاشتمی جلویش میز روی و بستمی را کتابش

 .بشین بیا. سالم-

 روی. کرد اشاره بودند، شده چیده هم کنار مرتب که چرمی کاری صندلی سه به نگاهش با

 هایشچشم از را قطورش مشکی فریم عینک. کردم نگاهش منتظر و نشستم هاآن تریننزدیک

 و شست انگشتان با را اشبینی یتیغه شد،می بلند اشصندلی روی از که همچنان و برداشت

. دوخت جلویمان میز روی گلدان به چشم و نشست من کنار صندلی روی. داد ماساژ اشاشاره

 .کرد آغاز را نطقش کند، نگاه من به کهآن بی

 افتاد؟ اتفاقی چه دیشب-

 

 .شد نمایان لبم بر صدابی وزخندیپ ینشانه به کجی لبخند

 .بده جواب زدن پوزخند جای به-

 کهحالی در و چرخید سمتش به سرم. نشاند ابروهایم بر اخم و کرد محو را لبخندم اشجدی لحن

 : گفتم آوردنمی کم خودش از جدیت در که بالحنی بودم، شده خیره رخش نیم به

 منه؟ توضیح به نیازی چه پس افتاده، اتفاقی چه دونیدمی خودتون شما-

 .بشنوم هم تو زبون از خواممی-

 بشه؟ چی که-



 وضوح به آن در خشم هایرگه که صدایی با. کشید بلند پوفی و برد فرو موهایش در را دستش

 : گفت شد،می حس

 ! آرزو نکن بگومگو من با-

 : گفتم باالجبار و کشیدم حرص پر نفسی

 تو به باید رایان گفت اون. شنیدم صداشونو که زدمی حرف نرایا با نشیمن توی مامان دیشب-

 خواهر از کمتر رو من داری، دوست مونبقیه از کمتر رو رایان که تو مثل هم خودش چون بده حق

 .داره دوست برادرهام و

 به را سرش. یابد نمو آن در کمتری سرعت با شده تشکیل بغض که گذاشتم گلویم روی را دستم

 .کرد نگاهم جدی و چرخاند سمتم

 .کنه عوض رو تصمیمش رایان که زد رو حرفا این اون-

 حدی تا یعنی اومده، زبانش به و کرده خطور ذهنش به که همین! زد رو حرفا این حال هر به-

 وجودش در که حقیقتی از بخشی اونا، که گفت نمیشه و بوده احساساتش و افکار بر منطبق

 !نیست کنهمی پنهان

 !میگی غلط کامال تو منمیگ منم-

 که حرفی رغمعلی. دادم قورت محکم را دهانم آب و کردم حبس سینه در را نفسم. خوردم جا

 را نگاهش رنگ دید، که مرا مایوس نگاه! نداشتم بابا از را پاسخی چنین انتظار زدم،

 : گفت و کرد بخشاطمینان

 نگاه حرفش به بدبینانه خیلی. کنیمی افراط برداشتت توی حد از بیش داری تو آرزو اما-

 کنم درکش تونممی من. داره هابچه به حسی چه هاسال این از بعد نفس فهمممی من. کنیمی

 من یعالقه که همونطور. ذارهمی تاثیری چه داریم هابچه به که حسی روی ما، متقابل یعالقه که

 .شده هابچه یبقیه از کمتر هم وت به نفس یعالقه شده، هامبچه یبقیه از کمتر رایان به



 اینکه. بزند را هاحرف این بابا خواستنمی دلم اصال. رسید انفجار مرز به گلویم در بزرگ بغض

 گذاشتم گلویم روی را دستم. بود دردناک حد از بیش زد،می مامان احساس این بر تایید مهر بابا

 .دادم بیرون زور پر را نفسم و

 به شعالقه از من کن باور. داره دوستت خیلی هنوزم نفس که مهمه این !نشو عصبانی اینقدر-

 داره آرشیدا و آرش رایان، به که ایعالقه با رو خودت به شعالقه نکنی سعی اگر. دارم خبر تو

 .داره دوستت خیلی هم هنوز که بینیمی کنی، مقایسه

 دشواری به که صدایی با. شدم رهخی دستانم یرفته فرو همدر انگشتان به و گرفتم او از چشم

 : گفتم شدمی شنیده

 .میگه همینو هم رایان-

 : گفت صدایش در مشهودی ناباوری با

 !رایان؟-

 .آره-

 ...خودش چرا پس-

 : گفتم کند تمام را حرفش کهآن از قبل

 رو مسئله این من، هم و اون هم گفت رایان. نزنیم خانواده ترک از حرفی دیگه شد قرار-

 .بپذیریم هست که نجوریهمو

 .کنه عوض باید هم رو گذاشت آرشیدا واسه که ضمانتی پس-

 فرو موهایش در را دستش. بود عصبی نظر به نگاهش. کردم نگاهش شده گرد چشمانی با ناباور

 : گفت و برد

 کنهمی آرشیدا زندگی شدن بهتر برای رو تالشش تمام دونممی. دارم اعتماد بهش خیلی من-

 ...نشد موفق راگ ولی



 : داد ادامه و کرد مکثی

 .نباشه خانواده این از عضوی دیگه رایان خوامنمی-

 ...بگو راستشو پرسممی ازت سوال یک بابا-

 : پرسیدم و دادم قورت محکم را دهانم آب. کرد نگاهم منتظر

 داری؟ دوست رو رایان تو-

 : گفت برآمد نگاهش دیتج تکمیل در که لحنی با. گرفت خود به ترجدی رنگی نگاهش

 ! دارم که معلومه-

 ...گفتی عمه به چرا پس-

 : گفت کنم تمام را حرفم کهآن از قبل

 مدت این توی چون دارم، دوست کمتر هامبچه یبقیه با مقایسه در رو رایان گفتم بهش من-

 ! ندارم دوستش اصال دیگه نگفتم ولی شدم، چرکین دل ازش خیلی

 !بگی رایان به حرفاتو این کاش-

 : گفت جدیت و پرخشونت لحنی با و کرد غلیظ اخمی

 این که نکن فکرشم پس کرد، انتخاب اونو رسیده راه از تازه سروش   و من بین اون! نمیگم من-

 !بزنم بهش رو حرفا

 غرور اون اگر! گفتی بد سرش پشت عمه با رفتارش، از کردن انتقاد رو در رو جای به هم شما-

 .کردی تحقیر رو اون هم شما شکست رو شما

 : غرید هایشدندان البالی از عصبانیت، از ایقروچه دندان با با همراه و زد چنگ موهایش به

 !زنمنمی رو حرف این اون به من! آرزو کن تمومش-

 !ذارمنمی خونه این توی پامو دیگه و بخشمنمی رو مامان منم پس-



 چنین و امایستاده است، عصبانی حد این تا که بابا یجلو کردمنمی باور. شد بسته سریع دهانم

 خرج به خودم برای هیچگاه دادم،می خرج به رایان برای که را جسارتی این! زدم او به حرفی

 !ندادم

 مامان من. شنیدممی خوبی به را اشعصبی و تند هاینفس صدای. شد سرخ خشم از صورتش

 را خودش جلوی زور به. دارم دوست خیلی هم را رایان که دانستمی باید او ولی داشتم دوست را

 .لرزاند ترس از را قلبم صدایش یخصمانه لرزش. بماند آهسته صدایش تا گرفت

 !االن همین اتاقم، از بیرون برو-

 شکستن مرز به گلویم بغض. زدم بیرون کارش اتاق از و شدم بلند سریع لرزان پاهایی و دست با

 چند در آورد،می زبان بر مدام مرا نام که رایان نگران صدای که دویدممی تند قدری به. بود رسیده

 به چشمم. انداختم تخت روی را خودم و کردم قفل را اتاقم در. شد خارج شنودم میدان از ثانیه

. افتاد بود داده هدیه من به ام،سالگی سیزده تولد در دوستانم از یکی که بزرگی خرسی عروسک

 صورتم به را سرش. کشیدم تنهایم و سرد آغوش به و برداشتم را آن جانمبی هایدست با

 را آن گویی شد؛ خیس خیس   پشمش که ریختم اشک قدرآن. دادم ادامه امگریه به و چسباندم

 !خندید؟ گریه، جای به شودمی کی پس. بودند آورده بیرون و برده فرو آب سطلی در

*** 

 

 .( dream) دریم دریم، دریم،-

 : زدم غر حوصلهبی و کردم باز چشم سختی به

 !کنی صدام اینجوری میاد بدم بودم گفته بهت خوبه رایان-

 : گفت و کرد نازک کمی را صدایش

 !کنی قفل اتاقتو در میاد بدم بودم گفته بهت خوبه آرزو-



 به که شیرینی همچون دلنشین، صدای همین. شنیدممی در پشت از را آرش هایخنده صدای

 بلند تخت روی از. آورد لبم بر کجی لبخند که بود بخشلذت قدری به رفت،می فرو من تلخ دهان

 ثابت آرش هایگونه روی چال دو روی نگاهم کردنش، باز با و رفتم در سمت به شوق با و شدم

 خندانش هایب**ل به را نگاهم. بود ما مشترک صفات زیباترین از شاید چال همین. ماند

 : گفت ناباوری از مملو لحنی با رایان. کرد خودنمایی لبم بر قبل از ترپررنگ لبخندم .کشاندم

 !رسیمی نظر به ترخوشحال منم از تو ولی ناراحتی کردممی فکر-

 : گفتم و آوردم پایین را لبم یگوشه

 . نیستم ناراحت دیگه-

 .مباش قوی توانممی هم من دانستمی باید. زد رویم به گرم لبخندی

 !خوابیدی عصر تا ماشالله تو ولی پدربزرگ، یخونه بریم بود قرار امروز آرزو-

 : گفتم و کوبیدم امگونه بر دست کف با

 !نبود یادم اصال-

 : گفتم بود بلند کافی یاندازه به بسته، در از شدن رد برای که صدایی با و بستم را در سریع

 .رایان شو آماده زود-

 که دادممی دلگرمی آرشیدا به امشب باید. شدم حاضر داشتم سراغ خود زا که فرزی نهایت با

 بود، ایستاده پذیرایی در آماده و حاضر که رایان دیدن. برود مدرسه به قبل مثل تواندمی هم باز

 : گفت و کرد بلند را صدایش. آورد لبم بر کج لبخندی

 .منزل اهالی میریم داریم ما-

 : آمد جوابش در آرش پرحسرت صدای

 .میومدم منم کاش-



 لحنی با. کردم ترپررنگ را لبخندم. خورد گره سوزش و آه پر نگاه به نگاهم و چرخیدم سمتش به

 : گفتم اطمینانبخش

 .اینجا میاد آرشیدا زودی به-

 : دادم ادامه که گرفت سوال و تعجب رنگ نگاهش

 .نکن شک-

 وجود با که افتاد بابا به نگاهم. گرفتم فاصله او از اش،گونه بوسیدن از بعد و زدم دیگری لبخند

 خوانیهم اخمش با باید که خشمی تا بود گرفته پشیمانی رنگ بیشتر نگاهش اخمش،

 : گفت سرد و خشک لحنی با. داشتمی

 .خداحافظ-

 : گفتم و بست نقش لبم بر صدابی پوزخندی

 .خداحافظ-

 غلیظ هایاخم با. شدم عصبانی شدت به ببیند، مرا نداشت تصمیم هم هنوز مامان کهاین از

 محض به. بود ما میا صدای تنها سکوت بودیم راه در که مدتی تمام در. کردم همراهی را رایان

 ولی داشتم دوست خیلی را هاآن. آمدند استقبالمان به گرمشان آغوش با پاپا و ماما ، رسیدن

! بدهم ترجیح خودمان یخانه در حضور هب را هاآن یخانه در بودن روزی کردم،نمی فکر هیچگاه

 که آهسته صدایی با. زدم لبخند بود دوخته چشم ما به مرددش و نگران نگاه با که آرشیدا به

 : گفت لرزیدمی

 مدرسه؟ نرم فردا من میشه-

 : گفت معترض لحنی با رایان

 .نمیشه دوما. کن سالم اوال-

 : گفت پرخواهش حنیل با و دوخت چشم او به ملتمس نگاهی با آرشیدا



 !کنممی خواهش-

 : غرید ب**ل زیر و برد فرو هایشجیب در را دستانش رایان

 .نمیشه یعنی نمیشه میگم وقتی-

 : گفت و کرد نزار نگاهی من به که شدم ترنزدیک آرشیدا به

 !مدرسه برم تونمنمی دیگه واقعا من. مدرسه نرم فردا بزن حرف رایان با تو آرزو-

 : گفتم و کشیدم آغوش به را او

 به جوری و کن فراموشش پس نمیشه، هم نزدیک تو به دیگه اون. آرشیدا نباش هیچی نگران-

 .نبوده اون اولم از انگار که بده ادامه زندگیت

 !تونمنمی من آرزو، اما-

 : گفت پرخشم لحنی با رایان

 رسیده؟ هدفش به که کنی خوشحال رو آشغال اون خوایمی پس-

 دور آنجا از که رایان، سریع هایقدم صدای. دادمی اشگریه از خبر آغوشم در شیداآر  لرزش

 توان. شدند خیس ریخت،می صدابی که هاییاشک از هایمشانه. شنیدم وضوح به را شدمی

 فرو را بغضم تا دادم قورت محکم را دهانم آب. نداشتم را کشیدنش عذاب و ریختن اشک تحمل

 : گفتم بودم گرفته را لرزشش جلوی سختی به که صدایی با. دهم

 خرج به جسارت مدرسه به رفتن واسه فردا کهاین شرط به میشه، تموم هاتغصه این آرشیدا-

 .بدی

 : گفت لرزان و گرفته باصدایی

 !سخته خیلی! سخته آرزو-

 ادخومی که ترسی با باید سختی این شدن تموم برای ولی آرشیدا فهمممی سخته، دونممی-

 .بری مدرسه به فردا و بجنگی بگیره، دست به افسارتو



 .شود ترآرام ایذره شده تا کند گریه خواهدمی چه هر دادم فرصت. نداد جوابی

*** 

 

 را اشکوله زدنی، هم بر چشم به و کرد تنظیم سرش روی را رنگشطوسی یمقنعه آینه جلوی

 : گفتم و دویدم سمتش به. رفت در سمت به و برداشت

 .ببری خودت با رفت یادت اینو آرشیدا-

 .کرد نگاه بودم گرفته مقابلش که میوه یبسته در ظرف به میلبی و چرخید سمتم به

 .خورمشوننمی-

 !بخوری باید-

 ! بیخیالش آرزو-

 : گفت غرولندکنان. گذاشتم آن در را ظرف و کردم باز را اشکوله زیپ حرفش، به توجهبی

 !ندارم؟ دوست میوه بگم باید بار چند ی،مامان عین هم تو-

 : گفتم و بستم را اشکوله زیپ

 .بهتره خیلی فود فست از-

 : گفت و داد کش پایین به را لبش یگوشه

 .مامان شماست با حق-

 : گفتم و رفت باال لبم راست طرف

 .مدرسه برو حاال خوب، دختر آفرین-

 .خداحافظ-



  :گفتم و دادم تکان پایین به را سرم

 .خدانگهدار-

 : غرید ب**ل زیر بود آرشیدا منتظر اخم با که رایان

 .ببرمتون بیارید تشریف شده، تموم تونخداحافظی اگه-

 : گفت و زد کجی لبخند آرشیدا

 .موسیو اومدم-

 و شد رد چشمانم جلوی از ماکان تصویر. کردم تکرار بارچندین گفت که را موسیویی ب**ل زیر

 !من موسیوی. کرد گذر هایموشگ یپرده از صدایش

 .آرزو دنبالت میام عصر پنج ساعت-

 : گفتم و آمدم بیرون فکر از

 .باشه-

 : گفت آهسته صدایی با و کرد گذر رایان تا من از آرشیدا مضطرب نگاه

 .باشه بخشیده منو بابا کاش-

 : گفت مطمئن لحنی با و کرد او به کنندهدلگرم نگاهی رایان

 واسه و بخشیده رو تو کنه اعالم که ببینه رو هممون امروز خوادمی ینهم واسه نکن شک-

 .خوادمی بهترینو تآینده

 دستی. بود پیدا آن در نگرانی هایرگه هم، هنوز اما گرفت بیشتری آرامش رنگ آرشیدا نگاه

 : گفتم و دادم تکان برایش

 .میگه راست رایان-



 به آرشیدا که بود روزی پنجمین. گرداندند روی من از آرشیدا با همراه و زد من به لبخندی رایان

 مدرسه به پا بسیار، زدن حرف و اصرار از بعد بود، سخت خیلی روز اولین. رفتمی مدرسه

 دیشب. شد کم مدرسه به رفتن برابر در مقاومتش امروز تا ولی رفت سختتر دوم روز. گذاشت

 به امشب گرفتم تصمیم هم من. شویم جمع خانه در همگی باید امشب گفت و گرفت تماس بابا

 که همین و ندارم زیادی حساسیت برادرانم، و خواهر به اشعالقه بودن بیشتر به بگویم مامان

 .کافیست برایم دارم مهمی جایگاه قلبش در هم هنوز

*** 

 

 و غلیظ اخمی با سکوت در کنون تا رسیدنمان یلحظه از که بابا. فشردم مشت در را شالم یلبه

 و انداخته پایین را سرش دلهره و ترس از آرشیدا. است دوخته چشم آرشیدا به خشمگین نگاهی

 نگاهش در ما استقبال به آمدن هنگام که مامان. بود مشغول هایشدندان با ناخن جویدن به

 آرشیدا به را چشمانش دلتنگی حس و غم از پر نگاهی با اکنون زد،می موج من از شرمندگی

 گذاشتمی میز روی بود، کشیده سر که را ایقهوه فنجان سومین کهحالی در رایان. ودب دوخته

 : گفت

 بزنید؟ حرف همه با چی مورد در خواستیدمی بابا خب-

 دادمی خرج به جسارت حد این تا بابا، عصبانیت هنگام در که رایان به ترس پر نگاهی آرش

 : گفت پرخشونت لحنی با دبو آرشیدا به نگاهش که همچنان بابا. انداخت

 .بزنم حرف تونهمه با آرشیدا واسه تصمیمم به راجع خواممی-

 آب. دوخت چشم بابا به باریدمی آن از نگرانی که نگاهی با و آورد باال را سرش سریع آرشیدا

 : گفتم آهسته صدایی با و دادم قورت محکم را دهانم

 گرفتید؟ تصمیمی چه بگید زودتر میشه بابا-



 دلتنگی نگاهش عمق در بود، دوخته چشم آرشیدا به پرخصومت گرچه. نزد حرف ایدقیقه ندچ

 خشمناکش صدای با را سکوت کند، جا به جا ایذره را نگاهش کهآن بی. شدمی حس عجیبی

 : شکست

 در تحصیلش ادامه مورد در و خونه برگرده تونهمی ها،بچه یبقیه و نفس خاطر به فقط-

 ...نیویورک

 لحنی با. گرفت خود به بیشتری جدیت نگاهش رنگ. خورد چرخ رایان تا آرشیدا از نگاهش

 : گفت تهدیدوار

 ...بود کرده تعیین قبال رایان که نیست شرطی شرط، اون و میدم رو اجازه این شرط یک به تنها-

 به را خود امدلهره و هیجان نمایش برای خود، توان نهایت با قلبم. دادم قورت محکم را دهانم آب

 نفس صدای حتی که بود گرفته فرا را خانه قدری به سکوت. کشیدمی عقب و کوبیدمی امسینه

 : گفت مضطرب و عصبی لحنی با رایان. بود شده ناشنیدنی ها،کشیدن

 چیه؟ شرط اون-

 فتهگر  انگشتانش با خارش بازی به را اشخاکستری ریش ته کهحالی در و داد لم صندلی روی بابا

 : گفت بود،

 رو ارتباطت تو نرسید، دارم انتظار من و کردی ریزیبرنامه براش که موفقیتی به آرشیدا اگر کهاین-

 .کنیمی قطع کامل طور به اطرافیانش یبقیه و سروش با

 مجسمه یک مثل. بود شده خشک جا در زدهبُهت. شد کشیده رایان سمت به نگاهم سریع

 خفیف تکانی لحظه چند از پس. بود دوخته چشم بابا دهان به دن،کشی نفس و زدن پلک بدون

 و برد فرو کتش هایجیب در را دستش داد،می بیرون پرحرص را نفسش کهحالی در و خورد

 .انداخت پایین را سرش

 : گفت بود شده متمرکز رایان روی منتظرش نگاه که بابا



 کوچکی تالش حتی و نکرد فکر تو به ایهلحظ که پدری از برادرت. کنی انتخاب باید حاال خب-

 ورای و داشتند دوستت همیشه که پدری و مادر از خواهرت یا نکرد، شپدرانه وظایف انجام برای

 .بسازند برات رو زندگی بهترین کردند سعی وظایفشون،

 تفکر مشغول سخت و شده خیره فرش بر ظریفی گل نقش به. بود پایین سرش همچنان رایان

 دوست البته و قبول خیلی را او رایان ولی نبودم، راضی اصال سروش با او ارتباط از هم من. بود

 سعی باید کهآن با من و بود داده قرار بدی دوراهی در را او گذاشت که شرطی با بابا. داشت

 را آرشیدا داشتم انتظار ایخودخواهانه طرز به کنم، درک راهی هر انتخاب برای را او کردممی

 .کند خابانت

 رایان؟ چیه نظرت-

 با. بود زده گره هم به را اشتیره ایقهوه ابروهای اخم. آورد باال را سرش و گرفت زمین از چشم

 : گفت جدیت از مملو لحنی

 چیه؟ نظرم کنیدمی فکر خودتون-

 : گفت تلخش یقهوه از ایجرعه نوشیدن از پس و برداشت میزش روی از را فنجانش بابا

 رو خودت سعی تمام سروش، با ارتباطت نشدن تموم برای و کنیمی انتخاب رو آرشیدا دونممی-

 . رو سروش هم و باشی داشته رو آرشیدا هم تو و بشه موفق آرشیدا تا کنیمی

 : پرسید شکاکانه و گرفت خود به شک رنگ نگاهش. شد باز کمکم رایان هایاخم

 ندارید؟ سروش با من ارتباط با مشکلی دیگه برسه، ثمر به آرشیدا برای تالشم اگر پس-

 : گفت بخشید،می بیشتری غلظت اخمش به که همچنان بابا

 رو تو اون، خاطر به کهاین جای به میدم ترجیح اما داشت خواهم و دارم داشتم، مشکل اول از-

 .کنم اهمیتکم ذهنم در رو اون بدم، دست از همیشه برای

 : گفت و آمد کش باال به رایان ب**ل چپ یگوشه



 !شدنمی مهمی این به شرط امروز کردیدمی اهمیتکم اگر-

 .شدمی ترعمیق لحظه هر هایشاخم که شد کشیده بابا به نگاهم ترس با

 بگو حاال. شرط این گذاشتن جز نداشتم ایدیگه راه و مهمه تو برای ولی اهمیتهکم من برای-

 ه؟مونمی جاهمین آرشیدا یا کنیمی قبول

 : گفت خاراندمی را اشچانه کهحالی در و داد لم مبل روی رایان باراین

 .کنم فکر باید-

 : گفت و زد موهایش به چنگی بابا

 بیخیال وگرنه بگو، جوابتو االن همین پس بشه باز خونه این توی بحث، این خوامنمی دیگه من-

 .بشو خودت با آرشیدا بردن

 در دوباره بود، آورده بیرون هایشجیب از تازه که را دستانش و کرد اخمی. کرد مکث کمی رایان

 : گفت خشمگین ولی مطمئن لحنی با. برد فرو هاآن

 .کنممی قبول رو شرط-

 : گفت پرغرور لحنی با. کشید عمیق نفسی و کرد او به پیروزمندانه نگاهی بابا

 !پسر کنینمی ناامیدم دونستممی-

 دریای در بدنم هایسلول تمام بگویم اگر است دروغ. زد اییمهن و نصف لبخند بیحرف رایان

 در که بابا. دوید بابا سمت به سرعت به و شد بلند اشصندلی روی از آرشیدا. نشدند غرق شادی

 تعجبش گردنش دور آرشیدا دستان شدن حلقه با کرد،می نگاه را او متعجب و بود ایستاده جا

 : گفت انلرز  صدایی با آرشیدا. شد بیشتر

 !ممنونم ازت خیلی! ممنونم! ممنونم بابا-

 دقیقا که شد کشیده مامان به نگاهم. زدم لبخند بود شده جمع چشمانم در اشک که همچنان

 : گفت منعطفی لحن با که شنیدم را بابا صدای. داشت مرا حال



 !آرشیدا باش آروم-

 : داد ادامه و کرد جدیتر را لحنش

 .بود برادرات و خواهر و مامانت خاطر به فقط باشه یادت البته و-

. است نبخشیده را آرشیدا کند اثبات تواند،می طور هر خواستمی. گرفت امخنده ناخودآگاه

 : داد جواب گفت او که آنچه به بیتوجه آرشیدا

 !ممنونم بابا، ممنونم-

*** 

 

 !آرزو-

 : گفتم و کردم نگاه اشزدهبهت چشمان به

 رایان با بعد و خونه برگرده آرشیدا شد راضی بابا کهاین از بعد پیش، روز ود خواستممی راستش-

 .نبود عالی زدنمون حرف برای روز اون هوای و حال ولی بگم بهت اینو آمریکا، بره

 ...واسه بدیم مادر خیلی من. کنی مشرمنده بخشیدنت با خوامنمی من آرزو اما-

 : گفتم و گذاشتم دهانش روی را اماشاره انگشت

 درکت اما باشم، نبخشیده رو تو قلبم ته از واقعا شاید من و نیستی بدی مادر اصال تو! هیس-

 .کافیه واسم داری دوستم هنوزم که همین و کنممی

 را اشچانه زیر دستم با. انداخت پایین را سرش خجالت از. شد جمع چشمانش در شرم اشک

 : گفتم و گرفتم

 !مامان بگیر باال سرتو-

 .بود پایین به هنوز نگاهش اما آورد باال را سرش آرام



 بهم همینو و کردیمی کارو همین هم تو کشیدم،می خجالت ازت و بودم بچه وقتی یادته-

 !شده عوض جاهامون حاال گفتی؟می

 .نیاورد باال ایذره را نگاهش ولی زد جانی نیمه لبخند. گرفت شکل لبم بر کجی لبخندی

 !کن اهنگ من به مامان-

 : گفت شرمسار لحنی با. آمد باال چشمانم تا آهسته نگاهش

 ...بودی من از بهتر مادری الیق واقعا هستی، خوبی خیلی دختر تو. بدیم مادر خیلی من آرزو-

 خیلی من برای خودت، ینوبه به تو اما گرفت ازم مادرمو زود انقدر خدا که نبودم الیق شاید خب-

 همین چون کنم، فکر هابچه یبقیه و من به تعالقه تفاوت به خواممین دیگه. کردی مادری خوب

 .کافیه من واسه داری دوستم هنوز که

 : گفت و زد ایدلمرده لبخند

 !هستی بزرگی آدم واقعا تو-

 : گفتم شیطنت و غرور با و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 !معلومه-

 .زد رویم به گرم لبخندی کرد،می نوازش را هاآن کهدرحالی و گذاشت موهایم روی را دستش

*** 

 

 !میری داری نمیشه باورم آرزو-

 : گفتم و کردم بود شده خیره چمدانم به مغموم که آرشیدا به نگاهی

 !گذشت زود انقدر نمیشه باورم منم_

 : گفت آهسته صدایی و ملتمس لحنی با



 نری؟ نمیشه-

 : تمگف و بردم فرو صافش و نرم موهای در را دستم

 ممکن برام واقعا گرفتن، مرخصی این از بیشتر ولی بمونم پیشت بیشتر داشتم دوست خیلی-

 .نیست

 : گفت پرافسوس لحنی با

 .دونممی-

 بودند، شده دوخته من به مغموم نگاهی با که ملیحش چشمان در و زدم رویش به کجی لبخند

 .دادم تکانش تراس و چپ به و گرفتم جلویش را اماشاره انگشت. شدم دقیق

 ترنرم بابا و داده نشون بهت رو خوشش روی زندگی که حاال! ها بشی ناراحت نداشتیم قرار-

 .باشی خوشحال باید شده،

 !میشم تنها خیلی رفتنت با آرزو اما-

 توان حتی کردممی درک تازه. بود ضعیف خیلی دختر این برابر در قلبم. رفت ضعف برایش دلم

 .ندارم را رفتارش در شیطنت جز و لبش بر لبخند جز چشمانش، در غم هایش،گریه دیدن

 خیلی که دونممی و هست پیشت فعال که هم رایان. بیام دیدنت به بیشتر خیلی میدم قول-

 .بزن لبخند و باش قوی پس. مراقبته خوب

 : گفت و بخشید بیشتری جان لبخندش به من، از تبعیت به. کردم ترپررنگ را لبخندم

 .نره یادت قولتو پس ه،باش-

 : گفتم متعجب لحنی با

 !نمیره یادم که معلومه-

 : گفت و کرد حلقه آرشیدا هایشانه دور را دستش رایان



 .بره یادش قولشو بذارم عمرا من-

 : گفت و زد رویم به چشمکی

 .هست بهش حواسم که خالصه-

 : گفتم و بردم باال تسلیم ینشانه به را دستم دو هر

 برم؟ کنیدمی ادآز  حاال-

 : گفت زد،می من به پرشیطنتی کج لبخند کهحالی در و آورد جلویم را دستش آرش

 .منتظره اگنس که برو-

 : گفتم و فشردم محکم را دستش

 .بیاد در چشمت تا بینمشمی میرم آره-

 در یانرا. انداختم پرغرور نگاهی اش،وارفته یچهره به و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 :گفت من به رو آرش، به خندیدن حال

 .نمونی جا میدی، تحویل مدارکتو تا که برو-

 قلبم آرزوهای یپرنده. شدم پرواز گیت مسیر راهی دست به چمدان و کردم خداحافظی باالجبار

 هم هنوز. کشیدمی پر کشیدند،می رخ به را ماکان عطر و صدا و تصویر ابرهایش که آسمانی به

 من به هم باریک آمدم، ایران به وقتی از که بودم دلخور ولی بودم نکرده فراموش را شاسیلی

 برای امعالقه از بخشی و شدم دلتنگش کردم،می تصور چهآن از بیش هااین یهمه با. نزد ایمیل

 یشیشه. کردم باز چشم زمین بر هواپیما فرود با! اوست یدوباره دیدن لندن، به بازگشت

 زیر. شد نمایان لبم بر کجی لبخند. بود شده خیس باران ریز قطرات با کنارم کوچک یپنجره

 : گفتم ب**ل

 !من عزیز لندن  -



 من منتظر فرودگاه در کسی کردممی حس عجیبی طرز به. آمدم پایین هواپیما هایپله از باذوق

 گیت به. نیندازد تزحم به را خود که رسممی ساعتی چه بودم نگفته اگنس به حالیکه در است،

 مسافران بین چشمانش که کسی دیدن با و آمد در گردش به انتظار سالن در چشمم رسیدم که

 ولی بودند کشیده اتو و مرتب همیشه مثل هایشلباس. شدم خشک جا در چرخید،می

 او کردم وانمود و چرخاندم را سرم. بودند گذاشته نمایش به را منتظر و خسته نگاهی چشمانش

 از تا دادمی حرکت او سمت به را پاهایم بدنم، در عجیبی نیروی. دادم ادامه راهم به و امندیده را

 روی را نگاهی سنگینی. زدممی قدم تند و سپرده زمین به را نگاهم. ببیند مرا و شوم رد جلویش

 کلش لبم به کجی لبخند ناخودآگاه. نکشاندم سمتش به را نگاهم ایذره ولی کردم حس خودم

 که بودم برنداشته قدم چند از بیش. کردم گذر کنارش از تفاوتبی رسیدم که او نزدیکی به. داد

 خودش محکم و تند واریدیوانه طرز به قلبم. شد اسیر ایمردانه پهن و گرم دست در دستم، مچ

 : گفتم دهم نشان ایستادن جز واکنشی کهآن بدون. کوباند جناغم و هادنده به را

 !نک ولم-

 !کنی؟ سالم خواینمی-

 جوابی. کردممی حس را آرامش تنها صدایش، شنیدن از من ولی زدمی موج لحنش در دلخوری

 .بگیرد را دلخواهش پاسخ امدلتنگی و بشوم بیشتر را صدایش و بزند حرف بیشتر تا ندادم

 !آرزو کن نگاه من به-

. آورد باال را سرم کرد،می نزدیک او به مرا که ناشناسی نیروی همان اما خواستمی لجبازی دلم

 برای آبی یبرکه که چشمانش به بودند، کرده سر آبیبی در را زیادی هایماه که تشنگانی همچون

 یزاللیه هایمویرگ و بودند کرده پف هایشپلک خستگی شدت از. شدم خیره بود امتشنگی

 سوسو بخششآرامش نگاه در دلتنگی و دلخوری. نماییدندمی اوقات دیگر از قرمزتر چشمانش،

 در حرفبی دویمان هر. بودم شده غرق هاآن داشتنیدوست آرامش در فقط من ولی زدمی

 نیش هایزبان از ترصادقانه که هاییهنگا با چشمانمان. کردیممی نگاه هم یتشنه چشمان

 : گفتم دقیقه چند از پس. بودند شده دوخته هم به کردند،می صحبت هم با دارمان



 دنبالم؟ اومدی چرا-

 : گفت و شد نمایان لبش بر پرشیطنت لبخندی

 !پسرتم دوست ناسالمتی-

 ...زدی بهم رو سیلی اون وقتی از! نه-

 : گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 عذابم ندادنت جواب تلفن و بیخبر شدن غیب با روز پونزده این چی هر! آرزو نباش بیانصاف-

 کنی، فکرشو که اونی از بیشتر بابتش و دادم پس برابر چند تقاصشو کن باور. بسه برام دادی،

 .شدم پشیمون

 دهانم بر که دستش روی را دستم. بود پیدا هاآن در پشیمانی هم هنوز. شدم دقیق چشمانش در

 دیگرش دست. بود فایدهبی کردم، تالش دستش برداشتن برای چه هر ولی گذاشتم بود، گذاشته

 نهایت با که قرمز و سفید رزهای از گلی دسته به متعجب. آورد بیرون بود کرده قایم پشتش که را

 تندتر تپش. شدم خیره بود، گرفته قرار چشمانم جلوی دقیقا دستش در و شده تزئین سلیقه

 و دادم قورت محکم را دهانم آب. کردممی حس وضوح به را شوق و هیجان شدت از قلبم، یشده

 دهانم روی از را دستش و زد غرور پر لبخندی. دادم کش باال به ارادهبی را لبم استر  یگوشه

  :گفت شادی و آرامش از لبریز لحنی با. برداشت

 نه؟ مگه. اومده خوشت کنم فکر-

 : گفتم و دوختم چشم چشمانش به پرذوق نگاه با

 !قشنگه خیلی-

 بریم؟ حاال-

 : فتمگ و زدم شیطنت روی از دیگری کج لبخند

 !نبخشیدمت من نخیر،-



 : گفت ناباور

 ! چرا؟-

 : گفتم بزند دیگری حرف آنکه از قبل

 !نزدی من به ایمیل یک حتی نبودم من که مدتی این-

 شدم؟ نگرانت چقدر دونیمی بود؟ خاموش گوشیت که زدم زنگ بهت بار چند دونیمی-

 برگشتم و تخونه در رفتم نقدرا کشیدم؟ چی من بودی، شده غیب خبربی که مدت این دونیمی

 روزی چه تو بگه کردم اصرار هم سر پشت روز چند وقتی و ایران رفتی گفت بهم اگنس آخرش که

 بهت نکرد خطور فکرم به درصد یک نگرانیم لحظات اون دونیمی. گفت باالخره که گردیمیبر

 !کنینمی چک هم رو ایمیلت کردم فکر چون بزنم، ایمیل

 : گفتم و کردم اخمی

 !گرفتیمی خبر ازم باید حال هر به-

 نوازش را هاگل لطیف هایگلبرگ انگشتانم سر با کهدرحالی و گرفتم دستش از را گل دسته

 .نکشاندم او سمت به را چشمانم مردمک ایذره و کرده هاآن متوجه را نگاهم تمام کردم،می

 .آرزو-

 : گفت و زد رویم به پرشیطنت دیلبخن. کردم نگاهش طلبکارانه و آمد باال سرم

 بود؟ شده تنگ برام دلت پس-

 .قالبیه چند هر پسر دوست یک وظایف اینا! نخیر-

 : گفتم طلبکارانه لحنی با. گرفت را فراوانی باشوق توام امید و تعجب رنگ نگاهش

 !موسیو؟ کردی فراموش رو متشخص مادمازل یک قبال در وظایفت که خوشحالی-

 و کشیدم پوفی. دوختم چشم هاآن به هایش،گونه روی هایحفره دلتنگ من   که ردک ایخنده ریز

 : گفت و گرفت محکم را ساعدم که بردم موهایم سمت به را دستم قصد از



 !بزنی دست بهشون نداری حق-

 : گفتم و کردم غلیظتر را اخمم

 !خودمند مال. بزنم دست خواممی-

 .منه با دستات برابر در اونا از دفاع مسئولیت دیگه نه-

 !کرده؟ واگذار موسیو به رو خطیر مسئولیت این کی اونوقت-

 : گفت و زد معنادار لبخندی

 .مادمازل پسر دوست-

 : گفتم و کردم ترغلیظ را اخمم

 .نداره اعتباری پس بوده، من با هماهنگی بدون-

 : گفت اتمامش از پس و کرد ایخنده ریز

 !گذشته خوش خیلی ایران کهاین مثل-

 : گفتم و رفت باال لبم راست یگوشه

 .رسیدم که برسم هدفم به که بود این مهم ولی نه، که خیلی-

 هدفی؟ چه-

 .دیگه دیگه-

 من از جوابی وقتی. کردم ترپررنگ را کجم لبخند نگاهش، جواب در که کرد نگاهم کنجکاو

 کهحالی در و کرد نگاه موهایم هب. افتاد پایین امشده بیجان دست و کرد رها را ساعدم نشنید،

 : گفت زد،می رویم به پیروزمندانه لبخندی

 .بشم مهمونت هم قهوه یک که تخونه بریم دیگه-



 تعجبم که همچنان. زد دلنشین لبخندی واکنشم دیدن با. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 : گفتم کردمی سرایت زبانم به چشمانم از

 !کنیمی مهمون قهوه من ینهخو توی رو خودت که خودتم-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .بکنم کارو این خودم مجبورم کنینمی مهمون که تو-

 .کردم ترغلیظ رسیدند، چشمانم از فاصله کمترین به ابروهایم که جایی تا را اخمم

 !کردممی مهمون بود الزم اگر-

 گرفت دستش با را چمدانم یدسته. کشاند مچمدان به من از را نگاهش. کرد ترعمیق را لبخندش

 : گفتم و شدم قدم هم او با بلند هاییقدم با. برد خود با را آن و

 .میارم خودم بیاریش، نیست الزم-

 چمدان، یدسته روی را دستم. داد ادامه را حرکتش بدهد، جوابی یا کند نگاه من به کهآنبی

 لحنی با و گذاشتم داشت، تماس رارتشح پر شست انگشت با کوچکم انگشت که طوری

 : دادم ادامه پرحرص

 !میارم خودم گفتم-

 چمدان یدسته روی از مرا دست آزادش، دست با که همزمان و چرخاند سمتم به را سرش

 : گفت داشتبرمی

 .مادمازل میارم خودم-

 : گفتم و گذاشتم دسته روی را دستم هم باز مصرانه

 !میارم من--

 من از دور که دیگرش دست در را چمدان یدسته حرکت یک در و برداشت دسته یرو از را دستم

 به. داد ادامه راه به که بود داشته نگه دستش در را امخالی دست مچ همچنان. کرد اسیر بود



 پرغرور لبخندی. دادم ادامه رفتن راه به کنارش دقیقا سریع، هاییقدم با و شدم کشیده دنبالش

 با و دادم فشار هم بر را هایمدندان. بود پیدا رخش نیم از وضوح به کردمی ماییخودن لبش بر که

 : گفتم آمد،می بیرون هاآن البالی از زور به که صدایی

 !موسیو لجبازی خیلی-

 : گفت کشیدمی رخ به را اشپیروزی که لحنی با

 !مادمازل لجبازتری تو-

 مچ که همچنان ماشینش، به رسیدن با. شدم دمق هم او با پارکینگ تا اخم با و کشیدم پوفی

 مرا کند رها را دستم کهآن بی. گذاشت ماشینش صندوق در را کوچکم چمدان بود گرفته را دستم

 از که را دستم مچ باالخره آزادش، دست با در کردن باز از بعد و کشاند خود دنبال به جلو در تا

 : تگف و کرد رها بود، کرده عرق دستش گرمای شدت

 .بفرمایید-

 باز را هایماخم در، شدن بسته محض به. گرفتم جای صندلی بر اخمم غلظت از کاستن بدون

 از قبل ولی شنیدم را راننده در شدن باز صدای. زدم دویمان هر هایلجبازی به کج لبخندی و کرده

 لذت با مرخنیم به. نشست اشصندلی روی ماکان کنم، جمع حسابی و درست را لبخندم کهآن

 فهمیده لبخندم دیدن با مرا حس او که حال. زد لبخندم طرح به پرمعنا لبخندی و کرد نگاهی

 من از نگاه. دادم کش باال به پیش از بیش را لبم یگوشه و ندانستم جایز را کردن اخم دیگر بود،

 لذت اوج به مرا شد،می پخش که الیتی موسیقی صدای. کرد آغاز را اشرانندگی و گرفت

 به پرشوق نگاهی چهارراه در ماشین توقف با. رساند او با دوباره دیدار و لندن به بازگشت

 ایگره نگاهم. چرخاندم سمتش به را سرم نگاهش سنگینی حس با. انداختم جلویمان قرمزچراغ

 با .برد بیرون مکان و زمان از را ما که بود محکم گره آن قدری به. خورد پرآرامشش نگاه به محکم

 قلبم که خیابانی به را نگاهش و چرخاند را سرش اجبار به ماکان پشت، هایماشین بوق صدای

. چرخیدم سمتش به البی جلوی ماشین توقف با. دوخت باشد، آن جای به چشمانم کردمی آرزو

 : گفت و کرد نگاه چشمانم در پرشیطنت نگاهی با



 .همنتظر  هم اگنس که بخوریم مونوقهوه بریم دیگه-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !کردی دعوت خودتو نکردم، تعارف هنوز من! ها نگیری سخت خودت به اصال-

 مخونه بیای من، تعارف بدون تونیمی خواستی وقت هر هم تو. نمیاد خوشم زیاد تعارف از من-

 .کنم مهمونت چای یک

 !بدی؟ بهم چای فقط تو و کنم مهمون قهوه رو تو من-

 .طعمهخوش نوشیدنی یک فقط قهوه ولی زندگیه ایچ-

 : گفتم و کردم اخمی

 .زندگیه قهوه! نخیر-

 : گفت و زد لبخندی

 .زندگیه چای-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را اخمم

 .قهوه-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .چای-

 : گفتم لجوجانه

 .قهوه-

 : گفت و کرد ایخنده ریز

 .چای کن اعتراف-



  :گفتم پرشیطنت لحنی با. زدم کج لبخندی و کردم کمرنگ ار  اخمم

 !عمرا-

 .کنیمی اعتراف روز یه باالخره-

 .ببینی روزو اون خواب مگه-

 .میشه تعبیر که باالخره ببینم خوابشم-

 به که کاری گفتگویی به و داد جواب سریع. شد قطع ما یمکالمه موبایلش زنگ صدای با

 پیاده ماشین از حرفی هیچبی و شدم خسته نشستن منتظر از. اختپرد بود مرتبط بیمارستان

 چمدانم و کرد باز را صندوق در بود کرده کمرنگی اخم من به کهحالی در و شد پیاده سریع. شدم

 دستش اسارت به آن، به رسیدن از قبل ولی رفت چمدان یدسته سمت به دستم. آورد بیرون را

 به را چمدانم دیگرش دست با و مرا دستش یک با زدمی حرف موبایلش با که همچنان. آمد در

 دستش آوردند،می در اسارت به را چشمانم که نگاهش یگره مثل درست. کشاند خودش دنبال

 .بود کرده اسیر محکم را دستم نیز

 !اومدید خوش! خانوم سالم-

 بود، شده رهخی بودم ایستاده در جلوی ماکان دست در دست که من به متعجب که اگنس به

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه. کردم نگاه

 !بود شده تنگ برات دلم اگنس، سالم-

 کرد، ترشل را دستش شدنم موفق برای و بود گرفته را آن محکم که ماکان دست از زور به را دستم

. بود شده نگت خیلی قلب خوش دخترک این برای دلم. کشیدم آغوش به را اگنس و آوردم بیرون

 را شیرینش لبخند کهحالی در اگنس و دادیم خاتمه دلتنگی پر آغوش این به لحظه، چند از پس

 : گفت بخشیدمی ما به

 .گرمه االن قهوه و کیک که بشینید بیاید-

 : گفت و زد لبخندی ماکان



 .چسبهمی خیلی سرد هوای این توی-

 که همچنان و شد رد کنارش از ماکان. رفت رکنا در جلوی از و کرد ترپررنگ را لبخندش اگنس

 در پا حال به تا او. شدند گرد تعجب از چشمانم. رفت اتاقم سمت به برد،می خود با را چمدان

 دنبالش به! داندمی را اتاقم دقیق محل و شده وارد راحتی این به اکنون و بود نگذاشته من یخانه

 نگاه او به واج و هاج که حال همان در. گذاشت کمدم یجلو را چمدان و شد اتاق وارد. افتادم راه

 شده گرد و درشت گردویی همچون شکبی که من چشمان دیدن با و چرخید سمتم به کردممی

 هایشگونه هایحفره روی تمرکز با تا شدند ریز کمکم چشمانم. داد سر کوتاه ایخنده بودند،

 را صدایم. شد مبدل جذاب لبخندی به اشخنده که نگذشت دقیقه چند از بیش. شوند دقیق

 : گفتم و کردم نگاهش جدی. برسم نظر به ترجذبه پر که کردم اخمی و صاف کمی

 کجاست اتاقم دونستیمی خوب کهاین از. اومدی اتاقم به من یاجازه بدون که گستاخی خیلی-

 !باشی الحظهمبی حد این تا کردمنمی فکر! اومدی اینجا هم من نبود در فهمید میشه

 : گفت خاراندمی دستش با را گردنش پشت که حالی در و شد کمرنگ لبخندش

 !بود زده غیبت تو ولی زدممی حرف باهات باید من! آرزو نکن قضاوت زود اینقدر-

 !نبودم؟ من وقتی اونم! شدی؟می اتاقم وارد باید وقتاون-

 آرامش هم لبخندش از تراوید،یم آرامش نگاهش از که همچنان. زد رویم به گرم لبخندی

 هر با. شد ترنزدیک من به قدم چند. شد قفل زبانم که شدم نگاهش محو قدری به. بخشیدمی

 تکتک و کردمی نفوذ هایمریه عمق به بیشتری شدت با عطرش بوی داشت،می بر که قدم

 مرطوب جنگلی در زدن قدم لذت اوج به خیسش، چوب خوب بوی با را هایمنایژک و هانایژه

 در عطرش بوی تا کشیدم عمیق نفسی. بخشید بیشتری جان لبخندش به و ایستاد. رساندمی

 .یابد رسوخ بدنم هایسلول تمام

 .آرزو-

 بله؟-



 کج هایلبخند لذت و صدات شنیدن چشمات، دیدنت از و گذاشتی خبربی خودت از رو من-

 محروم عطرتم بوی از که نذارم اتاقت توی پامو خواستیمی نبود؟ بس کردی محروم دارتمعنی

 بشم؟

 تپش مانند طبل موسیقی صدای. انداخت فراوانی تکاپوی به را قلبم عضالت ایناشناخته حس

 پایم نوک تا سر فرق از ایکنندهدلگرم حرارت. شدمی نواخته پرقدرت و تند که شنیدممی را قلبم

 حس وضوح به را هایمگونه شدن داغ. کشاند آتش به سلول، به سلول و مویرگ به مویرگ را،

 و کشیدم پوفی. انداختم پایین را سرم و گرفتم گیرایش و پرحرارت چشمان از را نگاهم. کردممی

 : آمد در معترضش صدای. بردم فرو موهایم در دست

 !نک شیشون-

. مکرد نگاه بودند شده متمرکز موهایم روی که چشمانش به و چرخاندم سمتش به را سرم

 نگاهش و لبخند با کهآن با. زد لبخند و رساند چشمانم به را نگاهش. آمد پایین دستم بیاختیار

 را دستم. شدممی نزدیک هیجان اوج به پیش از بیش لحظه هر من رساند،می آرامش اوج به مرا

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب و گذاشتم گرمایم از سوزنده یگونه روی

 بذاری؟ تنها منو یشهم ماکان-

 : پرسید و شد نگران کمی نگاهش

 شده؟ چیزی! چرا؟-

 ...خواممی! نیست چیزی نه-

 : دادم ادامه و کردم فکر کمی

 .کنم عوض لباس خواممی-

 : پرسید مشکوک لحنی با

 !همین؟ فقط-



 یانهبه تازه من ولی بشنود، زبانم از دیگری حرف خواستمی گویی. بود سوالی و منتظر نگاهش

 .کنمنمی ردش هاراحتی این به و یافتم بد احوال این در تنهایی به نیازم برای خوبی

 .همین فقط-

 بیرون اتاق از و چرخید دیگری حرف هیچ بدون حال، این با. نشد عوض ایذره نگاهش حالت

 به. نشستم توالت میز پشت صندلی روی و رفتم اتاقم بزرگ یآینه سمت به سریع. رفت

 کوتاهم پیشانی تا زدم تلی. دوختم چشم یافتمنمی شانسرخی برای دلیلی که سرخم هایهگون

 یشیشه اتاق، از رفتن بیرون از قبل. دادم طول توانستممی تا را کردن عوض لباس. بنماید بلندتر

 را مالیمش و شیرین بوی لذت با و کردم باز را آن در. برداشتم را زدممی خود به همیشه که عطری

 تا! بود شده تنگ من عطر بوی برای دلش چراکه داشت دوست را بو این هم او. کشیدم مشام به

 کهاین فکر با اما زدم عطر حد از زیاده. پاشیدم پیراهنم هایآستین و یقه بر آن از توانستممی

 لندب هاییقدم با. شدممی وسوسه هم زدن عطر این از بیش برای دارد، دوست را بویش ماکان

 که طورآن را طاقتیبی این چند هر نداشتم، طاقت دیدنش برای دیگر. رساندم پذیرایی به را خود

 مبل روی. بود شده خیره دستش یقهوه فنجان به و نشسته مبل روی. دادمنمی نشان باید،

 کشید عمیق نفسی. زدم رویش به کجی لبخند. چرخید سمتم به سرش سریع. نشستم کنارش

 صدای با. شدم مشغول کردنش مزه به و برداشتم سینی از را خودم فنجان. زد گرم لبخندی و

 : گفت شنیدممی من فقط که ایآهسته

 دیگه؟ کنی اذیت منو که کردی خالی خودت روی عطرو-

 آمد کش باال به لبم راست یگوشه. داد پایین و باال را ابروهایش و زد رویم به پرشیطنت لبخندی

 : گفتم و

 .زدم اگنس واسه! نزدم تو واسه-

 : پرسید شکاکانه و کرد ریز را چشمانش

 !اگنس؟-

 .بشین دیگه مبل یک روی برو پاشو میشی اذیت اگه هم تو. اگنس آره،-



 .برعکسشه نیاز نیست، دوری به نیاز نوع از شدن اذیت دیگه نه-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !چی؟-

 : گفتم جدی لحنی با. آورد ابروهایم رب اخم شیطنتش پر یخنده صدای

 !بزنی هاحرف این از نبینم دیگه-

 : گفت و شد مبدل لبخند به اشخنده

 نمیشی، آروم نرسی جوابش به تا بیاد پیش تو واسه سوالی وقت یک اگر گفتی که اونجایی از-

 .کنم آرومت بهت دادن جواب با خواستم

 : گفتم پرغیظ و کردم ترغلیظ را اخمم

 !ماکان-

 بر لبخند که همچنان و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستانش و گذاشت میز روی را فنجانش

 : گفت داشت ب**ل

 ...اما نمیگم چیزی دیگه من باشه-

 به بودم، حرفش باقی شنیدن منتظر فراوانی هیجان با کهآن با. کند کنجکاوتر مرا که کرد مکثی

 گذشت سخت انتظار سال چند مثل که سکوتش دقیقه یک از. دادم تفاوتیبی رنگ نگاهم

 : گفتم کالفه و انداختم پایین را سرم. زدم بیخیالی به را خود اما بودم متنفر

 گذاشتی؟ سرکار رو من یا میدی ادامه رو حرفت-

 .نزن عطر زیادی دیگه-

 : پرسیدم متعجب. خورد گره آرامش نگاه به نگاهم و آمد باال سرم

 !چرا؟-



 : گفت و زد دیلبخن

 .بشه تحریک بهت شدن نزدیک واسه مردی هیچ خوامنمی چون-

 : گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !میشه؟ تحریک کسی مگه عطر یک با! میگی؟ داری چی-

 روی که مجلس یک بری تو که میمونه این مثل. ستکننده تحریک زیادش چیزی هر از خب-

 برای بیشتر خیلی باشی، داشته رژیم اگر حتی تو وقت اون. باشه یشیرین از پر هاشمیز یهمه

 .باشه اندازه به شیرینی و میوه میزهاش روی که مجلسی توی تا میشی تحریک خوردن شیرینی

 : گفتم و دادم تکان طرفین به جلویش را دستم

 ! ماکان بیخیال-

 که کتش کهحالی در و شد لندب. کشید سر جا یک را اشقهوه و برداشت میز روی از را فنجانش

 : گفت داشت،برمی بود گذاشته کنارش مبل یدسته روی و زده تا مرتب را آن

 ...و کنینمی گوش یا میدی انجام و کنیمی گوش یا. گفتم بهت رو نظرم من حال هر به-

 : داد ادامه و زد پرغرور لبخندی

 .بدی انجام که کنممی کاری یک-

 : گفتم و زدم صدادار پوزخندی

 !مثال؟ کاری چه-

 : داد جواب لبخندش همان با

 .رازه دیگه این-

 : گفت متعجب لحنی با و شد پذیرایی وارد دست به کیک دیس اگنس

 !میرید دارید که آوردم رو کیک تازه آقا-



 : گفت پوشیدمی را کتش کهحالی در و زد رویش به گرم لبخندی ماکان

 .بعد یدفعه واسه باشه کیک. دبو عالی خیلی قهوه اگنس، ممنون-

 : گفت و چرخید من سمت به

 . کردی مهمونم تخونه که ممنون-

 : گفتم و زدم کجی لبخند. شدم ترنزدیک او به قدم دو و شدم بلند

 کنی؟می تشکر من از چرا. کردی مهمون رو خودت خودت-

 : گفت و کرد کوتاهی یخنده

 .باشم کرده هم تشکری یک اینکه واسه-

 .دادم حرکتش پایین و باال به و گذاشتم گرمش دست در را دستم. آورد جلو را دستش

 .آرزو خداحافظ-

 .ببینمت بازم امیدوارم خداحافظ،-

 : گفت و گذاشت سر بر را اشانگلیسی کاله

 .بینیمی نکن شک-

*** 

 

 جز هنوز اام گذشتمی لندن به آمدنم از روز پنج. دوختم چشم میزم روی تقویم به حوصلهبی

 از و کنممی فکر او دیدن به مدام چرا کنمنمی درک اصال. ندارم ماکان با ارتباطی روزانه، هایپیام

 از مرا موبایلم زنگ صدای. کنند فراهم ما مالقات برای ایبهانه خواهممی هایمشب و روز تمام

 بی انگشتم" آرامش یدنیا" دوختم چشم اشصفحه بر نمایان عبارت به پرشوق. آورد بیرون فکر

 .کرد برقرار را تماس بگیرد، دستور آن از و کند فکر کمی مغزم دهد اجازه کهآن



 .آرزو سالم-

 و سست هایب**ل بر که کرد سالم لحنخوش قدری به. بود شادابی و انرژی از پر صدایش

 .شد نمایان کج لبخندی ام،حوصلگیبی از وارفته

 .سالم-

 .منتظرتم. کلینیک جلوی بیا پس نداری، یضمر  دیگه االن دونممی-

 جوابی کهآنبی. ببینم را او است قرار شدنمی باورم. شد تزریق خونم هایرگ تمام به شوق و شور

 نهایت با و برداشتم بود، نشسته منتظرم صندلی روی که را کیفم و کردم قطع را گوشی دهم،

. بود شده خیره اشگوشی یصفحه به متعجب. رساندم کلینیک ورودی به را خود سرعت

 و شدم نزدیک او به بلند هایقدم با. بود من تماس ناگهانی شدن قطع برای تعجبش شکبی

 انداختم پایین را سرم. نشد من حضور متوجه که بود اشگوشی غرق قدری به. ایستادم جلویش

 تمیزی از همیشه ثلم خیابان، کنار و گوشه روشن هایچراغ نور زیر که سیاهش هایکفش به و

 : گفتم داشتم لحنش هیجان کردن پنهان در سعی که صدایی با. دوختم چشم زدندمی برق

 .سالم-

 تررنگکم لحظه به لحظه بهتش که نگاهی با. آورد باال را سرش سریع و گرفت اشگوشی از چشم

 چشمانش در و وردمآ باالتر کمی را سرم. شد خیره من به داد،می شادی به را خود جای و شدمی

 اخمی. داشت بودم، محروم آن از روز پنج این که را بخشیلذت آرامش بوی و رنگ. شدم دقیق

 : گفتم و کردم

 !که واقعا! ببینی رو من نیومدی دیگه خوردی که رو تقهوه-

 و گرفت هوا در موهایم به نرسیده را دستم مچ. بردم موهایم سمت به را دستم و کشیدم پوفی

 : گفت

 !نشدم مزاحمت کنی، استراحت کم یه سفرت از بعد کهاین برای من-

 : داد ادامه پرشیطنت لحنی با و زد جذاب لبخندی



 ! میشه تنگ واسم دلت گفتیمی زودتر باید تو اما-

 : گفتم و زدم صدادار پوزخندی

 !باش خیال همین به-

 .واقعیته نیست، خیال-

 .کرد نگاه چشمانم در تردقیق و کرد ترعمیق را لبخندش

  :گفتم و دادم اطمینان رنگ نگاهم به

 .موسیو واقعیته کن خیال-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .مادمازل کنیمی اعتراف واقعیت به روزی یک ولی خیال، بگو هی تو حاال-

 : گفتم و کردم نمایان بیشتر را لبخندم

 .بود خواهیم موسیو شدن ضایع شاهد روز اون و-

 : گفت و کرد ترپررنگ را خندشلب

 .میاد در آب از درست کی حرف بینممی-

 پرمعنا لبخندی با که همچنان. بردم باالتر آورد درد به را امگونه که حدی تا را لبم راست یگوشه

 : گفت کردمی نگاه من به

 .رسیمنمی فیلم به و میشه دیر وگرنه بریم باید دیگه خب-

 : پرسیدم گنگ

 !فیلم؟ کدوم! میشه؟ دیر چی-

 در شوق حالیکه در. گرفت چشمانم جلوی و آورد بیرون کتش داخلی جیب از کوچک کاغذ دو

 : گفت بود، انداخته برق چشمانش



 .نیاوردم گیر بلیط هم امشب از زودتر. رفتیممی سینما هم با باید-

 : گفتم و کردم اخمی

 !پرسیدی؟می نظرمو من از روزش واسه نباید-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

  بریم؟ پیاده یا بریم ماشینت با حاال! بداخالق خانم بود سورپرایز-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !اومدی پیاده اینجا تا و نیاوردی ماشین که نگو-

 : گفت و کرد ایخنده ریز

 .نمیگم باشه-

 : گفتم ب**ل یرز . کردم نگاه سینما آدرس به و گرفتم دستش از را بلیطها

 .نیست دور زیاد خوبه،-

 !راهه ذره یک جاست، همین نیست دور اصال که این! نیست؟ دور زیاد-

 : گفتم و دوختم چشم او به اندرسفیهی عاقل نگاه با

 !زیاده همینم من واسه اما نیست، راهی اصال میره پیاده شهرو کل که موسیو واسه آره-

 : گفت و گرفت دستم از را هابلیط

 .میریم پیاده پس نیست، دور زیاد گفتی خودت ولی-

 : گفتم آهسته صدایی با و دوختم چشم نداشت بارشی که آسمان به و بردم باال را سرم

 .لطفا ببار-



 قدمهایی با و بردم فرو امبارانی جیب در را دستانم. انداختم پایین را سرم ندادنش پاسخ از ناامید

 با را جوابش که زدم رویش به کجی لبخند. رساندم کردمی نگاهم لذت با که او به را خودم تند،

 پیش را سینما راه و گذاشتیم رو پیاده دارنم هایموزاییک بر پا هم با گام هم. داد گرم لبخندی

 و پنهانی هاینگاه تنوعمان تنها کهحالی در سکوت در که شدمی ایدقیقه پنج. گرفتیم

 از. شکست را ما بین سکوت برق و رعد صدای ناگهان. زدیممی قدم مه کنار بود، مانگهگاهی

 به نقطه لحظه چند به. دوختم چشم آسمان به عمیق لبخندی با و کاهیدم هایمقدم سرعت

 : گفت که شنیدم را ماکان یآهسته صدای. شدند خیس باران ریز قطرات با صورتم ینقطه

 !هباش بیتفاوت بهت تونهنمی هم آسمون حتی-

 آن از. انداختم نگاهم دام به را پرمفهومش و خاص نگاه و چرخاندم سمتش به را سرم کندی به

 آهستگی به صدایی با. داشتم آن به شیرینی حس اما دانستم،نمی هیچ مفهومش و بودن خاص

 : گفتم خودش صدای

 .دارم دوست رو باریدنش چقدر دونهمی آسمون-

 آسمان باریدن مگر اما بود، حسادت نوعی روی و رنگ یدشا. گرفت عجیبی روی و رنگ نگاهش

 برای. خاراند را گردنش پشت دست با و انداخت پایین را سرش حرفی بیهیچ! دارد؟ حسادت هم

 : گفت بحث کردن عوض

 .برسیم تا بریم تندتر بهتره-

 .ببریم لذت بارون از که بریم ترآروم بهتره اما-

 : گفت شدمی حس وحوض به آن در غم وفور که لحنی با

 .آرزو میده عذاب رو من بارون-

 با و انداختم پایین را سرم. شد ظاهر چشمانم جلوی مستقیمش دیدار وضوح به مادرش تصویر

 : گفتم مغموم لحنی

 .نکن ارزشبی رو امروزت شیرین هایتجربه تلخت، خاطرات واسه اما ماکان متاسفم واقعا من-



 .خوادمی زمان... نمیشه روز دو ،روز یک به ولی کنممی سعی-

 به شانه حرفی هیچ بدون و رساندم او به را خودم بلند هاییقدم با. کرد تندتر را هایشقدم

 مثل را پایمان تا سر که شد تندتر و تند باران قدری به رسیدیم سینما به تا. برداشتم گام اششانه

 از پس مطبوعش و گرم هوای لذت از کج لبخندی سالن به ورود با. کرد خیس کشیده آب موش

 تحویل را بلیطها که مردی. شد نمایان لبم بر باران، زیر و سرد هوای در رویپیاده ساعت نیم

 بر دست با و کرد نگاه کردمی چکه رویمان و سر از آب که ماکان و من به متعجب گرفتمی

. چرخید سمتم به ب**ل به لبخند و داد دستش به را بلیطها ماکان. کشید صلیب اشسینه

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 ترسیده؟ ازمون زامبیها مثل خوشحالی-

 سمت به نگاهم و شد ترعمیق کجم لبخند اشخنده دیدن با. خندید کمی صدای با جوابم در

 : گفت آن از باقیمانده لبخند با و آمد بند اشخنده بعد کمی. گرفت جهت هایشگونه

 که بوده مادمازل پیشنهاد بفهمه اگه تازه! رفتیم؟ راه بارون این زیر چتر بدون نمیشه ورشبا-

 .کنهمی تعجب بیشترم

 : گفتم پرغرور لحنی با و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .کنه تعجب داره حق. کنهنمی درک نکنه عمل مادمازل پیشنهاد به تا-

 !البته-

 : گفت و گرفت پلهبرقی سمت به را دستش

 نشه؟ دیر که باال بریم نیست بهتر-

 سمتش به پلهبرقی روی. کردم حرکت او از جلوتر و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 : گفتم و چرخیدم

 هست؟ چی فیلم موضوع حاال-



 .جناییه هایفیلم بهترین جزء گفتند هم دوستام. قشنگیه فیلم اما ندیدمش منم-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 ! جنایی؟-

 نمیاد؟ خوشت. جنایی آره،-

 : گفتم و ماسید لبم روی کمکم لبخند

 !میاد خوشت تو که عجیبه خیلی ماکان ولی میاد، بدم نه میاد، خوشم نه-

 : گفت و رفت باال ابروهایش از یکی

 !عجیبه؟ چرا-

 !نداره خونیهم داره، آرامش انقدر که تو مثل آدمی شخصیت با جنایی هایفیلم به عالقه چون-

 : گفت و زد لبخندی

 و هیجان و محض آرامش از تلفیقی حتی و بد و خوب هایحس انواع از تلفیقی تونهمی آرامش-

 جوری یه کدوم هر چون پسندم،می فیلم و کتاب مدل همه من که نکنی باور شاید. باشه نگرانی

 .هستم االن که ساخته ور  کسی من از هم، کنار در شونهمه وجود و خوبند

 !عجیبه نظرم به سالیقت ها،حرف این یهمه با-

 : گفت و انداخت باال را هایششانه

 .کرد نمیشه کاریش دیگه، ستسلیقه حال هر به-

 : گفت و کرد دراز سینما سالن سمت به را دستش

 .مادمازل بفرمایید-



 کنار خوشبختانه که هایمانندلیص روی. رفتم امصندلی سمت به و شدم وارد ب**ل به لبخند

 پرده بر فیلم اکران و شد تاریک سالن تمام که نگذشت دقیقه دو از بیش. نشستیم بودند هم

 .شد آغاز

 و شد تیمشان یمحرمانه اتاق وارد دست به اسلحه تنومند، و ورزیده هیکلی با پوستسیاه مردی

 : فتگ زدمی پوزخند هاآن متعجب هایچهره به کهحالی در

 فهمم؟نمی هیچی من کردین فکر! زاده*حروم سفیدهای-

 کهآن از قبل اما آورد، بیرون کتش داخل جیب از ایاسلحه سریع تیم آن اعضای از یکی

 کشته کرد اصابت اشپیشانی وسط به دقیقا که ایگلوله با کند، لمس را آن یماشه انگشتش

 : گفت پرتاسف صدایی با پوستسیاه مرد. شد

 ...پیتر کنی تمومش خواستی خودت-

 سرم. کشیدم ایخمیازه ارادهبی که رفت سر امحوصله آنقدر. گذشتمی فیلم آغاز از ساعتی نیم

. بود کرده متمرکز سینما یپرده روی را نگاهش توجه، و دقت نهایت با. چرخید ماکان سمت به

 به انحنا کم کمانی همچون که مالیمی قوز به رخش، نیم از و آوردم ترپایین چشمانش از را نگاهم

. است آریایی نژاد از زدمی فریاد صورتش اجزای دیگر مثل. دوختم چشم بود داده فرم اشبینی

 نگاهم هم باز. رسید کرد تَر را هاآن زبان با که رنگش صورتی هایب**ل به و آمد ترپایین نگاهم

 از جلوتر و بود کمتر اشپیشانی عرض از کمی عرضش که اشمربعی یچانه. دادم ُسر پایین به را

 و گرفتم او از را نگاهم. بخشیدمی فرد به منحصر شکلی رخش نیم به داشت، قرار پایینشب**ل

 چشمی زیر. دوختم چشم نداشت نمایش برای کنندهکسل فیلم آن جز چیزی که ایپرده به

 را دستم ناخودآگاه. دیدم گرفت رارق بود، من نزدیک که کنارش یدسته روی که را ماکان دست

 بود افتاده لرزش به دستم. گذاشتم بود متصل او صندلی یدسته به که امصندلی یدسته روی

 چنین که بودم چه دنبال کردمنمی درک اصال. کردممی عقب و جلو دسته روی را آن مدام ولی

 به سریع سرم بود، شده اسیر او حرارت پر دست یگره در که دستم شدن گرم با. کردممی

 : گفت آهسته صدایی با کند نگاهم کهآنبی. چرخید سمتش



 !وروجک نخور وول انقدر-

. انداخت ریز هاییحفره هایشگونه بر که بود عمیق قدرآن که لبخندی. زد جذاب لبخندی

 یک دم،کر می وصل هم به را هاآن کش خط با اگر که بودند حفره سه دقیقا. شمردم را تعدادشان

. کرد چشمانش اسیر را نگاهم و چرخید سمتم به سرش. شدمی ساخته االضالع متساوی مثلث

 نه ولی کردیممی نگاه هم چشمان در که بود اوقاتی همان از. شد رنگکم ذرهذره لبخندش

 نه و بود زمانی نه هیجانی، نه و بود منطقی نه شادی، نه و بود غمی نه اخمی، نه و بود لبخندی

 بگیرند، دستور یمانشده قفل هایقلب و مغز از کهآنبی که ماندندمی چشم دو فقط کانی،م

 حسش که بود شده آرام و منظم قدری به قلبم تپش .آوردند می در داغ نگاهی اسارت به را خود

 در اشتیره چشمان. بود یافته را دلخواهش آرامش بدنم اعضای دیگر مثل گویی کردم؛نمی

 چشمانش تاریک آسمان در کوچک ایستاره. رسیدندمی نظر به ترسیاه همیشه از النس تاریکی

. کردمی نمایان را کردم،می حس قلبم در را جنسش هم که عجیبی حس که برقی. انداخت برق

 متمرکز چپم چشم روی چشمش دو هر نگاه. آمد جلو صورتم از متریسانتی ده یفاصله تا سرش

 بار یک ثانیه دو هر نگاهش. کرد نصیبش را تمرکز همان و رساند راستم مچش به را نگاهش. شد

 : گفت آهسته صدایی با. کردمی نوسان چشمم دو بین

 !آرزو؟ داری چی چشمات توی-

 : دادم جواب خودش صدای آهستگی به صدایی با

 !بپرسم تو از اینو خواممی من-

 و کرد نزدیک گوشم از متریسانتی سه یصلهفا تا را دهانش. زد رویم به دلنشین و گرم لبخندی

 : کرد زمزمه

 چیه؟ نظرت. کنیم نگاه هم چشمای توی بذاریم وقت ساعت نیم حداقل روزی بیا پس-

 کردنمی باور چون شاید. کوباند امسینه یقفسه به را خود محکم و تند واریدیوانه طرز به قلبم

 : گفتم سریع کنم فکر جوابم به ایذره کهآنیب! شود برآورده آرامشش به رسیدن آرزوی روزی

 ! عالیه-



 : گفت پرشیطنتی لحن با و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .نکن پرت چشمات این با حواسمو ببینیم، رو فیلم بذار پس-

 : گفتم پرحرص لحنی با و کردم اخمی

 .موسیو ببین رو فیلمت-

 کهحالی در. آوردم بیرون بود امصندلی یدسته روی که دستش از را دستم و گرفتم او از چشم

 صدای. کشیدم عصبی پوفی و شدم سینه به دست چرخاندم،می سینما یپرده سمت به را سرم

 به اما کردمی وسوسه هایش،گونه روی هایحفره به کردن نگاه مستقیم به مرا هایشخنده ریز

 به فیلم ماکان برای. نشد زده نمانبی حرفی دیگر فیلم انتهای تا. کردم اکتفا چشمی زیر نگاهی

 شدن نمایان با. کردمی دنبال تمام تمرکز با را اشلحظه به لحظه که بود انگیزهیجان قدری

 لبخند آمدند، در رقص به آن روی سفید رنگ با بازیگران و کارگردان اسم که سیاهی یصفحه

 هایشانصندلی روی از اچیانتماش یهمه و شد روشن سالن هایچراغ. شد نمایان لبم بر کجی

 گذاشته امشانه روی را دستش که ماکان سمت به سرم امشانه ناگهانی شدن گرم با. شدند بلند

 : گفت داشت ب**ل بر لبخند کهحالی در. چرخید بود

 !شد تموم خوشحالی خیلی معلومه-

 : گفتم و دادم فرم ابروهایم به اخم با. کردم جمع را لبخندم

 !دیدی فیلمو باشی خوشحال باید که یهست کسی تو-

 .نبینم ذاشتنمی هیجانش بود، قشنگی خیلی فیلم نظرم از! دیگه نکن اخم-

 !نبود قشنگ هم اصال-

 آرام و گذاشت پریشانم موهای روی را دستش. چرخاندم دیگری سمت به را سرم و کشیدم پوفی

 را ابروهایم اخم که بود عمیق تلذ این قدری به. شدم لذت غرق مالیمش نوازش از. داد حرکتش

 : گفت آهسته صدایی با. داد هایمب**ل بر لبخندی به را جایش و کرد رها

 خوبه؟. نخرم برات رو جنایی فیلم یک بلیط دیگه میدم قول-



 .نخر خودتم برای-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !چرا؟-

 .سینما بری من جز کسی با نداری حق چون-

! دادم او به دستوری چنین کردمنمی باور هم خودم. شدند گرد تعجب از هم چشمانش باراین

 و عجیب هایجواب برای و گیردمی را کردنم فکر جلوی ناآشنا حسی او، با ارتباط در کنممی حس

 و باخت رنگ اشچهره در تعجب کمکم. آوردمی در حرکت به را زبانم خودش، باطن مثل غریب

 : گفت پرشیطنت لحنی با. کرد عریض را هایشب**ل لبخند عوض در

 چرا؟-

 !سینما بری ایدیگه دختر با نداری حق و دخترتم دوست من چون-

 به بلند صدای با کردم،نمی بودن پرجذبه به وادار را خودم اگر که بود مضحک حرفم قدری به

 : گفت نپراطمینا لحنی با و داد بیشتری جان لبخندش به. زدممی قهقهه حرفم

 .ببینم میام پسرها با هم رو هافیلم این. مادمازله سینما میام باهاش من که خانومی تنها-

 نگاه. کردم تشکرآمیز نگاهی چشمانش در حرفی هیچبی. شد ترپررنگ لبم بر لبخند

 روی را دستم. کشیدم آلودگیخواب از ایخمیازه که کرد آرام را وجودم قدری به بخششآرامش

 هایش،خنده ریز با کهحالی در ماکان. نشود دیده شدنش باز حد، از زیاده تا گذاشتم دهانم

 : گفت بشاش صدایی با کشید،می رخ به را هایشگونه روی هایحفره

 .نبرده خوابت اینجا تا بریم دیگه خب-

 تمام. شدم بلند هم من او، شدن بلند از پس و دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 ماکان. شدیم خارج سالن از که نکشید طولی. بود نمانده کسی ما جز و بود شده خالی سالن

 : پرسید کردمی نگاهم کنجکاو کهحالی در و چرخاند سمتم به را سرش



 بگیرم؟ تاکسی یا برداری ماشینتو و بریم پیاده کلینیکتون تا داری حال-

 .پیاده میریم هم با چون-

 صدای کرد،می زمزمه خود با ب**ل زیر که هنگامی. انداخت پایین را سرش و زد لبخندی

 : گفت که شنیدم را اشآهسته

 .بکشه طول بیشتر بودنمون هم با خوایمی هم تو که خوبه چه-

 ما از تندی باران با آسمان مجتمع، از خروجمان محض به. آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 سردی بودند، هایمجیب در دستانم کهآن با. دادم ادامه کنارش دنز  قدم به لذت با. کرد استقبال

 و آوردم بیرون جیبم از را امزده یخ دستان از یکی. کردممی حس خوبی به لرزششان از را هاآن

 دست لطف به دستم ناگهانی شدن داغ با. شود گرمتر کمی تا گفتم یی"ها" و گرفتم دهانم جلوی

 بود، گرفته مرا دست که همچنان. خورد گره دستش به نگاهم ش،گرمای از لبریز یمردانه

 پیش سرما از انجماد تا پیش یلحظه چند تا که دستم. برد فرو کتش جیب در را هایماندست

 آورده دست به کتش جیب پناهگاه در او گرم دست یاحاطه در را سعادتش اوج اکنون بود، رفته

 این که کردممی آرزو دل در. دادیم ادامه وضع همان در نزد قدم به بزنیم حرفی کهآنبی. بود

 گذر متوجه کهآنبی. شود تمام دیرتر چه هر لذت، این که تا بکشد طول هافرسنگ رویپیاده

 .رسیدیم کلینیک به بشوم مکان تغییر و زمان

 ...دیگه من آرزو خب-

 دیگرم دست با ،بود جیبش داخل دستش در دستم که همچنان و چرخیدم سمتش به سریع

 .گذاشتم دهانش روی را دستم

 .نباشه حرف پس نیست خبری هم رفتنت پیاده از. گردیبرمی من ماشین با تو-

 برق که متعجبش چشمان جلوی تهدیدوار را اماشاره انگشت و برداشتم دهانش روی از را دستم

  :گفتم جدی لحنی با. دادم حرکت طرفین به بود، نمایان هاآن در شادی

 شدی؟ متوجه-



 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی 

 !مادمازل بله-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .موسیو آفرین-

 انگشت چهار ماشین، به شدن نزدیک با. آمد پارکینگ تا همراهم و کرد ترعمیق را لبخندش

 .فشردم دستم در محکم را دستش

 دستش اسیر هم را دستم آورده، در نگاهش اسارت به را چشمانم که چیزی همان کردممی حس

 ایگره. چرخید هم سمت به همزمان دویمان هر سر. ایستادیم ماشین به رسیدن با. بود کرده

 نفهمیدم که شدم فارغ مکان و زمان از قدری به. داشت نگه متصل هم به را هایماننگاه محکم

 به. کرد باز را نگاهمان یگره ماکان، موبایل گزن صدای که گذشت جادویی نگاه این از زمان چقدر

 ماندم منتظر و انداختم پایین را سرم. داد پاسخ را تماس و گرفت چشمانم از را نگاهش سختی

 دلم خیلی. شدند تیز هایمگوش گفت که" بابا" یکلمه شنیدن با. شود تمام هایشحرف

 او طرفی از. بدانم بود نمانده باقی برایش پدر جز آن از امروز که اشخانواده از بیشتر خواستمی

 شناختنش برای ام،ندیده را پدرش هم باریک حتی که مرا همین و زدنمی حرف پدرش از زیاد

 .کندمی کنجکاو

 .بابا بله،-

 .میام امشب ولی نیستم خونه فعال نه،-

 .رسونممی رو خودم یازده ساعت تا-

 .خداحافظتون-

 باور. خاراند را گردنش پشت دست با جیب، در بردنش فرو از پس و ردک دور گوشش از را موبایل

 انددیده را او که افرادی از خیلی دید از و گویدمی سخن گرم حد این تا همیشه که او کردمنمی



 را سرش کهآنبی. بزند حرف پدرش با خشک و رسمی حد این تا است، اجتماعی و مشرب خوش

 : گفت بچرخاند، سمتم به

 بریم؟ زودتر میشه زوآر -

 کنی؟نمی نگاهم چرا-

 : گفت بود پایین سرش که همچنان

 ...کردن عوض رو مسیرش سخته کنم، نگاهت اگه-

 را دستش مشت. آمد کش باال به لبم یگوشه چرخاندم،می ماشین سمت به را سرم که همچنان

. آوردم بیرون ایمنش و بزرگ جیب از و محکم و گرم دست از را دستم باالجبار من و کرد بازتر

 .کردم روشن را ماشین بست را خودش طرف در کهآن از پس و نشستم رُل پشت

 .آرزو-

 .کردم نگاهش منتظر و چرخید سمتش به سرم

 بله؟-

 .میرم خودم من ت،خونه رسیمی دیر رسوندنم با کنیمی فکر اگر. نمیرم خودم یخونه امشب-

 : گفتم و کردم اخمی

 چی؟ دیگه-

 : گفت و زد گرم خندیلب

 .تعارفبی-

 : گفتم جدیت با و کردم ترغلیظ را اخمم

 !نیستم تعارفی اهل آدم من-



 ماکان هایدادن آدرس بینمان حرف تنها راه تمام. کرد سکوت و ترعمیق را لبخندش جوابم در

 در دنکر  نگاه و توقف برای زمانی و بود سبز رسیدم،می که هم راهنمایی چراغ هر به. بود

 شبیه را آن که رنگیسیاه و بزرگ فلزی در با ویالیی ایخانه جلوی. گذاشتنمی چشمانش

 : گفت و بخشید چشمانم به تشکرآمیز نگاهی. شدم متوقف بود کرده ترسناک ایقلعه

 .ممنون-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .کنممی خواهش-

 بپرسم؟ چیزی یک آرزو راستی-

 !بپرس آره-

 نمیری؟ سرکار فردا تو-

 .کار سر برم هم یکشنبه و شنبه مونده کم! نمیرم که معلومه-

 نه؟ مگه آزاده، وقتت عصر فردا پس-

 مگه؟ چطور آره،-

 : گفت و زد لبخندی

 .کنم دعوتت مخونه خواممی-

 : پرسیدم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !مناسبت؟ چه به کنی؟ دعوت منو-

 .کنممی مهمونت عالی چای یک مخونه توی خوردم، تخونه که یخوب یقهوه عوض در-

 !اصال نیستند مقایسه قابل چای و قهوه-

 .دادم بها چای مثل قهوه به خودم بزرگواری به من اما نیستند، که البته-



 : گفتم و کردم اخمی. کرد هایشحرف یضمیمه پرشیطنت لبخندی

 !نیست پذیرتوصیف قهوه بهای-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .رسهنمی چای به قهوه بهای حال هر به-

 کهآن از قبل اما بردم موهایم سمت به را دستم قصد از. کشیدم عصبی پوفی و چرخاندم را سرم

 : گفت و گرفت را دستم مچ کنند، لمس را موهایم انگشتانم سر

 !نزن دست موهات به ولی بگی تو چی هر اصال باشه-

 : گفتم پیروزمندانه لحنی با. برگرداندم سمتش به را سرم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .شد حاال-

 : گفت دادمی کش طرفین به را هایشب**ل لبخندی نیم کهحالی در و کرد رها را دستم

 میای؟ فردا دیگه پس-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .نریزی چای توی سم که این شرط به اما باشه-

 : گفت و خندید کمی

 !مادمازل نباش نگران-

 .میام شرط همین به پس-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .کردی قبول که ممنون-

 : گفتم و دادم حرکت پایین به را سرم



 .بگذره خیر به امیدوارم فقط. کنممی خواهش-

 : گفت و شد پیاده حال همان در. درآمد اشخنده صدای

 .خداحافظ-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .خدانگهدار-

 به. شد باز در که نکشید طول ثانیه چند از بیش. فشرد را زنگ کلید و چرخید در سمت به

 پایم. کردم باز و بستم محکم را چشمانم. داد تکان دست برایم و زد لبخندی برگشت، من سمت

 راهی اما داشتم،برنمی ترمز روی از را مپای بود امکانش اگر. افتادم راه و فشردم گاز پدال روی را

 .نداشتم او از شدن دور و رفتن جز

*** 

 

 آمد اتاق به دواندوان. زدم صدا را اگنس و برداشتم خیسم نیمه موهای روی از را کوچکم یحوله

 دستش انگشت چهار با بودند، ریخته اشپیشانی روی که را موهایش از ایدسته کهحالی در و

 : گفت د،ز می باال

 خانوم؟ بله-

 ببافی؟ موهامو میشه-

 : گفت و زد لبخندی

 !البته-

 : گفتم و دادم دستش به ربانی و نشستم تختم روی

 .ببند پاپیون این با رو پایینش-



 .چشم-

 یک تا باید دادم، ماکان به دیشب که قولی به بنا. شد کار به مشغول و گرفت دستم از را ربان

 .رفتممی اشخانه به دیگر ساعت

 

 برای حال این با. روممی اشخانه به ساده چایی برای فقط را راه همه این کنمنمی باور هم هنوز

 او با معمولی، نوشیدنی این به بودنم عالقهبی وجود با که چرا دارم؛ شوق اشخانه به رفتن

 گرفته دست به مرا افسار کنجکاوی اش،خانه دیدن برای البته و دارد عجیبی لذت نوشیدنش

 .است

 .خانوم شد تموم-

 آینه جلوی. انداختم جلو و کردم رد گردنم کنار از و گرفتم دست با را امشده بافته موهای انتهای

 .کردم نگاه بودم نبافته که بود زیادی مدت که موهایم به کج لبخندی با و ایستادم

 ! اگنس عالیه-

 چشمانش به را نگاهم. گذاشت نمایش به ،زد که را دلنشینی و گرم لبخند آینه در تصویرش

 : گفت سریع اگنس شده، پخته گوشت بوی حس با. کردم ترعمیق را لبخندم و کشاندم

 !سوزهمی االن غذا وای-

 .رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم را امبارانی. رفت بیرون اتاق از سرعت با و چرخید

 .میرم دیگه من اگنس-

 .کرد نگاه من به لبخند با و فتگر  دستش یماهیتابه از چشم

 .خانوم بگذره خوش-

 .همینطور هم تو به. ممنون-

 : گفتم و کردم باز را در



 .خداحافظ-

 .خدانگهدار-

 : گفتم هیجان و شوق با. شمردم ب**ل زیر را طبقات یشماره و شدم آسانسور وارد

-ground floor! 

 با. گفت تمام ذوقیبی با را عبارت همان آسانسور، یشده ضبط صدای من از بعد ثانیه سه

 تند هاییقدم با و رفتم بیرون آسانسور از بود، گرفته شکل لبم بر چرا دانستمنمی که کج لبخندی

 را راهم در قرمزیچراغ اصال دلم بودم، همراه ماکان با که لحظاتی برعکس. گرفتم پیش را راه

 جلوی قرمزهایشان،چراغ با توانستندمی تا مامت لجبازی و رحمیبی با هاخیابان اما خواستنمی

 که سریع، هاییقدم با و کرده پارک را ماشین و رسیدم مجتمع به باالخره. گرفتند را رسیدنم زودتر

 با مسن مردی که نگهبان. رفتم البی سمت به آوردندنمی کم ماراتون یمسابقه در دویدن از

 به سوالی نگاهی و کرد جا به جا اشبینی روی میک را قطورش عینک دست با بود، مرتب ظاهری

 : گفتم و زدم رویش به کجی لبخند. انداخت من

 .سالم-

 : گفت بزند لبخند ایذره کهآنبی

 !ندیدم اینجا حاال تا رو شما. خانوم سالم-

 .هستم آریانپور آقای مهمان-

 بود شده نمایان لبش بر لبخند کهحالی در و برد فرو اششقیقه گندمی جو موهای در را دستش

 : گفت

 .دارند مهمان امروز بودن گفته کردم، فراموش-

 : داد ادامه و گرفت احترام رنگ نگاهش

 کنم؟ راهنمایی یا کجاست دقیقا واحدشون دونیدمی-



 قدرآن شدنمی باورم. شوند کشیده مبادا که بردم فرو موهایم در آرامی به را دستم حرفش این با

 !نپرسیدم او از را اشخانه واحد و طبقه یشماره حتی که امبوده گیج

 کنید؟ راهنمایی تونیدمی-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .۳۱ واحد چهارم یطبقه! البته-

 و رسیدم واحدش به. نکشید طول زیاد آسانسور در انتظار. شدم آسانسور وارد و کردم تشکری

 ظاهر جلویم مرتب ولی ساده هاییلباس با ماکان و شد باز در بعد یلحظه چند. فشردم را زنگ

 و زد رویم به گرم لبخندی. کرد تشویق عمیق نفسی کشیدن به را امبینی عطرش خوب بوی. شد

 : گفت

 .سالم-

 : گفتم و رفت باال لبم راست یگوشه

 .سالم-

 .رفت کنار خودش و کرد باز بیشتر را در

 .مادمازل داخل بفرمایید خب-

 را روراه کشویی در و آوردم در را هایمچکمه معطلیبی. شدم وارد آهسته ولی محکم هاییقدم با

 و وسیلهکم ساده، خیلی. خورد چرخ آپارتمانش بخشآرامش فضای در شوق با نگاهم. زدم کنار

 حد تا. بودند گرفته قرار خود جای در دلچسبی و خاص نظم با چیز همه اما بود تجمالتبی

 تشویش به را هاغریبه فضایش دیدن حتی که من یپروسیله و کوچک آپارتمان با زیادی

 .بود متفاوت اندازد،می

 چطوره؟ ما آلونک خب-



 پررنگ لبم روی را لبخند. کردمی نگاه من به کنجکاونه گرم لبخندی با. چرخید سمتش به سرم

 : گفتم و کردم

 !آلونک؟ میگی نظیربی یخونه این به! آلونک؟-

 : گفت و شدند گرد تعجب از مانشچش

 !معمولیه و ساده خیلی که من یخونه! نظیر؟بی-

 ...مثل درست کنه،می نظیرشبی همین و معمولیه و ساده آره-

 ".خودت مثل درست: "گفتم دلم در و کردم متوقف را زبانم. کردم سکوت

 مثل؟ درست-

 : گفتم سریع

 . هیچی-

 : گفت و شد مشکوک نگاهش

 کنی؟می مخفی ازم رو مهمی چیز یک-

 : گفتم و کردم اخمی

 !نه-

 : گفت و کرد ترعمیق را اششده کمرنگ لبخند

 .آره-

 : گفتم تهدیدوار لحنی با و بردم موهایم سمت به را دستم

 !ها کنیمی عصبانی منو داری-

 خنده کمی از پس. کشیدند رخم به را هایشگونه روی جذاب هایحفره دلنشینش هایخنده

 : گفت



 .زنمنمی حرفی منم کن، ولشون رو قشنگی این به بافته موهای! نکن تهدید مادمازل باشه-

 جانشین کج، لبخندی و کرد رها را ابروهایم اخم. زد چشمکی و گذاشت دهانش روی را دستش

 .شد آن

 : گفتم و انداختم کردممی عوض را هاآن باید که هایملباس به نگاهی

 کجاست؟ اتاقت خب-

 روی را دستم و شدم نزدیک او به کنانخنده. کرد اشاره روبرویم درهای از یکی به آزادش دست با

 باال چشمانش تا دستش از را نگاهم. گذاشتم زد،می سکوت مهر دهانش بر که دستش آن

 چشمانم روی چشمانش مردمک. بخشید مظلومیت رنگ نگاهم به وجودم در حسی. آوردم

 در آرام حرکتی به را امشده بافته موهای یدسته آزادم دست با و کردم کج یکم را سرم. ماند ثابت

 هجوم چشمانش آرامش دریای به داشتم، دوست نکرده درک را آن که حسی از موجی. آوردم

 : گفتم آهسته صدایی با. کرد پیشه کُند نوسانی موهایم و هاچشم بین نگاهش. آورد

 !بزن حرف من با ماکان،-

 : دادم ادامه و کردم ترآهسته را صدایم. زدن پلک حتی

 .بشنوم رو صدات خواممی-

 برایم همیشه که چشمانش در من و شده غرق من چشمان در کردم حس ایلحظه چند برای

 هاینگاه از زمان چقدر دانمنمی. شدم محو است، جذاب تصور ماورای دنیای یک مثل

. گرفت خود به شادی رنگ نگاهش ناگاه، که شتگذمی بودند خورده گره هم به که بیصدایمان

. کردم صاف را گردنم و کردم رها را موهایم. گنجیدنمی خود پوست در کردم حس که شادی آنقدر

 کنم، کاری کهآن از قبل و برداشت دهانش روی از را دستش. زدم رویش به کج لبخندی بیاختیار

 : گفت آهسته صدایی با. کرد یراس مشتش در بود مانده دستش روی هنوز که مرا دست

 !آرزو کنیمی شیطنت خیلی-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم



 بده؟ مگه-

 پشت آزادش دست با. چرخاند را سرش و گرفت من از میلش خالف و منطق پیرو را نگاهش

 : گفت و خاراند را گردنش

 .بخوریم چای بیای بعد و کنی عوض لباس بری بهتره خب-

 او با بود، دوانده ریشه وجودم تمام در چنین این او، برابر در فقط که ایبیسابقه جبازیل وجود با

 که بزرگی یکتابخانه روی چشمم در، کردن باز با. شدم اتاق راهی حرفی بیهیچ و نکردم مخالفتی

 کتاب به زیادی یعالقه بود معلوم کامال. خورد چرخ بود گرفته فرا را اتاقش دیوارهای سرتاسر

 فرش یک جز چیز، هیچ اما انداختم گردش به اتاقش در بیشتر را کنجکاوم نگاه. دارد خواندن

 مرتب که پتویی با ساده چوبی تخت سفید، دستیک حریر هایپرده نقش، و طرحبی و ساده

 چرمی صندلی یک و گیرچشم و خاص مدلی فاقد چوبی تحریر میز بود، شده پهن آن روی

 من به فضا آن تمام پرکنی دهان تجمالت هیچ بدون. خوردنمی چشم به میز آن پشت دارچرخ

 تنها که کوچک گلدان یک باز، کتاب یک. شدم کشیده میز سمت به ارادهبی. بخشیدمی آرامش

 تنها عطر، یشیشه یک و بود خشک خاکی در زردرنگ خاردار هایگل با کاکتوسی محتوایش

 درش، کردن باز با و برداشتم را عطر یشیشه. بودند شده هچید آن روی نظم با که بودند لوازمی

 بوی. کشیدم عمیق نفسی لذت با و بستم را چشمانم. کردم نزدیک امبینی هایحفره به را آن

 .کرد نفوذ هایمریه اعماق تا بخششآرامش

 !ها میفته دهن از چای-

 سر را آن و گذاشتم ویشر  را عطر یشیشه در سریع کرد، گذر هم اتاق در از که صدایش با

 را بلوزم پایین هایلبه دست با کهحالی در و آوردم در را امبارانی سرعت به. برگرداندم جایش

 : گفتم کشیدممی ترپایین

 .اومدم-

 ماکان. شدم کشیده آشپزخانه سمت به دم تازه و عطر خوش چای خوب بوی با و کردم باز را در

 لوستر مثل نور زیر تمیزی شدت از که خالی بلوری یهافنجان محتوی سینی حالیکه در



 نگاهش برد،می داشت قرار آن روی که قوری یک با سماور که کابینتی سمت به را درخشیدند،می

 : گفت و زد گرم لبخندی. افتاد من به

 .مادمازل بشینید بفرمایید-

 عقب خودم ایبر  را اشآشپزخانه کوچک میز پشت هایصندلی از یکی و زدم کجی لبخند

 : گفتم نشستممی صندلی روی کهحالی در. کشیدم

 کجاست؟ خدمتکارت ببینم-

 آن در تعجب که لحنی با. چرخید من سمت به گرد چشمانی با و گذاشت کابینت روی را سینی

 : پرسید زدمی موج

 ! خدمتکار؟ کدوم-

 .هدیگ میده انجام رو تخونه کارهای که کسی همون! کدوم؟ چیه منظورت-

 : گفت و زد لبخندی. شد محو ذرهذره نگاهش تعجب

 .میده انجام رو مخونه کارهای که کسیام من چون میگی رو خودم پس-

 : پرسیدم ناباوری از پر لحنی با. شدند گرد تعجب از من چشمان اینبار

 !رو؟ خونه این کارهای یهمه! میدی؟ انجام خودت-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش. کرد باز و بست محکم تایید ینشانه به را چشمانش

 .آره-

 به تنهایی، به خودش را خانه این کارهای تمام کردمنمی باور. دادم قورت زور به را دهانم آب

 !دهدمی انجام ممکن نحو بهترین

 خرید؟ و آشپزی و نظافت حتی-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده



 !دیگه هست خرید و آشپزی و نظافت خونه کارهای یهمه خب-

 دیوارها، که آشپزخانه دور را چشمم و زدم رویش به کج لبخندی. گرفت تحسین رنگ نگاهم

 در وسایل اندک چیدمان و زدندمی برق تمیزی از آن هایصندلی و میز ها،ظرف ها،کابینت زمین،

 که انماک سمت به را نگاهم چای خوب بوی. چرخاندم گذاشت،می نمایش به را خاصی نظم آن

. کشاندم گذاشت،می میز روی رنگشان و عطر خوش چای از شده پر هایفنجان با را سینی

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی

 .بفرمایید-

 کردی؟ درستش خودت-

 !نداره کاری که کردن درست چای! معلومه خب-

 !داری مهارت خیلی کردنش درست توی که معلومه هم بوش و رنگ از-

 : گفت و شد ترپررنگ لبش روی لبخند

 !نخوردیش هنوز تازه-

 و گذاشت خودش جلوی را دیگر استکان. گذاشت جلویم و برداشت را سینی هایاستکان از یکی

 : گفت

 .نیفتاده دهن از تا بخوریم-

 کمی را آن کهآن محض به. چسباندم دهانم به را استکان و دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

 قدیمی ایخاطره یدرّه در ذهنم سوزاند، را زبانم تلخش، و داغ محتوای از ایجرعه و کردم کج

 !داشت را چای همان طعم دقیقا. کرد سقوط

 !بود خوشمزه خیلی. باباجون ممنون-"

 : گفت و پاشید عزیزش ینوه روی به مهربان و گرم لبخندی رایان پدربزرگ  

 .رایان جونت نوش-



 : گفت لبش بر لبخند همان با و چرخاند من سمت به را سرش

 جان؟ آرزو نداشتی دوست تو-

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .بود خوشمزه خیلی! داشتم دوست چرا-

 .آورد باال را سرم آرام و گرفت را امچانه زیر گرمش و بزرگ دست با

 یبچه اون، مثل هم وت هستی، نفس یبچه رایان، مثل هم تو! گلم دختر باش راحت من با-

 .بذار کنار رو من از خجالت پس هستی؛ من ینوه و من دختر

. کردندمی القا من به را فراوانی اطمینان محبتش، و مهر پر و گرم لبخند و هایشپلک شدن بسته

 دلیلبی. کردم نگاه تردقیق زدمی موج هاآن در صداقت و یکرنگی که رنگش ایقهوه چشمان در

 نظر به معمولی ظاهر به شاید او. داشتند دوست را او حد آن تا بزرگمامان و مامان که نبود

 بود، اشخونی ینوه که رایان و من بین ندیدم هیچگاه که بود محبت با قدری به اما رسیدمی

 ."بود زنده ماما و پاپا مثل هم او امروز نبود، اشقلبی بیماری خاطر به اگر. شود قائل تبعیضی

 !آرزو-

 نشات آن از که ایگذشته به را خاطراتم دنیای و دادم تکان طرفین به را سرم صدایش با

 به را نگاهم و گذاشتم میز روی بود، شده خالی محتوایش تمام از که را فنجان. سپردم گرفتندمی

 .کشاندم سمتش

 بله؟-

 بود؟ پرت حواست-

 .افتادم خاطره یک یاد یهو آره-

 !ای؟خاطره چه-

 .بابابزرگم از اطرهخ یک-



 : دادم ادامه آهسته صدایی با. دوختم چشم امخالی فنجان به و کردم مکثی

 .دادمی اونو هایچای یمزه دقیقا چای این-

 هست؟ اتاقت دیوار روی جمعی دسته عکس توی که پدربزرگت همون-

 .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم و آمد باال سرم سریع

 !کردی؟ نگاه منو تاقا دقیق انقدر تو مگه-

 : گفت و زد لبخندی

 هم تردقیق بود قشنگ چون خورد، عکس اون به که چشمم. هستم دقیقی آدم کال من خب-

 افتادی؟ پدربزرگت همون یاد نگفتی...کردم نگاهش

 فنجان به درد و پرغم نگاهی با و گرفتم او از چشم. کاست چشمانم گردی از و رفت کمکم تعجبم

 : گفتم شدمی شنیده سختی به که صدایی با. ختمدو چشم جلویم

 .کرده فوت که وقته خیلی اون. افتادم مادریم پدربزرگ یاد نه،-

 : گفت من از ترآهسته صدایی با

 .متاسفم-

 بپیماید، را امگونه از نیمی از بیش کهآن از پیش. چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره

 زیر اشک کوچک رد روی که چشمانش در و آوردم باال را سرم. کردم پاکش دست پشت با سریع

 قورت از پس و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. کردم نگاه بود، شده متمرکز چپم چشم

 : گفتم بغضم فرونشاندن برای دهانم آب دادن

 .بزنیم حرف خوب چیزای از بیا. بیخیالش-

 دلپذیرم آرام یسیاره به مرا آرامششان ایدری همان با و کشاند چشمانم مردمک به را نگاهش

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی. برد

 داشتی؟ دوست شومزه پس-



 .بدی چای این از من به عصر روز هر باید بعد به این از! خیلی آره-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 مهمون قهوه تخونه توی منو سرکار بریم کهاین از قبل صبح روز هر باید هم تو! میل کمال با-

 .کنی

 : گفتم و بخشیدم بیشتری جان لبخندم به

 !البته-

 احمقانه خیلی. شدم غرق گیرایش چشمان در گذشت چقدر بفهمم کهآن بی. نزدیم حرفی دیگر

 زیر. کرد پاره را نگاهمان یرشته تلفنش، زنگ صدای! شومنمی سیر ساده نگاه یک از که است

 و شدم خارج آشپزخانه از هم من دنبالش به. رفت بیرون آشپزخانه از و گفت ببخشیدی ب**ل

 تمام با که را امخانه بودم حاضر که بود آرامشبخش قدری به اشساده فضای. رفتم پذیرایی به

 ویترین در رنگ طالیی شیئ که چرخاندم را نگاهم کمی! کنم عوض اینجا با داشتم دوست وجود

. چیست آن بفهمم تا رفتم ویترین سمت به. کرد جلب خود به را نگاهم پذیرایی، یگوشه کوچک

 ایکودکانه ناپذیروصف شوق از پر نگاهی با. نشستم زانو دو روی و شدم متوقف اشمتری نیم در

 : گفتم هیجان و ذوق از مملو لحنی با و شدم خیره شیئ آن به

 !گرامافون-

 !داری؟ دوست گرامافون اینقدر-

 گرامافون یک دیدن به من یمنتظره غیر واکنش به ب**ل به لبخند. چرخید سمتش به سرم

 .کردمی نگاه

 آهنگ باهاش و باشم داشته گرامافون یک داشتم آرزو همیشه! بکنی فکرشو که اونی از بیشتر-

 .بدم گوش

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .بیاد خوشت ازش کردممی فکر-



 من؟ به میدیش پس-

 : پرسید ناباور و شدند دگر  تعجب از چشمانش

 !چی؟-

 .من به بدش پس بینه،نمی هم کسی و گوشه این گذاشتی کنی،نمی استفاده ازش که تو آخه-

 : دادم ادامه و دادم مظلومی حالت نگاهم به

 !لطفا-

 .گرفت را جایش پرشیطنت لبخندی و شد محو اشچهره از تعجب

 .نمیدمش تو به من نه،-

 ...ماکان اما-

 دیدنش واسه اینطوری! من یخونه بیای نمیشی مجبور دیدنش واسه دیگه بدم بهت گرا آرزو-

 .خوریممی هم چای هم با و اینجا میای روز هر

 حدی به شدم؛ شاد حد این تا آورد که دلیلی از چرا دانمنمی. گرفت شکل لبم بر کجی لبخند

 شدم بلند. زد گرم لبخندی جوابم در. دادمی جلوه عالی نظرم در را او از گرامافون نگرفتن که شاد

 : گفتم و شدم متوقف اشمتری یک در. شدم نزدیک او به آرام هاییقدم با و

 ببینم تا تواَم مهمون شام هم شب و کنی درست چای برام که میام هم عصر فردا من خب-

 .ببینم هم رو گرامافون ضمن در و حده چه در آشپزیت

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 قبوله؟. باشیم تو مهمون صبحانه اینکه شرط به ولی باشه-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .کن درست فسنجون شام فردا فقط. قبوله-



 آمدن بند از پس. گذاشت نمایش به برایم را هایشگونه هایحفره و کرد دلچسب ایخنده

 : گفت اشخنده

 .مادمازل باشه-

 : گفتم و کردم تروهپرجل غرور با را لبخندم

 .برم دیگه من پس خب-

 : گفت و ماسید لبش روی لبخند

 !زود؟ انقدر چرا-

 ...و خوردیم چای! نیست زود خیلی-

 : دادم ادامه و کردم کوتاه ایخنده

 .کردیم هم نگاه هم به-

 باال یطور  را صورتم و گرفت را امچانه زیر دستش با. شد نزدیک اممتری نیم تا کوتاهقدم یک با

 گره طوری. خورد گره چشمانش به نگاهم. باشند راستا یک در چشمانمان مستقیم نگاه که آورد

 .هستم هاآن یتشنه و دلتنگ هنوز و امندیده را هاآن است سال صد انگار که خورد

 !نکردیم نگاه کافی یاندازه به هنوز ببین-

 ماکان؟ چقدره کافی یاندازه-

 !دونمنمی واقعا منم! دونمنمی-

 لحظه هر وجودم یذره به ذره. کرد گرم را چشمانم یکره اعماق تا چشمانش از دلنشین حسی

 خالف تا بستم را چشمانم زور به. کردمی ترتشنه نگاه این به مرا شدنش، ترگرم با و شدمی ترگرم

 : گفتم بسته چشمان همان با. کنم قطع را نگاه این احساسم و عقل میل  

 .منتظرمه اگنس ماکان، برم ایدب من-



 : گفت و کرد رها را امچانه

 .بری که بهتره. توئه با حق آره-

 زدنی هم بر چشم در و رفتم اتاقش به تند هاییقدم با. کردم باز چشم و چرخیدم سرعت به

 .دیدم در جلوی را او آمدم بیرون که اتاق از. کردم عوض لباس

 کنی؟ بیرون تهخون از منو زودتر چه هر خوایمی-

 .کرد نگاهم دارمعنی لبخندی با و چرخید سمتم به سرش

 بمونی بیشتر خدامه از که من وگرنه بری خوایمی خودت-

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 .بینیممی رو همدیگه بیشتر فردا از. بود بس امروز واسه-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .ببینمت فردا ذاشتیمگ برنامه که خوبه ولی نبود که بس-

 : گفتم پوشیدم،می را هایمکفش و شده خم کهحالی در

 .نکن لج موسیو، بود بس-

 .نکن لج مادمازل، نبود بس-

 : گفتم کشیدممی نشان و خط برایش نگاهم با کهحالی در و شدم بلند

 !نیار در منو ادای-

 .داد لبخندش کردن رنگپر با حرفی، هیچبی را جوابم

 .فظخداحا-

 .خدانگهدار-



 پیش را آسانسور راه بود، دیدارش اتمام غم و دیدار شادی از مخلوطی که حسی با و بستم را در

 .کردممی آماده فردا برای را خودم باید. گرفتم

*** 

 

 شد؟ خوب کنیمی فکر اگنس-

 : گفت و انداخت چیدم را آن خودم من، خواست به که صبحانه میز به آمیزتحسین نگاهی

 !خانوم عالیه-

 : داد ادامه و آورد باال من چشمان تا را نگاهش

 .شده قشنگ و منظم خیلی-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .میگی که باشه همینطور امیدوارم-

 بدنم در حتی فراتر، هم پوست از. گنجیدمنمی خود پوست در هیجان و شوق شدت از

 ذهنم هنوز ولی دادم، تغییر میز روی را هاظرف چیدمان ربا سی یا بیست شاید. گنجیدمنمی

 .بود هاآن برای حالت بهترین یافتن درگیر

 به نبودند دویدن به شباهتبی تندی از که هاییقدم با و گرفتم میز از چشم خانه زنگ صدای با

. برسد نظر به مرتب و نماند چروکی و چین تا کشیدم پایین کمی را پیراهنم یلبه. رفتم در سمت

 از و زدم لبخندی. خورد گره آرامش چشمان به نگاهم. کردم باز را در و کشیدم عمیق نفسی

 .رفتم کنار در جلوی

 !اومدی خوش-

 : گفت و پاشید رویم به گرم لبخندی

 !ممنون-



 : گفت آمدمی ماکان سمت به دلنشینش لبخند با کهحالی در اگنس

 خودشون خانوم، که هستید خونه این مهمان شانسترین خوش شما کنم فکر. آقا اومدید خوش-

 .چیدند رو صبحانه میز واستون

 آنچه از دقیق گزارشی من، از گرفتن نظر بدون و راحت که اگنس به تعجب از گرد چشمانی با

 من به اگنس از را نگاهش قبل، از ترپررنگ لبخندی با ماکان. شدم خیره داد،می بود گذشته

 .دادم حرکت او چشمان سمت به را نگاهم هم من ارادهبی. کشاند

 !مادمازل کردی شرمنده-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .بشه جبران ممکن نحو بهترین به شب که بود این برای-

 : گفت و کرد کوتاهی یخنده

 .نباش شب نگران-

 : پرسید متعجب و چرخید سمتم به. برد و گرفت او از را کتش سریع اگنس و آورد در را کتش

 !داشت؟ عجله انقدر چرا-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .باشیم تنها ما خواستمی-

 : گفت و زد پرشیطنتی لبخند

 !باشیم؟ تنها چرا-

 : گفتم بیخیالی با و انداختم باال را هایمشانه

 .مزاحمه اون که بزنیم خصوصی حرف خوایممی کرده فکر البد-

 : گفت و دکر  ترعمیق را لبخندش



 !کنه؟ فکر طوریاین شده باعث چی-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .کرده فکر اینطوری اون که کردی برخورد جوری یک تو شاید-

 : گفت و شد ترعمیق لبخندش

 !دقیقه؟ چند همین به-

 : گفتم پراطمینان لحنی با

 .دقیقه چند همین به-

 : گفت پرغرور لحنی با لبش، بر لبخند همان با. کردم حرفم ییمهضم را لبخندم شدن ترعمیق

 !من به باریکال پس-

 .بخوریم صبحانه بریم حاال! درود موسیو، درود-

 صندلی روی نشستنم، میز پشت از بعد لحظه چند. شدم آشپزخانه یروانه و چرخیدم سریع

 .گرفت جای روبرویم

 : پرسید و چرخاند چشم میز روی

 کجاست؟ چای پس-

 .چسبهمی قهوه با صبحونه-

 : گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 ! چای؟ بدون کال یعنی-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .چای بدون کال-



 : گفتم ناچار به. کردمی نگاهم متعجب همچنان بزند حرفی کهآن بدون

 .کنه درست چای تو واسه گفتم اگنس به خب-

 را دستم مچ بریزم، چای برایش تا داشتمبرمی را قوری کهحالی در و شدم بلند ندلیص روی از

. بروم کنار کرد اشاره من به نگاهش با. کردم نگاهش سوالی و چرخاندم سمتش به را سرم. گرفت

. کردیم تمام حرفی هیچبی را صبحانه. شد ریختن چای مشغول خودش و گرفت دستم از را قوری

 هایشدن غرق این از. دوختم چشم کردندمی نگاهم مشتاق که چشمانش به و آوردم باال را سرم

 دنیای این نفهمیدم. شدمنمی سیر هرگز پرآرامشش، نگاه وسیع و عمیق دریای در رویایی

 .آمدم بیرون آن از اگنس صدای با که برد، لذت اوج به خود با مرا چقدر نگاهش

 ندارید؟ الزم چیزی-

 دوخته من به بودم آن محتاج که آرامشی با همچنان که ماکان چشمان از تیسخ به را نگاهم

 .چرخاندم راهرو سمت به را سرم و گرفتم بودند، شده

 .نه-

 : گفت شدمی بلند کهحالی در ماکان

 .باشیم کرده استفاده خوب مونیکشنبه از که بیرون بریم خب-

 : گفتم ناباوری و ذوق با

 م؟میری کجا بیرون؟ میریم-

 چطوره؟ بریم پیاده هاید پارک تا خب-

 !بریم؟ پیاده اونجا تا! گرفته؟ شوخیت-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 .گیریممی تاکسی شدی خسته وقت هر-

 !میری پیاده رو راه همه این چرا داری، ماشین که تو دونمنمی من آخه-



 .نیست سخت کنیمی فکر که اونقدر-

 میشه؟ چی آوردی اینجا تا که ماشینت راستی. تهسخ همونقدر دقیقا چرا-

 .اومدم پیاده! نیاوردم ماشین که من-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !دیوونه ای،دیوونه تو-

 من به توانستمی که بود جوابی ترینشیرین هایش،گونه روی هایحفره و اشخنده صدای

 : گفت اشخنده آمدن بند از پس. بدهد

 بریم؟ پیاده موافقی حاال خب-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .بگیریم باید بگیریم تاکسی گفتم اگه اما آره-

 : گفت و زد چشمکی

 .البته-

 .شدم اتاقم راهی و کردم ترعمیق را لبخندم

 .گردمبرمی زود-

 هم همراه و شد یکنزد من به ب**ل به لبخند. زدم بیرون اتاق از و کردم عوض لباس سریع

 را دستم ساعتی نیم از پس. کردمی همراهی را ما سکوت رفتیم،می راه که همچنان. رفتیم بیرون

 مارس اواسط هوای. بشود گرم تا گفتم" ها" و گرفتم دهانم جلویم و آوردم بیرون امبارانی جیب از

 را آدم سرما شدت از روز یک و دارد دلچسبی خنکی روز یک. گذاردمی بدی بالتکلیفی در را آدم

 گرم حس با. بود افزوده امروز سوزناک و سرد هوای دلپذیری به هم بودن بارشبی این. لرزاندمی

 کشیده بردمی فرو خودش کت جیب در و گرفته مرا دست که دستش به نگاهم دستم، شدن

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه. شد



 !باش راحت-

 : گفت و پاشید رویم هب گرم لبخندی

 .راحتم-

 !خدا به داری رو خیلی-

 .درستیه و منصفانه کار نیست، پررویی پس داری دوست خودتم-

 : گفتم و گزیدم را لبم یگوشه

 !دارم؟ دوست چی که میدی نظر منم طرف از-

 !البته-

 ...حقی چه به واقعا تو ماکان-

 را چشمانم مستقیمش نگاه با. گرفت قرار روبرویم دقیقا و گذاشت دهانم روی را آزادش دست

 به شد،می جاری وجودم عمق تا نگاهش از که آرامشی. کرد ذوب چشمانش فراوان گرمای زیر

 را دستش بعد دقیقه چند. نکردم حس را اطرافم هوای سرمای دیگر که کرد گرم مرا قدری

 انداخت پایین را سرش. دمپاشی رویش به کج لبخندی ارادهبی. زد من به گرم لبخندی و برداشت

 اسارت در دستم شدن گرم لذت از و افتادم راه به هم من دنبالش به. داد ادامه رفتن راه به و

 .شدم لذت غرق دستش،

 .رسیدیم بفرما،-

 طی را طوالنی مسافت این چطور نشدم متوجه اصال. شدم خیره هاید پارک ورودی به ناباور

 : گفتم بود آشکار آن در تعجب حس که لحنی با و یدچرخ سمتش به سرم. رسیدیم و کردیم

 ! رسیدیم زود انقدر نمیشه باورم ماکان-

 : گفت و زد لبخندی

 .کنیمی فکر که اونیه از ترراحت گفتم بهت که من-



  :گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .مونده اصلی رویپیاده حاال-

 .داره ایدیگه لذت ارکپ توی رویپیاده! معلومه-

 که پارک درختان روی نگاهم. برداشتم را امبعدی هایقدم کمتری سرعت با و زدم پررنگ لبخندی

 بر کرده رشد تازه هایخزه به و آمد ترپایین نگاهم. خورد چرخ بودند درآمده هایشانغنچه تازه

 .دادندمی را ربها آغاز به نزدیکی نوید همگی. خورد گره درختان یتنه شیارهای

 بشینیم؟ اونجا خوایمی-

 جای بلند درخت دو بین که نیمکتی به و کردم دنبال را نگاهش رد. چرخاندم سمتش به را سرم

 .دوختم چشم بود، گرفته

 .بشینیم آره،-

 آن روی گرفتن جای از پس لحظه چند. نشستیم و رسیدیم آن به بلند چندان نه قدم چند با

 از. گرفت شکل لبم بر لبخند. شد تَر باریدمی نم نم که بارانی ریز راتقط با صورتم نیمکت،

 .بودم ممنون آسمان قشنگ استقبال

 .آرزو-

 بله؟-

 بخوام؟ ازت چیزی یک میشه-

 !باشه چی تا-

 .نیست هم تو ضرر به باش مطمئن. نیست بد-

 خوای؟می چی بگو خب-

 .نری جایی خبریب ایران، رفتی که اینبار مثل هیچوقت دیگه خواممی-



 : داد ادامه و گرفت جلویم توقف عالمت به را دستش که بزنم حرفی خواستم

 تو. دادم پس تاوان براش بدجور اما نیست، بخشش قابل دونممی و کردم اشتباه من دونممی-

 چه بفهمی تا بکشی زجر و کنی تجربه خوامنمی قلبا و کشیدم چی مدت این من فهمینمی

 .شدی دلخور من از خیلی اگر حتی نکن، من با کارو این دیگه سپ داشتم، حسی

 : گفتم جدی لحنی با و کردم اخمی

 .حقته کنی دلخورم خیلی اگه-

 مردمک. کرد نزدیک صورتم متری سانتی ده تا را صورتش و گذاشت دهانم روی را دستش

 نگاهش لحظه ندچ از پس. شد محو اخمم ناخودآگاه. کرد متمرکز راستم چشم روی را چشمانش

 با را هایمب**ل سکوت که شدم دارشمعنی نگاه غرق قدری به. کرد معطوف چپم چشم به را

 در نوسان به چشمم دو بین را نگاهش یکبار ثانیه سه هر. داشت نگه هم به متصل محکم قفلی

 : گفت آهسته صدایی با اینکه تا کرد صرف نوسانگر نگاه این برای زمان چقدر نفهمیدم. آوردمی

 حقمه؟ واقعا-

 : گفتم و آمد در حرکت به بگیرد دستور مغزم از آنکه بی زبانم

 .نه-

 ابروهایم غلیظ اخمی حرص از. شد نمایان لبش بر پیروزمندانه لبخندی. گرفت فاصله صورتم از

 .زد گره هم به را

 کنی؟می کارو این من با چرا-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !ر؟کا کدوم-

 .کردنت نگاه اینجوری-

 نکنم؟ نگاهت دیگه خوایمی یعنی-



 : گفتم کنم فکر گویممی آنچه به ایذره آنکه بی

 ...نگاهت این به من! نبود این منظورم! نه-

 .کنم ابراز را نگاهش به شدیدم نیاز توانستمنمی. بگویم توانستمنمی را حرفم باقی. کردم سکوت

 زد گرم لبخندی. داد رضایتمندی به را خود جای اشچهره تعجب و ندآمد پایین کم کم ابروهایش

 : گفت و

 .تو مثل درست دارم، نیاز بهش منم-

 خیلی او بودم، گریزان احساسم گفتن از که من برعکس. شدند گرد ناباوری شدت از چشمانم

 .کردمی ابراز را حسش جسورانه و رُک

 وقتی اما کنم، استفاده ابزار عنوان به میلمون و نیاز ینا از و کنم اذیت رو تو خوامنمی من آرزو-

 بهش یا کنیمی انکار رو بریمی لذت حسش از و کنیمی حس وجودت تمام با که چیزی اون تو

 .ترهباارزش غرورت از حس اون بندازم یادت کنممی سعی کنی،می توجهیبی

 : گفتم آهسته صدایی با. کرد اهمنگ سوالی و متعجب. گذاشتم دهانش روی را اماشاره انگشت

 باعث چی فهممنمی اما زیاد خیلی متفاوتیم؛ خیلی ما. زیاد خیلی داری؛ فرق من با خیلی تو-

 فهمی؟می تو! باشیم داشته نیاز هم نگاه یک به انقدر میشه

 : گفت و برداشت لبش روی از را انگشتم دستش با

 ... نگاه مورد در اما. کنهمی پیدا ادامه تباطمونار  و جذابیم هم برای متفاوتیم خیلی ما چون-

 : داد ادامه کردمی ترپررنگ را اششده کمرنگ لبخند حالیکه در و کرد مکثی

 کل در که حسیه ترینسابقهبی و ترینعجیب. نامفهومه و درک غیرقابل خیلی منم واسه-

 !کردم تجربه زندگیم

 و لذت غرق داشت، نگاه این به مرا حس هم او هاینک از. آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 از چشم بعد کمی. کردیممی نگاه هم به چندی از هر. نشد زده بینمان حرفی دیگر. شدم آرامش



. باریدمی نم نم همچنان باران. دوختیممی چشم اطرافمان سبز فضای و درختان به و گرفته هم

 حس با. ربود را هاآن خود مسیر در و کَند را درختان هایغنچه برخی و وزید تند بادی ناگهان

 را امپیشانی جلوی موهای از ایدسته. چرخاندم ماکان سمت به را سرم موهایم، روی گرمی جسم

 : گفتم و دادم سر ایخنده. گذاشت آنها البالی بود، دستش در که را ایغنچه و برد گوشم پشت

 !هافیلم توی مثل-

 : گفت و زد دلنشین لبخندی

 !هافیلم از بیشتر خیلی میاد، بهت خیلی-

 ممکن چطور کردمنمی درک. شدند داغ خجالت از هایمگونه کردم حس. شد ترعمیق لبخندم

 گُر حد این تا او تعریف هر با تفاوتم،بی اطرافیانم هایتعریف به نسبت حد این تا که من است

 مظلوم درختان از را هاغنچه از دیگر ایهدست و وزید دوباره باد! شوممی زده هیجان و گیرممی

. افتاد دستم در سفیدرنگ کوچک یغنچه یک حین همین در. آورد در گردش به خود با و دزدید

 .کردم نوازش را لطیفش کوچک هایگلبرگ ام،اشاره و شست انگشتان با

ت یکی اون پشت موهای الی بذارش-  .گوش 

 روی که کتش جلوی جیب در و برداشتم را غنچه. کردم نگاهش خندهکنان و آمد باال سرم

 گرفت بیشتری جان لبش بر لبخند. گذاشتم داد،می نمایش را خود مرز افقی خطی با اشسینه

 : گفت و

 !هافیلم توی مثل-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !هافیلم از بیشتر خیلی میاد، بهت خیلی-

 روز یک باالخره. دوختم چشم هایشگونه روی هایحفره به خندان من و داد سر ایخنده

 !برد خواهم فرو آنها در را انگشتانم

*** 



 

 .خونه رسیدیم باالخره خب-

 اشخانه به صبح، از طوالنی رویپیاده از بعد باالخره. کردم نگاه مجتمع به کوفته و خسته

 . رسیدیم

 .کن جبران شام با پس. بود بد خیلی امروز نهار باشه یادت-

 !بود؟ بد ایخوشمزه اون به پاستای نظرت به واقعا آرزو-

 : گفتم پرحرص لحنی با و کردم اخم

 مگه بود، پاستا نصفش فقط که بشقاب یک بعد میرم راه دارم صبح از! کم خیلی بود، کم خیلی-

 !کرد؟می سیر منو

 : گفت و داد سر ایخنده

 !بخوری غذا زیاد نمیاد بهت-

 .امگشنه خدا یهمیشه و دارم دوست اغذ خیلی من اتفاقا-

 !نیستی؟ چاق چجوری پس-

 .نخورم زیاد گیرممی خودمو جلوی چون-

 !بود؟ کم پاستا اون و گیریمی رو خودت جلوی تازه-

 !بود کم خیلی دیگه اون-

 : گفت و زد لبخندی

 .بفرمایید خب-

 به. شدم وارد بلند هایقدم اب. رسیدیم آپارتمانش در به ک ی نشدم متوجه که کردیم بحث قدرآن

 : گفتم بستمی را در کهحالی در. شد داخل دنبالم



 بپرسم؟ سوال یک-

 .کرد نگاهم منتظر و چرخید سمتم به

 .بپرس تا پنج-

 : پرسیدم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !تا؟ پنج چرا حاال-

 .بپرسی خوایمی تا دچن هر و باشی راحت خواستم مونی،می رودروایسی توی خیلی تو چون-

 .افتاد راه اتاقش سمت به و آورد در را کتش

 بپرسم؟ حاال خب-

 : گفت و چرخید سمتم به-

 !البته-

 آپارتمان یک تونیمی و ستطبقه پنجاه ساختمون این وقتی اونم چهارمه؟ یطبقه تخونه چرا-

 !بگیری باالترش هایطبقه توی

 : گفت و زد دارمعنی لبخندی

 .باشم باال زیاد نمیاد خوشم من چون-

 !نیست؟ باال طبقات قشنگ یمنظره حیف! چرا؟-

 میدم ترجیح. برمنمی لذت باشم داشته دنیا ینقطه بلندترین در خونه یک که این از من خب-

 .باشم مردم اغلب سطح هم و زمین به نزدیک

 اون عاشق و دارم ستدو خیلی رو هواپیما مثال. باشم باال خیلی دارم دوست همیشه من اما-

 .گیرممی اوج کایت با که ایملحظه



 کایت به رو سواری دوچرخه و دویدن مثل هاییورزش و باشم زمین روی میدم ترجیح من اما-

 .میدم ترجیح بازی

 .بهتره مسلیقه من خب-

 : گفت و برد باال تسلیم ینشانه به را دستانش. کنم تایید را حرفم که زدم کجی لبخند

 .کنم عوض لباس برم من. بهتره خودش یسلیقه کس هر نظر از و خوبه مونهمه یسلیقه خب-

 .ماندم آمدنش بیرون منتظر و زدم قدم پذیرایی در حوصلهبی. بست را در و رفت اتاق به سریع

 !نکردی؟ عوض لباس چرا تو-

 .چرخیدم کرد،می خطاب مرا که پرتعجبی صدای منبع سمت به

 !کردیمی عوض لباس داشتی اتاقت توی خودت کنم فکر ببخشیدا-

 .هست که کارم اتاق-

 : گفتم و انداختم باال را هایمشانه. کرد اشاره بود، اتاقش در روبروی دقیقا که دری به دستش با

 !کجاست کارت اتاق دونستمنمی که من-

 .دادیمی خرج به کنجکاوی کم یه خب-

 هم بر چشم به من، برعکس دقیقا. بود باال لیخی سرعتش. شد آشپزخانه راهی و زد چشمکی

 گرفتم تصمیم کنجکاوی، روی از. کردمی جور و جمع را کارهایش دیگر و پوشیدمی لباس زدنی

 بر. بود خوابش اتاق از ترساده خیلی کارش اتاق فضای. کنم عوض لباس کارش اتاق در بار این

 چندین و پزشکی کتب هایشقفسه یاتمحتو. بود سری تا سر ایکتابخانه دیوارهایش تمام

 بزرگ اداری میز سمت به. بودند شده چیده مرتب که بود جدید و کهنه رنگارنگ یپوشه و پرونده

 به نگاهم ارادهبی. رفتم بودند شده چیده رومیزی عکس قاب دو آن، از ایگوشه که اتاقش وسط

 خودش، از عکسی دیگری و دبو مادرش و خودش عکس هاآن از یکی. شد کشیده هاعکس قاب

 هایعکس در پدرش از نشانی که داشت تعجب جای. بود گلنوش اش،خاله یخانواده و مادرش



 پشت دارچرخ صندلی روی. کردم عوض لباس و گرفتم هاعکس از چشم! نبود چشمش جلوی

 زیر و مداد تکیه صندلی یدسته به را دستم. چرخاندم طرفین به را خودم آن با و نشستم میزش

 هایمیکشنبه یهمه اگر. کردم مرور را لحظه همین تا صبح از امروز خاطرات تمام. گذاشتم امچانه

 صدای با. گرفت شکل لبم بر کج لبخندی فکر این با. خواهمنمی او از هیچ دیگر باشد، امروز مثل

 : گفتم خورد درد به که تقیتق

 بله؟-

 .مادمازل ستآماده چای-

 : گفتم و شد ترپررنگ ملب بر لبخند

 .موسیو داخل بیا-

 وارد دادمی جذابیت طعم اشچهره به شیرین لبخندی کهحالی در ماکان و شد باز آرامی به در

 .شد

 .کنندمی ریاست مادمازل که بینممی-

 : گفتم و شد ترپررنگ لبخندم

 .کردندمی اول از-

 .شده عیان بیشتر االن اما البته-

 بده؟-

 .نیفته دهن از چای که بریم فقط! خوبه هم یخیل! نه-

 راهی او از جلوتر بلند هایقدم با من و ایستاد کنار. شدم بلند و دادم حرکت پایین به را سرم

 .گرفت پسندی دل بازی به را مشامم دمش تازه چای خوب بوی. شدم آشپزخانه

 کوچکی دستی یشپ. دوختم چشم بود، ریخته که رنگیخوش چای محتوی بلوری فنجان به

 : گفت و گذاشت جلویم



 .مادمازل بفرمایید-

 و شیرین بوی که رنگی و آب خوش کیک روی نگاهم. کرد اشاره میز وسط در دیسی به دستش با

 دیدن با. گرفت جان لبم بر کج لبخندی. ماند ثابت است، لذیذ و گرم میداد نشان مالیمش

 : گفت من واکنش

 .کنممی درست موندوستی مناسبت به گفتم که کیکی همون اینم-

 .کرد حرفش یضمیمه لبخندی

 .رسهمی نظر به خوشمزه-

 : گفت و گذاشت امدستی پیش در بزرگی نسبتا چاقوی

 .کن امتحانش پس-

 : گفتم و شد ترپررنگ لبخندم

 .میل کمال با-

 محض دروغی بود خوب بگویم اگر. شدم خوردنش مشغول چای با و برداشتم آن از ایتکه

 فن همه و فعال حد این تا چطور او که بود جالب خیلی برایم. بود عالی واقعا که چرا ام،گفته

 !است جوش آب لیوان در آماده ینسکافه پودر ریختن هنرم تنها من کهحالی در است، حریف

 بود؟ چطور-

 نگاهی دند،بو شده خالی محتویاتشان از من با او همراهی در که جلویش فنجان و دستی پیش به

 : گفتم و انداختم

 !بود عالی-

 : گفتم و کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 !بود عالی هم خیلی-



 .گرفتند جان داشتنی دوست هایحفره آن هایشگونه بر که عمیق قدری به. زد عمیق لبخندی

 .مونده کاری اصل هنوز-

 : گفتم و کردم کوتاه ایخنده. رفت گاز روی هایقابلمه سمت به و شد بلند

 !بشه زندگیم شب آخرین امشب که نکنی درست شامی یک حاال-

 : گفت بچرخد سمتم به کهآنبی

 .سالمه کامال! نباش نگران-

 : گفتم و شدم بلند صندلی روی از. کرد خاصی تاکید" کامال" روی صدایش با

 .بزنم سر گرامافون به میرم من! امیدوارم-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .شده تنگ برات دلش که روب-

 : گفتم رفتممی بیرون آشپزخانه از که حال همان در

 .شده تنگ براش دلم منم-

 : گفت شنیدم وضوحکم بسیار که آهسته صدایی با

 !گرامافون حال به خوش-

 ناباورانه تعجب، از گرد چشمانی با. چرخیدم سمتش به سریع و ایستادم در چهارچوب در

 : پرسیدم

 !؟گفتی چی-

 : گفت و زد لبخندی

 !مادمازل شنیدی که تو خب-



 : گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .تویی گرامافون، اون از قبل تخونه به من اومدن دلیل حال هر به-

 : گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !گفتی؟ چی-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و زدم چشمکی

 !موسیو شنیدی که تو خب-

 به شادی از لبخندی با که همچنان. گرفتم خوشحالش و ناباور یچهره از چشم و کردم گرد عقب

 پشت از و شدم خم رسیدم که کوچک ویترین به. برداشتم قدم آهسته کردم،می نگاه اطرافم

 نگاه لبخند با درخشید،می نظیرشبی طالیی رنگ با که زیبایی گرامافون به تمیزش، یشیشه

 صندلی بر دست به قهوه فنجان کهحالی در و انداختم کار به را آن ردمک تصور خیالم در. کردم

 به حال همان در چقدر نفهمیدم. کنممی گوش اشقدیمی موسیقی زیبای صدای به ام،نشسته

 و فکر ویترین، یشیشه روی بر سرم پشت در پا دو حرکت تصویر دیدن با که بودم رفته فرو فکر

. چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم ویترین از چشم. ایستاد رفیح هیچبی. زدم کنار را خیال

 .کردمی نگاهم ب**ل به لبخند

 ماکان؟ شده چی-

 .کردم نگاه چشمانش در سوالی و شدم بلند. شد نزدیک من به بلند قدم چند با

 .کنم محروم دیدنش از رو تو خوادمی دلم بیشتر کنی،می نگاهش بیشتر چی هر-

 !داری ضمر  نکنه! چرا؟-

 .کرد ترعریض را هایشب**ل لبخندش، شدن عمیق

 و پرشوق نگاه نخوام هرگز میشه باعث هست، که چی هر اما باشه مریضی نوع یک واقعا شاید-

 .بشم شریک کسی یا چیزی با رو تعالقه



 : پرسیدم گنگ

 !چرا؟-

 .کنی نگاه من به شونهمه جای به خواممی چون-

 به را عضالتش تپش شدن تندتر. واداشت حرکت به دیگری جور را قلبم وجودم، در گرم حسی

 مالکیتش حس این از. کرد نفوذ بدنم هایسلول تمام در گرما و شادی. کردممی حس خوبی

 آرامشی فقط. نبود آن در رویی دو یا تردید از اثری. شدم دقیق نگاهش در! بردممی لذت عجیب

 .کردمی تراوش چشمانش از ریابی

 .نماکا-

 بله؟-

 .نزن حرف جوری این دیگه-

 : پرسید و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !چجوری؟-

 ! دیگه جوری همین-

 .دوختم چشم زمین به و گرفتم چشمانش از را نگاهم

 .زنمنمی حرف جوری همین دیگه باشه خب-

 اما زدم شروی به کجی لبخند. زدمی موج نگاهش در شیطنت. کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 : گفت بزنم حرفی کهاین از قبل

 .آشپزخونه توی بیا-

 کنم؟ کار چی بیام من! دیگه کن درست غذا خودت-

 .باش اونجا ولی کن نگاه بشین-



 لبم بر کج لبخندی غذا هایادویه خوب بوی. شدم آشپزخانه راهی خسته و سست هایقدم با

. دوختم چشم زد،می هم را خورش کوچک ایمالقه با که ماکان به و نشستم میز پشت. آورد

 بود میز روی که را خالی ظرفی. نشست روبرویم دست، به خیار و گوجه سینی و گذاشت را درش

 اندک در مهارت، و سرعت با دستانش. شد کردن خرد مشغول چاقو با و کرد نزدیک خودش به

 برداشتم را گوجه کوچک یتکه یک و بردم ظرف سمت به را دستم. کردند پر تقریبا را ظرف زمانی

 زیر ماکان جویدم،می را کوچک یتکه یک همان که همچنان. شدم مشغول خوردنش به و

 هاگوجه ردیف به کهآن از قبل ولی رفت ظرف سمت به دوباره دستم. کردمی نگاهم چشمی

 .شد اسیر ماکان قوی و گرم دست توسط برسد،

 !نزن انگشت-

 دیگه؟ دونه یک-

 .بشه آماده غذا یستاوا! نه-

 هایمب**ل. شد محو چشمانم در کردم حس. کردم نگاهش مظلومانه و کردم درشت را چشمانم

 : گفتم و برچیدم را

 باشه؟ دیگه، دونه یک فقط-

 : گفت گنگ

 چی؟-

 بردارم؟ دیگه دونه یک فقط میگم-

 : داد پاسخ گنگی همان با

 برداری؟ دیگه دونه یک چی از-

 .گوجه-



. کردم اخم و کرده ریز را چشمانم. بود اشگیجی وفور از پرسیدمی حاال تا هم چه هر. نگفت هیچ

 را سرش. بود آورده دست به را اشهوشیاری تازه گویی. شد عوض ثانیه صدم به نگاهش رنگ

 .شد گردنش پشت خاراندن مشغول دست با و انداخت پایین

 !نکن بازی من با انقدر آرزو-

 ! زنی؟می حرف بازی کدوم از-

 .شد دقیق چشمانم در مشکوک نگاهی با و آمد باال سریع سرش

 !دونینمی تو یعنی-

 !نه-

 : گفت و زد لبخندی

 .کردم باور من باشه-

 !کن باور-

 : گفتم و کردم نگاه ساالد هایگوجه به

 !شاهدند هم هاگوجه-

 و کوچک هایهحفر  در. کشاندم هایشگونه سمت به را نگاهم. شد بلند اشخنده صدای

 .شدم غرق بزرگشان

 عمیق نفسی. کردم نگاه لذت با امعالقه مورد خورش محتوی ظرف به. شد آماده غذا باالخره

 .بردم فرو هایمریه اعماق تا را خوبش بوی و کشیدم

 .بفرمایید-

 لبم بر لبخند قاشق اولین همان با. شدم مشغول و گرفتم بود، کشیده برنج آن در که را بشقابم

 .گرفت جان



 ...ماکان-

 .کرد نگاهم منتظر و آمد باال چشمانم تا نگاهش

 !عالیه پختت دست-

 : گفت و زد پرغرور لبخندی

 .خودم مثل-

 : گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !راضی خود از چه-

 نغذایما شدن تمام که بودیم گرسنه قدری به. کرد مشغول غذا با را خودش و کرد کوتاه ایخنده

 : گفتم و کشیدم سر را آب لیوان. نکشید طول ساعت نیم از بیش

 .بود لذیذ واقعا نکنه، درد دستت-

 : گفت و زد لبخندی

 .مادمازل شماست، خدمت در شام سرو برای شب هر ماکان سرآشپز. نداشت قابلی-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .موسیو بشم مزاحم شب هر که کردی کاری غذا این با-

 : گفت و شد ترعمیق لبخندش

 !مزاحمت نه افتخاره یمایه-

 : گفت و شد بلند بالفاصله هم او. شدم بلند و کردم تمیز دستمال با را لبم دور

 ایه؟عجله چه حاال-

 !سرکار بریم باید صبح فردا-



 .بدی صبحونه من به باید قبلشم-

 چشمانش تا را نگاهم و گرفتم هایشب**ل از چشم. خورد چرخ پرشیطنتش لبخند روی نگاهم

 .کشاندم باال

 .بینیممی رو همدیگه عصر و صبح روز هر قرارمون طبق! البته-

 : گفت و شد تر پررنگ لبخندش

 .یکشنبه و شنبه هایروز کل و-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم یگوشه

 .نمیشه این از ترعالی دیگه-

 .داد کش البا به بیشتر را لبش طرف دو جوابم در

 : گفتم و چرخیدم سمتش به. کرد همراهی مرا در جلوی تا

 .شدی خسته امروز کافی یاندازه به. کن استراحت برو دیگه خب-

 بگم؟ چیزی یک. نیستم خسته خیلی-

 چی؟-

 اینجا؟ بیای بعد یهفته یدوشنبه میشه-

 !بیام؟ چرا-

 ...یواسه-

 : داد ادامه و خاراند دست با را گردنش پشت کمی

 .سال تحویل-

 : گفتم و کوبیدم امگونه بر را دستم



 ...ایران االن حتما! بودم کرده فراموش کامال رو سال تحویل من وای-

 و سین هفت یسفره سال، تحویل برای دلم. کشیدم سوز پر آهی کنم تمام را امجمله کهآنبی

 به ولی گرفتممی مرخصی رفتن ایبر  توانستممی اگر. بود شده تنگ تصور حد از بیش نوروز عید

 .کردم استفاده تلخ اوقات برای را هایممرخصی تمام امسال خوبم، شانس

 ...پرسروره و شاد خیلی ایران االن-

 .کردممی حس وضوح به را نگاهش دلتنگی. رساندم چشمانش به و گرفتم زمین از را نگاهم

 !ایران بری تونیمی که تو-

 .نرم میدم ترجیح-

 ؟چرا-

 ...با عیدها چون-

 خوب. رفتمی ایران به مادرش با عیدها بگوید خواستمی کردممی حس. خورد را حرفش باقی

 از بود گرفته یاد او که طورهمان دقیقا بخوانم، نگاهش از را احساساتش و هاحرف بودم گرفته یاد

 : گفتم سریع نکند، خیال و فکر کهآن برای. ببرد پی جوابم ترینصادقانه به نگاهم

 گیری؟می تحویل رو خودت کشور سال بیگانه کشور در من مثل هم تو پس خب-

 : گفت و زد لبخندی

 .میشه عالی بگیرم تحویلش تو با اگه اما ندارم، که ایدیگه راه-

 باشم؟ کنارت سال آخر تا که باشم پیشت تحویل سال خوایمی! ها زرنگی-

 : رسیدپ مشکوک و شد دقیق چشمانم در نگاهش

 خوای؟نمی اینو تو مگه-

 : گفت اختیاربی زبانم و شد قفل مغزم که شدم نگاهش غرق قدری به



 !خواممی چرا-

 : گفت و شد نمایان لبش بر پیروزمندانه لبخندی

 .باش اینجا پنج ساعت دوشنبه پس-

 : گفتم و کردم اخمی

 دیگه؟ امر-

 .نیست عرضی-

 : گفتم سریع اش،چهره در جدیت رنگ دیدن با. بردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم پوفی

 !نترس کشمنمی-

 : گفتم و دادم حرکت موهایم البالی آرام را دستم. کرد نگاه دستم به شکاک

 .کنممی نوازششون دارم ببین-

 گره کردنپاره برای که تالشی با و کردند گیر موهایم از محکم ایگره بین انگشتانم حین همان در

 صدای که شدند کشیده محکم و شدید گره، آن شدن باز از پس موهایم قدری به دادم، خرج به

 : گفت جدی لحنی با. آورد بیرون موهایم از را دستم و گرفت را دستم مچ سریع. آمد در آخم

 .باشم گفته! بود بار آخرین-

 .زدم گره او آرام ولی جدی نگاه به را نگاهم و کشیدم پوفی

 !باشه-

. شد نمایان لبش بر کشید،می رخ به را اشپیروزمندانه حس که لبخندی. کرد رها ار  دستم مچ

 : گفتم نکنم دیر این از بیش کهآن برای

 .بخیر شبت خب-

 .بخیر هم تو شب-



 عقب به شدن سوار از قبل آسانسور، در شدن باز با. گرفتم پیش در را آسانسور راه و چرخیدم

. دوختم چشم موهبت، این از امروزم سهم آخرین عنوان به شآرامش از مملو نگاه در. چرخیدم

 به و دادم تکان برایش دستی. زد دلنواز و گرم لبخندی جوابم در. آمد کش باال به لبم یگوشه

 .شدم محروم نگاهش در بیشتر شدن غرق از ،فلزی در شدن بسته با. رفتم آسانسور

 .خانوم اومدید خوش-

 اگنس؟ گذشت خوش بهت نبودم من. ممنون-

 !بگذره؟ خوش نیستید شما وقتی میشه مگه-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .خوردیمی هوایی یک و بیرون رفتیمی خب-

 .چسبهنمی تنهایی-

 .بهتره که موندن خونه توی از-

 : گفت و زد لبخندی

 .بعد یدفعه یواسه باشه-

 .باشه-

 : گفتم بردممی باال او با خداحافظی برای را دستم کهحالی در و گرفتم پیش در را اتاقم راه

 .اگنس خیر به شب-

 .خانوم خیر به شب-

 یک از بعد. دوختم چشم تختم به پرذوق لبخندی با و کردم پرت اتاقم یگوشه مبل روی را کیفم

 صدای با صبح. بود گزینه بهترین خواب ماکان، با دلچسب گپی از پس البته و رویپیاده از پر روز

 تمام زدنی، هم بر چشم به صبحانه برای ماکان آمدن شوق   از. شدم بیدار سرعت به گوشی زنگ

. کردم موهایم بافتن به شروع و پوشیدم دوخت خوش و زیبا پیراهنی. دادم انجام را کارهایم



 در شوق و ذوق عجیبی طرز به. برداشتم آن از ریملی و رفت آرایش لوازم کیف سمت به دستم

 صدای با. کردم تمام را صورتم به وسواسی نگاه و کشیدم امپیشانی به دستی. جوشیدمی خونم

 و گذاشتم در یدستگیره روی را دستم. رساندم در به را خودم تندی به و شدم بلند خانه، زنگ

 رشلوا و کت با. دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و کردم باز را در آرام. کشیدم عمیق نفسی

 دست در ظریفی گل دسته کهحالی در براقش، همیشه مثل هایکفش و کشیده اتو و رسمی

 .پاشید رویم به گرم لبخندی و انداخت من به تحسین از سرشار نگاهی. شد ظاهر جلویم داشت،

 .آرزو سالم-

 .اومدی خوش خیلی سالم،-

 .ممنون-

 .داد دستم به را گل دسته و فتگر  قرار کنارم کوتاه قدم دو با. رفتم کنار در جلوی از

 !بکشی زحمت نبود الزم-

 .بخوره صبحونه گل بوی با آدم صبح خوبه-

 !کنی؟می شروع خوردنو صبحانه بو این با صبح روز هر-

 .آره-

 .کشیدم عمیق نفسی و بردم فرو هاگل در را صورتم

 !عالیه-

 .خودت مثل-

 .کردم شنگاه تعجب از گرد چشمانی با و آمد باال سرم سریع

 !گفتی؟ چی-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش



 .کردی تعجب شنیدنش از که چیزی همون-

 : گفت که آمد آشپزخانه از صدایش. گذاشت تنها شادی و بهت با مرا و زد چشمکی

 .ایمگشنه ما مادمازل-

 : گفتم پرانرژی صدایی با و زدم عمیق لبخندی

 .اومدم-

 اما نبرد، زمان خیلی خوردن صبحانه. شدم آشپزخانه راهی و داشتمبر  پذیرایی میز روی از گلدانی

 .بود بخشلذت خیلی بودم، چیده خودم که میزی پشت و او کنار در

 .چسبید خیلی-

 .خوردی من کنار و من یخونه توی چون-

 .دادی ترتیب خودت که تدارکاتی با البته و-

 از کثیری تعداد نور زیر که تاریکش و هتیر  چشمان در. زد رویم به بخشآرامش و گرم لبخندی

 که بود ایصبحانه بهترین این. شدم خیره درخشید،می پنجره از کرده گذر خورشید پرتوهای

 .کنند تغذیه توانستندمی هستند، چشمانش به نگاه یگرسنه همیشه که چشمانم

*** 

 

 برای من و رسید فرا دوشنبه باالخره. آوردم در را روپوشم و کردم پرت کیفم در را وسایلم سریع

 زودتر چه هر باید نشود پیدا ویزیت برای قبلی، وقت بدون جدیدی مریض یکله و سر کهآن

 و شوق با قدری به. زدم بیرون کلینیک از و کردم کوتاهی خداحافظی منشی با. رفتممی بیرون

 شدم پیاده مجتمع به رسیدن محض به. بود شده زیاد شدت به سرعتم که کردممی رانندگی ذوق

 میز سمت به را سرم نگاهی سنگینی حس با. رساندم البی آسانسور به را خود تند، هاییقدم با و

 : گفت و کرد نگاهم ب**ل به لبخند. چرخاندم نگهبان



 .خانوم سالم-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .سالم-

 و شد باز آسانسور در موقع همان. بخشید ریبیشت جان لبخندش به و آورد پایین کمی را سرش

 : گفتم ب**ل زیر کودکانه هیجانی از سرشار لحنی با. شدم آن وارد تند هایقدم با من

 !چهارم سوم، دوم، اول،-

-fourth floor 

 را صدا خوش زنی یشده ضبط پیش از صدای که آسانسور یدیواره روی بلندگوی هایسوراخ به

 دو این که مسیری و رفتم بیرون آسانسور از. زدم عریض لبخندی و ردمک نگاه کرد،می پخش

 در جلوی. پیمودم را کردم طی طعم،خوش شامی خوردن و چای نوشیدن برای عصر روز هر هفته

 و مرتب شلواری و پیراهن با ماکان و شد باز در شماره سه به. فشردم را زنگ کلید و ایستادم

 : گفت و زد رویم به دلنشین و گرم ندیلبخ. شد ظاهر جلویم اتوکشیده

 ! اومدی خوش-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 .ممنون-

 به همیشه از ترغلیظ عطرش خوب بوی. شدم وارد آهسته هاییقدم با. رفت کنار در جلوی از

 .رسیدمی مشام

 بود، شده دهچی میز روی سلیقه نهایت با که زیبایی و ظریف سین هفت یسفره روی نگاهم

 .ماند ثابت

 چطوره؟-



 از که چشمانش به و چرخید سمتش به سرم. آمدمی راستم گوش از کمی یفاصله از صدایش

 : گفتم پرشوق لحنی با. شدم خیره زدندمی برق کنجکاوی

 !عالیه-

 : گفت پرغرور لحنی با

 .خودم مثل-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و برده باال را ابروهایم از یکی

 !واقعا رهآ-

 رخنه پاهایم کف تا هایمشانه از دلپذیری و کنندهآرام گرمای. کرد حلقه هایمشانه دور را دستش

 گرم قدری به هایمریه. ریخت جانم به را تریپرشدت و تندتر تپش که شد گرم حدی به قلبم. کرد

 .بخشیدند زیادی حرارت خود، به وارده هوای حجم کل به نفس هر با که شدند

 .میشیم نزدیک سال تحویل به داریم که بیا و کن عوض لباس برو! آرزو نکن شیطونی-

 در. رفتم بیرون اتاق از و آوردم در را امبارانی سریع. گذاشت تنهایم و برد اتاقش تا خودش با مرا

 روی چشمانم. نشستم بود، چیده آن روی را سفره که میزی پشت ،نفره دو مبل روی کنارش

 به متصل تلویزیون یصفحه بر را سال تحویل به مانده ثانیه بیست و دقیقه دو که اعدادی

 را دستش بزند حرفی کهآنبی. انداختم اششانه روی را سرم. ماند ثابت داد،می نشان اشگوشی

 به. کردم لمس امپیشانی با وضوح به را گردنش نبض و بستم را چشمانم. کرد حلقه امشانه دور

 گوشمان به نو سال آغاز شاد آهنگ آن، از پس و بمب صدای که ماندیم حال نهما در قدری

 .شنیدم کردمی زمزمه خود با که حال همان در را اشآهسته صدای. رسید

 .باشه سال تحویل مثل امسال کل امیدوارم-

 : گفتم خودش صدای آهستگی به صدایی با

 .آرزو بهترین-



 .آرزو تویی آرزو بهترین-

 از بیش که آرامشی با صداقت، و عشق جنس از امواجی که چشمانش در. آوردم باال را سرم

 کاش گفتم خود با. شد غرق نگاه این در من مثل. ماندم خیره بود، شده عجین هاآن در پیش

 .باشیم غرق نگاه همین در سال تمام

 .ماکان-

 : گفت اختیاربی

  جانم؟-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 !مبارک نوت سال-

 : گفت و پاشید رویم به گرم لبخندی

 !مبارک نومون سال-

 به کردن فکر با! ما دوی هر نوی سال ما، نوی سال. شد تکرار مغزم در"  نومون"  بار ده از بیش

 و برداشت هایمشانه روی از را دستش. شد ترغلیظ لبم بر لبخند بود، شده ما که او و من ترکیب

 نگاهش و کرد باز را کتاب. برداشت میز روی از را کوچکی قرمز کتاب. گرفت من از چشم آرامی به

 که متنی از تا شدم ترنزدیک او به کمی. چرخاند اشانگلیسی هاینوشته روی دقت به را

 بودم مطمئن اما داشت شباهت دینی کتاب یک جمالت به جمالتش. شوم مطلع خواندمی

 : گفتم و خاراندم را گوشم پشت دست با. نبود انجیل

 خونی؟می چیه این-

 کمر به دست و شدم بلند سریع. نشد صدایم متوجه که بود شده کتاب آن غرق قدری به

 میز روی و بست را آن باالخره کتاب، آن خواندن و زدن ورق دقیقه چند از پس. ایستادم جلویش

 و کردم ترغلیظ را غلیظم اخم. آمد باال خشمگینم چشمان تا و افتاد پاهایم به نگاهش. گذاشت

 : گفتم پرحرص لحنی با



 بود؟ واجبتر منم از که خوندی چی-

 : گفت و زد لبخندی

 .بود نیاز واقعا-

 بود؟ چی کتاب اون خب-

 : گفت و خاراند را گردنش پشت کمی

 کنی؟می فکر چی تو-

 ...پس نبود که انجیل-

 : گفتم ناباور اش،خاله دست در قرآن و مادرش قبر مکان یادآوری با و کردم مکثی

 !قرآن؟-

 کردی؟ تعجب چرا-

 نیست؟ عربی چرا پس-

 : گفت خاراندمی را گردنش کنار کهحالی در و چرخاند را سرش

 .بخونم عربی نیستم بلد کهاین حساب به بذار-

 شروع از که کمی. کردم صداکم ایخنده و شد کم ذرهذره تعجبم. شدند گرد تعجب از چشمانم

 .بزنم قهقهه دل ته از طوراین آمدمی پیش کم خیلی. شد بلند امقهقهه صدای گذشت، امدهخن

 از که سخته واقعا و نبودم ایران دیگه سالگیم نه از من! که نیست مسخره هم قدرااون آرزو خب-

 .بیارم در سر شلوغش هاینوشته حرکت و حروف

 : گفتم و آمد بند امخنده کمکم

 داره؟ عیبی چه بودن مسیحی فهمی؟نمی اصلشو وقتی بخونی، قرآن وریمجب مگه آخه-

 : گفت و شد لبریز ناباوری از نگاهش



 عوض دینمو و بشم خوندنش بیخیال کال نمیارم، در سر عربیش زبان از چون بگی خوایمی-

 !کنم؟

 .بشه خونده عربی باید فقط میگن خونند،می کتابو این که کسایی! آره-

 که هابیماری یهمه واسه. گفتن اینو بخونن عربی بتونن که افرادی برای میگی که کسایی اون-

 !کنندنمی تجویز دارو یک

 .راهند این هایاسوه اونا حال هر به-

 صالح و فهمهمی که جور هر باید کسی هر ضمن، در و نیستند زنده دیگه راه این هایاسوه-

 .قائلم ارزش باشه نامفهوم برام که صوت یک از شتربی پرمعناش، متن برای من. بخونه دونهمی

 شدی؟ بزرگ اینجا وقتی باشی، داشته دینی همچین باید چرا تو! ماکان کنمنمی درکت واقعا-

 انتخاب درست کردنش، انتخاب از ترمهم ضمن در و هنجاری نه انتخابیه یمقوله یک دین خب-

 یک زندگی یفلسفه درک برای اون از رفتنگ کمک کردنش، انتخاب درست از ترمهم و کردنشه

 .واقعیه انسان

 !بخون فلسفی کتاب خب-

 .نداره ایدیگه چیز هیچ رو میده که آرامشی ضمن در و داره رو خودش جای این اما! خونممی-

 .میده آرامش که هست چیزی یک چرا-

 چی؟-

 !میده آرامش کتاب اون از بیشتر خیلی. کن نگاه آینه توی چشمات به-

 .ایستاد من از متری نیم یفاصله در و شد بلند. زد رویم به پرمهر و گرم لبخندی

 ...ایهدیگه چیز حقیقت اما آرزو ممنونم تعریفت از-

 را پایم کند،می لجبازی اشعالقه مورد بازی اسباب نخریدن سر بر پدرش با که ایبچه مثل

 : گفتم و کوبیدم زمین بر محکم



 !نه-

 این چون نکردی درک رو حقیقت این تو. رسهمی نظر به که نیست طوراون همیشه حقیقت-

 .شدی متنفر ازش و نخوندی خوندی،می باید که طوری رو کتاب

 : گفتم و گذاشتم هایمگوش روی را دستانم

 .بشنوم چیزی مورد این در خوامنمی! ماکان کن تمومش-

 بخششآرامش صدای با. برداشت ایمهگوش روی از و گرفت گرمش دستان با را دستم دو هر

 : گفت

 .زنیممی حرف داری دوست که چیزایی مورد در ،باشه-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 کردی؟ درست چای واسم-

 .زد گره هایشگونه روی هایحفره به مرا نگاه و کرد کوتاه ایخنده

 .امشبه یژهوی هم شام تازه! نکنم؟ درست چای واست میشه مگه-

 : گفتم و خاراندم را امچانه دست با

 ماهی؟ با پلو سبزی-

 : گفت و زد لبخندی

 !دقیقا-

 !کنیمی درست هاشمناسبت به رو ایرانی غذاهای حتی تو که جالبه خیلی-

 .پیکنیک میریم و کنممی درست رشته آش هم فروردین سیزده! دیدی کجاشو تازه-

 !سرآشپز ردیک هم دقیقی ریزیبرنامه چه-

 : گفت و برد باال را راستش ابروی یگوشه



 !بانو گرفتی کم دست-

 : زدم ب**ل صدابی و کردم کوتاه ایخنده

 .نیست شکی تو نظیریبی در-

 : زد ب**ل صدابی من مثل و پاشید رویم به گرم لبخندی

 ...من برای خودت مثل-

 !فهمیدیممی را هم حرف خوانی، ب**ل اب که بود این جالبش و زدیممی حرف هاالل و کر مثل

 .باشه آماده االن چای کنم فکر-

 با توانستمی تا. نشستم چای شدن آماده منتظر ساعتی یک و رفتم آشپزخانه تا دنبالش به

 با و نشستم چای نوشیدن زودتر برای که گیربهانه ایبچه مانند. کرد سرگرم مرا شیرینی و میوه

 کرد،می آماده برایم عصر روز هر که کیکی از ایقطعه. نوشیدم را آن لذت با شدنش آماده

 .شدم مشغول و برداشتم

 .چسبید خیلی همیشه مثل-

 : گفت و زد لبخندی

 .جان نوش-

 کنی؟ آماده رو شام تو تا بشینم پذیرایی توی برم من خب-

 بشینی؟ جاهمین نمیشه-

 .بزنم سر گرامافونم به که برم بذار-

 : گفت و کرد ندلنشی ایخنده

 .منتظرته که برو آره-



 ناگهان که بودم ویترین قدمی چند در. رفتم پذیرایی ویترین سمت به هم من و رفت آشپزخانه به

 شدت از قلبم. نبینم را تاریکی این تا گذاشتم چشمانم روی را دستانم. شد خاموش خانه تمام

 هاینفس صدای. کوبیدمی سینه یقفسه به داشت، توان در که سرعتی تمام با را خودش ترس

 انگیزنفرت خاطرات تا دادم تکان طرفین به را سرم. شنیدممی وضوح به را امبریده بریده و تند

 .نیاورم یاد به تاریکی در را امکودکی

 .آشپزخونه بیا خوایمی اگه آرزو! میشه قطع مجتمع برق امشب کردند اعالم بود رفته یادم من-

 : دمدا جواب سریع

 .میام-

 ولی کردم باز چشم. بود خواهد بهتر حتما او کنار در. بروم که برداشتم چشمانم روی از دست

 شدن باز صدای کردم حس. ببرد گذشته به مرا که بود قدری به خانه تاریکی! کردمنمی باز کاش

 از آبی-طوسی چشمانی و رنگ مشکی تاب و پیچ پر موهای با ساله سه دخترکی. آیدمی خانه در

 پرابهت و بلند قامتی با چهارشانه مردی. شد وارد در از مردی. رفت در سمت به و کرد گذر کنارم

 آبی-طوسی چشمانی و سیاه موهای با مردی. زدمی موج آن در خستگی و غم که نگاهی با ولی

 که ودب این ترمشخص آن از و دخترند و پدر بود معلوم. بود دخترک چشمان شبیه دقیقا که رنگ

 !بود من کودکی دخترک، آن

 صدای آن با را صدایشبی یگریه باالخره و آمد در هقشهق صدای پدر به رسیدن با دخترک

 : گفت لرزیدمی ترسش و بغض از که صدایی با. کرد ابراز هقهق

 !بابا ترسممی تاریکی از من! رفته برقا! اومدی؟ دیر انقدر امشب چرا بابا-

 : گفت دلیسنگ نهایت با مرد

 .آرزو باش ساکت-

 : گفت ملتمس لحنی با. کرد حلقه پایش دور محکم را دستانش و چسبید پایش به دخترک

 .ترسممی تنهایی و تاریکی از خیلی من! نذار تنها منو دیگه بابا-



 : داد جواب خشک لحنی با پدرش

 .کنیمی عادت بهشون-

 !ترسممی من اما-

 تنها هم و باشه تاریک هم من زندگی االن که کردی کاری تو لیو ترسم،می کردممی فکر منم-

 .باشم

 : داد ادامه عصبانیت از آکنده لحنی با و شد پرخشم صدایش ناگهان

 منو عشق تو کردی، خراب منو زندگی تو! خاصیتبی یدختره! لعنتیه توی تقصیر همش اصال-

 !گرفتی ازم

 : زد داد دخترش سر بر که ییجا تا شد، ترپررنگ صدایش خشونت رفتهرفته

 !شو دور چشمام جلوی از-

 شدت اشگریه دختر. انداخت عطسه به را دخترش شد،می پخش دهانش از که الکلی بوی

 : زد داد بلندتر شرش، از رهایی برای. بود کرده بغل محکم را پایش همچنان ولی گرفت

 !هان؟ کَری؟! شو؟ دور چشمام جلوی از نگفتم مگه-

 با مرد. بود کرده بغل را پدر پای سماجت با همچنان ولی شد، بلندتر دختر پردرد ییهگر  صدای

 با. کرد جدا خودش از را او و فشرد محکم مشت در را کوچکش و تپل بازوی تمام رحمیبی

 در. رفت اتاقش به و شد دور دوید،می او دنبال به کوتاهش هایقدم با که دختری از تند هاییقدم

 از ترسی جز که تاریکی در پناهبی و کوچک دختر یک. کرد قفل را آن و بست پرشدت را اتاقش

 فرط از که کرد گریه ترس شدت از قدری به. ماند تنها بخشید،نمی او به باد یزوزه صدای

 .برد خوابش زمین روی بر نشسته حالیبی و خستگی

 .آمدم بیرون فکر از کرد،می تزریق هاآن به فراوانی گرمای که دستی توسط هایمشانه حرکت با

 !بده جواب خوبی؟ آرزو-



 : پرسیدم گنگی با. زدمی موج بود، آرام همیشه که صدایش در نگرانی

 نگرانی؟ انقدر چرا-

 : گفت و کشید پوفی

 !دادی کشتن به منو که تو وای-

 هاییاشک از مهایگونه خیسی متوجه تازه. کشید بناگوشم تا امبینی یتیغه از را دستانش کف

 .شدم کرد، پاک او که

 !شدی نگران چرا نگفتی-

 خونه در به فقط! دادینمی جوابمو کردممی صدات چی هر! بود شده چت یهو تو نفهمیدم من-

 .ریختیمی اشک و بودی شده خیره

 .متنفرم تنهایی و تاریکی از-

 داری؟ تاریکی توی بودن تنها از بدی یخاطره-

 .نزنیم حرف بهش راجع بیا-

 .باشه کنه،می اذیتت اگه-

 صدای به لذت با کهحالی در. چسباندم اشسینه به را سرم و کردم حلقه کمرش دور را دستانم

 : گفتم کردم،می گوش قلبش تپش

 .کنممی خواهش ماکان، نذار تنها تاریکی توی رو من تو-

 و پراطمینان لحنی با. کرد شنواز  را موهایم دیگرش دست با و داد ماساژ را کتفم دستش یک با

 : گفت بخشآرامش

 .باش آروم حاال پس. میدم قول ذارم،نمی تنهات تاریکی توی دیگه-



 شدنم آرام راه تنها. شدم دقیق چشمانش در. دوختم چشم صورتش به و گرفتم فاصله او از

 یالیه انهم تا زدم پلک تند. کردمی تراوش چشمش ینقطه به نقطه از آرامش حس. بود همین

 خیره همیشه از ترتیره یتیله دو در. کنم نگاهش تردقیق و بریزد بیرون چشمانم از اشک، نازک

 .کنندمی جادو مرا چشمانش هم تاریکی در حتی. ماندم

 بهتری؟ االن-

 : گفتم و زدم جانی نیمه لبخند

 .آره-

 کنه؟نمی اذیتت تاریکی دیگه-

  :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 .کردن عادت بهش چشمام نه،-

 : گفت و زد لبخندی

 کنیم؟ روشن شمع بریم حاال. خوبه-

 کنی؟ روشن شو صفحه که نیست همراهت موبایلت مگه-

 .بشه روشن باید شمع با فقط تاریکی. کن ولش رو تکنولوژی و قوهچراغ و موبایل-

 : گفتم و شد ترپررنگ لبخندم

 !داریم تفاهم کهنه هایروش به مونعالقه در حداقل-

 !آرزو داریم تفاهم خیلی ها،تفاوت اوج در ما-

 : گفتم و رفت باال ابروهایم از یکی

 بزنی؟ حرف ساده میشه-

 .قهوه و چای همین ترینشساده-



 : گفتم و دادم بیشتری غلظت لبم بر لبخند یبازمانده به

 ! بریممی لذت خیلی دو هر بخوریم، هم کنار وقتی فقط! میگی راست آره-

 نیست؟ جالب-

 !جالبه خیلی چرا-

 و کرد کاو و کند هایشکابینت در. برد اشخانه انباری به خودش دنبال به مرا و گرفت را دستم

 این تا چشمانم که بود عجیب برایم. یافت را بود مانده آن در شمع دو تنها که ایبسته باالخره

 چیز همه تقریبا تابید،می پنجره از که خانه نور دکان همان با که بودند کرده عادت تاریکی به حد

 کوچکش آتش با. کشید آتش به را آن و آورد بیرون کوچک ایجعبه از کبریتی! دیدممی را

 : گفت و داد من به را هاشمع از یکی. ساخت ورشعله را هاشمع هایفیتیله

 .نیست تاریک دیگه-

 روی. ساخت آشکار نوازشچشم نور زیر را شگرم لبخند و گرفت صورتش جلوی را دیگر شمع

 به را شمعم. کردم کم مترسانتی ده تا را بینمان یفاصله و نشستم روبرویش زانو دو زمین

 این از. گرفتند قرار هم با حرارتی انتقال پر تماس در انگشتانمان بند سومین. چسباندم شمعش

. رسیدندمی نظر به ترایقهوه یشههم از چشمانش ها،شمع زردرنگ نور پشت و کم یفاصله

 کمی. دادند اختصاص خود به را نگاهم تمرکز همیشه، از بیش وضوحی به چشمانش نینی

 مثل که چشمانش یعنبیه. شدم خیره چشمانم، بر اشمانده مات نگاه در دقیق و شدم نزدیکتر

 امتداد به وادار را مچشمان مردمک کرد،می خودنمایی سوخته ایقهوه رنگ به خاک، از ایتپه

 به حتی هم آن چشمانش، یشده ریز مردمک حرکت عدم. کرد خودش سوی به نگاهم مسیر

 بودیم نگاه این غرق قدری به. دادمی را چشمانم به نگاهش اشتیاق گواه متر،میلی نیم یاندازه

 و ریختندمی شمع یبدنه از که پارافینی قطرات با انگشتانمان شدن داغ به توجهی کهآنبی که

 رسیدندمی انگشتانمان به دلچسب گرمایی با و دادندمی دست از را فراوانشان حرارت خود راه در

 هایچراغ شدن روشن با. گذشت شنی ساعت یکاسه یک هایشن اتمام یاندازه به زمان کنیم،

 پشت زادشآ دست با و انداخت پایین را سرش ماکان. دادیم تغییر را نگاهمان مسیر خانه



 لحظات یسازنده و کنم فوت نیامد دلم اما گرفتم دهانم جلوی را شمع سر. خاراند را گردنش

 .شود خاموش شدند، تشکیل قشنگش نمای آن با که شیرینی

 .کن آرزو-

 .کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با

 !چرا؟-

 .کن آرزو شمع کردن فوت از قبل-

 !تولده؟ شمع مگه-

  :گفت و زد لبخندی

 داره؟ فرقی چه هاشمع یبقیه با تولد شمع مگه. باشه کن فکر خب-

 !میشه فوت تولد شب اون خب-

 اینم پس جدیدمونه سال تولد شب امشب. باشه دیگه تولد شب یک تونهمی شبی هر خب-

 .تولدشه شمع

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .کن آرزو تو اول پس-

 .معلومه من آرزوی-

 یه؟چ-

 : گفت و گذاشت هایمب**ل روی را اشاشاره انگشت

 .رازند آرزوها! هیس-



 بر لبخندی. بست را چشمانش و برداشت لبم روی از را انگشتش. دادم حرکت پایین به را سرم

 شادی و شوق از ایدرجه به را او آرزویی، چه بفهمم که شدم کنجکاو خیلی. گرفت شکل لبش

 .زد لبخند که رساند

 همیشه مثل کهآن بدون. بستم را چشمانم. کنم خالی را ذهنم تا دادم تکان طرفین به را سرم

 با ماکان یتیره چشمان نقش هایمپلک تاریک یپرده جلوی بیاورم، یاد به آرزویی تا کنم فکر

 همیشگی تصاحب آرزوی داد فرمان مغزم به قلبم در ندایی. شد ظاهر آرامش از غنی نگاهی

 امزندگی آرزوی قشنگترین ماکان، مورد در اما نیست قشنگی آرزوی تصاحب. نمک را چشمانش

 را آرزویی من. داشتم دوستشان اما کردمنمی درک افکارم و احساسات این برای را خودم. است

 دوست کرد،می تجربه را ایشده دگرگون افکار و احساسات چنین باراولین برای امسال که

 بیشتر برابر هاده را کریسمس بگوید کهآن جای به اشزندگی در باراولین برای که آرزویی. داشتم

 کنار در نوروزش آغاز برای شادی و سین هفت یسفره پشت نشستن از دارد،می دوست نوروز از

 در باراولین برای که را آرزویی من. داشتم دوست برد،می لذت است آرامش مظهر که مردی

 کنار در چای خوردن از چای، به نسبت قهوه طعم بودن بهتر بر مصرانه تاکید جای به اشزندگی

 را هایمپلک. داشتم دوست شدمی لذت غرق دارد، لذیذی طعم دمش تازه چای که مردی

 را چشمانم. کردم تکرار ذهنم در بار چندین را آرزویم اطمینان، و یقین با و فشردم هم به محکمتر

 هایمانشمع یشعله گرمی به لبخندی کردمی نگاهم منتظر بخند،ل با که ماکان به و کردم باز

. دادم حرکت پایین به را سرم و کردم ترپررنگ را لبخندم. کرد اشاره هاشمع به نگاهش با. زدم

 تا کشیدم عمیق نفسی. کردیم فوت را هاشمع هم با همزمان و کردیم حبس را هایماننفس

 .کنم حس را شمع خوب بوی یتتمه

 کردی؟ آرزویی چه-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با. کشاندم کنجکاوش چشمان به را نگاهم سوی

 کنی؟می فکر چی تو-

 .کردی آرزو رو من-



 : گفتم و کردم ایخنده تک

 !موسیو شدی شیفته خود باز-

 میگم؟ دروغ-

 !معلومه-

 چشمانش به دقیقا نگاهم مسیر امتداد که آورد، باال طوری را سرم و گرفت را امچانه دستش با

 چشم روی را چشمانش مردمک. آورد جلو را صورتش صورتم، متریسانتی چند تا. شد ختم

 : گفت و کرد متمرکز راستم

 میگم؟ دروغ واقعا-

 هر را نگاهش. خوردنمی تکان ایذره حتی. بود شده قفل زبانم. کشاند چپم چشم به را نگاهش

 .آوردمی در ننوسا به چشمم دو بین بار،یک لحظه چند

 !بده جواب آرزو-

 .آمد در گنگم صدای و چرخید زبانم اختیاربی

 .میگی راست! نه-

 الل اگر. زد گره بهم را ابروهایم اخم. زد رویم به پیروزمندانه لبخندی و برد ترعقب را سرش

 .بدهم او به جوابی چنین که بود این از بهتر شدممی

 .بود نفر یک امشب آرزوی لبخندت، یشگیهم دیدن باش مطمئن! آرزو نکن اخم-

 : پرسیدم کنجکاوانه مکثی، هیچ بدون

 کیه؟ نفر یک اون-

 چشمانش. بخشید بیشتری نمای و عمق لبخندش به و داد کش پیش از بیش را لبش طرف دو

 من"  یجمله آرامشش ژرفای در. شدم دقیق پرمعنایش نگاه در. درخشیدندمی عجیب برقی با

 با! بود من دائمی لبخند امشبش، آرزوی پس! بود خودش نفر یک آن. خواندم را"  بینینمی رو



 لبخندش هم او من، دنبال به. کردم نمایان صورتم بر کج لبخندی و کردم باز را هایماخم فکر این

 از زبان گاهی که زدیممی را هاییحرف مان،نگاه با که بود خوبی خیلی حس. کرد ترپررنگ را

 .است اجزع گفتنشان

 .ماکان-

 جان؟-

 : گفتم مظلومانه لحنی با و شد ترعمیق لبخندم

 .امگشنه من-

 چشمانم جاذب هایچال همان روی نگاهم. شدند پدیدار هایشگونه هایحفره و داد سر ایخنده

 هاآن لمس ایلحظه از ناکام من و شدند ناپدید هاچال کوتاهش، یخنده اتمام با. ماند ثابت

 از که را لبخندی. بود دوخته چشم چشمانم، به پرمحبت نگاهی با. گرفتم هایشگونه از چشم

 : گفت و کرد ترعمیق بود، مانده جا به اشخنده

 .بشه آماده زودتر که آشپزخونه بریم-

 میشه؟ آماده زودتر بیام من-

 .محرکی خودت تو! البته-

 .دادم تکان پایین به تایید عالمت به را مسر  و دادم کش باال به پیش از بیش را لبم راست یگوشه

*** 

 

 بر تندی و منظم ریتم با هم پاهایم یپنجه. گرفتم ضرب صبحانه میز روی هایمدست انگشتان با

 نگران هم خودش ماکان، یسابقهبی تاخیر برای من حال دیدن با که اگنس. زدندمی ضربه زمین

 : گفت بود شده

 .بدند جواب باراین شاید. بزنید زنگ بهشون بازم خوایدمی خانوم-



 .ریختم هم به را هاآن فقط اما بردم فرو موهایم در دستی کالفه

 امروز چرا دونمنمی ولی بود خوب چیز همه و بودم شخونه دیشب! نگرانشم خیلی من اگنس-

 همیشه اون! نشده ازش خبری ساعت، این تا چرا فهممنمی اصال! نیست ازش خبری هیچ صبح

 ...االن ولی بخوریم، صبحونه هم با که اینجا میومد زود صبح

 دلم. بستم را چشمانم و گذاشتم سرم طرف دو را دستانم منفی، افکار از زیادی حجم هجوم با

 با را سال تحویل که دیشب از او اما کنم، تجسم برایش را بدی اتفاقی هیچ خواستنمی

 قرار با! است نزده من به هم زنگ یک حتی لحظه، این تا گرفتیم جشن کوچکمان هایشمع

 که حرفی منتظر و افکارم گنگ. چرخاندم سمتش به را سرم ام،شانه روی اگنس دست گرفتن

 .کردم نگاهش بزند، من به خواستمی

 !باشند مونده خواب شاید اصال. بزنید زنگ بهشون دوباره و باشید آروم کنید سعی خانوم-

 روی از سریع. رفتممی اشخانه به نشستن اینجا جای به باید. فتمر  فرو فکر به حرفش این با

 : گفتم و شدم بلند صندلی

 .شخونه برم باید! اگنس توئه با حق-

 : گفت و برداشت امشانه روی از را دستش. داد حرکت پایین به را سرش و زد لبخندی

 .خانوم برگردین خوب خبرای با امیدوارم-

 : گفتم و دادم میل باال به کمی را لبم راست یگوشه

 .اگنس امیدوارم منم-

 : گفت متعجب من دیدن با اگنس. رفتم بیرون کیفم برداشتن با و شدم اتاق راهی

 میرید؟ پیراهن همین با خانوم-

 .نیست سرد زیاد هوا آره،-

 .داد دستم به و برداشت را هایمبارانی از یکی در، نزدیک جالباسی روی از



 .بشه سرد و بیاد بارون امروزم ممکنه-

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 .خداحافظ ممنونم،-

 .خدانگهدار-

 اصال که،این ترعجیب و آمدم چطور را پارکینگ تا امخانه از نشدم متوجه اصال نگرانی شدت از

. رسیدم مجتمع به و کردم طی ایدقیقه ده را مسیر این که کردم رانندگی سرعتی چه با نفهمیدم

 .گذشت طوالنی خیلی مسیر این من بر اما گذشت زود چند هر

-fourth floor. 

 هاییقدم با و کردم رفت، باال کندی به را طبقه چهار همین که آسانسور نثار فحشی ب**ل زیر

 را درش زنگ. بشوم مسلط خودم بر که کشیدم عمیق نفسی. رساندم اشخانه در به را خود تند

 باز. فشردم را زنگ کلید دیگر بار که کشید طول ثانیه هفت از بیش. ماندم منتظر و فشردم

 یافته رسوخ وجودم یذرهذره در دلهره. کردمی بیشتر زدن زنگ تکرار برای مرا سماجت در، نشدن

 که بودم تاببی قدری به. کشیدمی سوهان امشده خرد اعصاب بر ام،گوشی زنگ صدای. بود

 .بدهد من به ماکان از خبری شاید که دادم ار  پاسخش کیست، بدانم کهآنبی سریع

 !کجایید؟-

 .کوبیدم امپیشانی بر مشت با کلینیک منشی صدای با

 .کنم هماهنگ رو نیومدنم و بزنم زنگ نتونستم اومده، پیش برام بزرگی مشکل امروز ببخشید-

 .کنید صحبت رئیس با پس-

 .باشه-

 و مشت با فراوان خشم با. زدم را اشخانه در زنگ دیگر، بار چند و کردم قطع را تماس حرص با

 : غریدم دادممی فشار هم به که هایمدندان البالی از و کوبیدم اشخانه در بر لگد



 !لعنتی کن باز رو در-

 و دادم تکیه اشخانه در به پشت از زدن، لگد از درد پر زانوهایی و کوبیدن از خسته دستانی با

 و کشیدم بود شده عرق از خیس که امپیشانی به دستی. نشستم زمین روی و خوردم ُسر

 چشم از اشک ایقطره. گرفت شکل گلویم در نگرانی و ترس از بزرگ بغضی. بستم را چشمانم

 شده سرازیر چشمانم از هااشک یبقیه سرش پشت. کرد طی امچانه تا را مسیرش و چکید چپم

 .کردند طی هایمگونه بر نامنظمی طرز به را مسیرشان و

 !آرزو-

 با برخوردم اولین در که رنگایقهوه چشم دو. کردم باز چشم آشنایی یمردانه صدای شنیدن با

 وضوح نهایت تا زدم پلک تند. شدند ظاهر چشمانم جلوی بودم گرفته اشتباهش او با ماکان،

 : گفتم سریع مکثی هیچ بدون. باشم داشته را دیدم

 !جاستک ماکان بگو بهم کنممی خواهش-

 نگرانی و بغض از لرزان صدایی با. گرفتم صورتم جلوی و کرده گره هم در را دستانم انگشتان

 : گفتم

 !کجاست تخاله پسر بگو کنممی خواهش-

 امگونه روی از را دستش سریع ولی گذاشت اشکم از خیس یگونه روی را دستانش از یکی

 به زدن دست حق ماکان فقط بگویم، همه به خواستمی دلم. انداختم پایین را سرم و برداشتم

 را اششده دارجریحه غرور بوی و غم رنگ که صدایی با. دارد را هایماشک کردن پاک و صورتم

 : گفت داشت

 .باشه تنها مادرش با خواستمی. ستخاله خاک سر االن ماکان-

 .کردم نگاهش کنجکاوانه و آوردم باال را سرم سریع

  خوبه؟ حالش یعنی-

 : گفت و زد دلمرده لبخندی



 !نگرانشی؟ انقدر چرا باشه؟ خوب نباید چرا-

 : گفتم و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 !نمیده جواب هم رو موبایلش! نیست خبری ازش دیشب از چون-

 بپرسم؟ ازت چیزی یک. نشده موبایلش متوجه-

 .بپرس-

 داری؟ دوست رو ماکان تو-

 !نداشتم مقدمه،بی حد این تا هم آن را سوالی چنین توقع. خوردم جا سوالش از

 !زنیمی حرف چی به راجع دونمنمی-

 .کرد نگاه چشمانم در دقیق و آورد جلوتر را سرش

 داری؟ دوستش-

 کردن فکر گونه هر توانایی. زدمی فریاد را امصادقانه جواب شنیدن برای شدیدش اشتیاق نگاهش

 .بودم داده دست از را زدممی یدبا که حرفی کردن سنگین و سبک و

  داری؟ دوستش! آرزو بده جواب-

 : گفتم ارادهبی

 ...خیلی آره،-

 بیشتر هم من از او. زدم حرفی چنین کردمنمی باور. گذاشتم دهانم روی را دستم دو هر سریع

 در امید کوچک یروزنه یک شبیه حسی. باخت جان نگاهش در عجیب، حس یک. شد شوکه

 با غم رنگ و باخت رنگ نگاهش در شادی. داد بزرگ یاسی به را خود جای و شد بودنا نگاهش

 : گفت پرحسرت لحنی با. شد آمیخته چشمانش ایقهوه رنگ

 ! ماکان حال به خوش-



 : گفتم و برداشتم دهانم روی از را دستانم

 !شدی؟ دیوونه میگی؟ داری چی تو-

 : گفت غم و پرسوز لحنی با. رسیدمی نظر به غمتر و پردرد هم گریه از که زد لبخندی

 !امدیوونه یک من! دیوونه آره-

. شدم بلند و دادم تکیه کنارم دیوار به را دستم. لرزیدم خودم به ترس از که داد سر ایخنده

 تا انداختم پایین را سرم. کرد راست را اششده خم زانوی و شد بلند هم او. آمد بند اشخنده

 .نکند القیت نگاهش با نگاهم

 : گفتم شنیدم،می زور به هم خودم که آهسته صدایی با

 .برم باید من-

 !کجا؟-

 .ماکان پیش-

 .برمتمی من-

 .دارم ماشین خودم. نیست نیازی نه-

 .خونه برگرد اینجا از خودت ماشین با خب-

 به چشمانش در حسادت نوع یک. دوختم چشم او به پرحرص نگاهی با و آوردم باال را سرم

 .شدمی حس وضوح

 !باشم تنها ماکان با خواممی-

 عصبی که شد زیاد نگاهش در حس این قدری به. گرفت بیشتری عمق و رنگ نگاهش حسادت

 : گفت کالفه و انداخت پایین را سرش

 !برس تونخصوصی اوقات به برو پس خب-



 : گفتم سرد و خشک لحنی با. کشیدم عمیق نفسی و کشیدم خیسم صورت به دستی

 .خوش روزت باشه،-

 خوبی به را بستنش هنگام در شدن کوبیده و باز صدای. گرفتم پیش در را آسانسور راه و چرخیدم

 به اشجنتلمنی اوج در ماکان که همان مثل سیلی، یک با خواستمی دلم. شنیدم سرم پشت از

 در را قبرستان اهر  آسوده خیالی با. کند رفتار درست او یخانه در با که کنم مجازاتش زد، من

 کنارم صندلی روی که شده تا بارانی   به. نداشت بارشی هیچ اما بود ابری امروز هوای. گرفتم پیش

 : گفتم ب**ل زیر و انداختم نگاهی بودم، گذاشته

  ؟!شد سرد هوا نه و اومد بارون نه ولی خوردی حرص زیادی دیدی اگنس-

 تمام بروم، ماکان دیدن به خواهممی که حاال. ادمافت راه و گرفتم آن از چشم چراغ شدن سبز با

 وزیدمی که خنکی نسیم. شدم پیاده و رسیدم مقصد به باالخره. شوندمی قرمز برایم هاچراغ

 خودم بلند، هایقدم با. کرد نوازش را پاهایم و دستان صورت، پوست و آورد در رقص به را پیراهنم

 بر که مردی به. رساندم بود، شده ثبت ذهنم در خوبی به دنآم باریک همان با که ایمقبره به را

 نزدیک بود، داشت دست در که کوچکی کتاب خواندن مشغول و بود نشسته چوبی یکنده

 به را او تمرکز تمام که کتابی التین حروف به نگاهی و ایستادم سرش پشت مترینیم در. شدم

 کتاب ناگهان که بودم مانده منتظر آنجا چنانمه را ایدقیقه چند. انداختم بود، کرده جلب خود

 که کردممی فکر این به و کرده گم را پایم و دست چرا دانمنمی. شد بلند جایش از و بست را

 نفسی. بدهم او به اینجا در امناگهانی حضور برای جوابی چه بیند،می مرا و گرددبرمی وقتی

. زد خشکش جا در بُهت شدت از من دیدن با .چرخید عقب به و کشید بلند صدایی با طوالنی

 ضرب امشده گره دستان بر انگشتانم نوک با. کردم گره هم در را دستانم و انداختم پایین را سرم

 : پرسید ناباور لحنی با. گرفتم

 !کنی؟می کار چی اینجا تو آرزو-

 : گفتم آهسته صدایی با و بردم ترپایین را سرم

 !شدم نگرانت-



 !چرا؟-

 .جوریمینه-

 .آورد باال را سرم و گرفت را امچانه زیر دستش با

 .کن نگاه چشمام توی-

 .کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم ناچار به

 شدی؟ نگران چرا-

 : گفتم دلخور لحنی با

 امروز ولی بخوریم صبحانه که من یخونه میومدی نیم و هفت ساعت راس صبح روز هر تو چون-

 حالت نگران من داشتی انتظار و نمیای امروز بگی که نزدی زنگم حتی کهبل نیومدی، تنها نه

 !ندادی جواب هم رو گوشیت حتی تو! نشم؟

 تجربه او از خبریبی هنگام که ترسی و نگرانی یادآوری از که بغضی. زد چنگ گلویم به بغضی

 حسی به تعجب از ماکان نگاه. چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره. گرفت شکل کردم

 : گفتم خشم و بغض از لرزان صدایی با. داد رنگ تغییر نداشتم، را درکش قدرت که عجیب

 بهت چقدر فهمینمی چرا مهمی؟ واسم چقدر فهمینمی چرا ماکان؟ کنینمی درک منو چرا تو-

 چرا کنم؟ شروع روزمو تونمنمی نبینم، رو تو صبح روز یک اگر فهمینمی چرا ام؟وابسته

 برانگیز اشتها برام کدومهیچ نباشی، اگر و دارم نیاز تو حضور با عصرانه و صبحانه به یفهمنمی

 حالت فهمیدم تا شدم زنده و مردم من امروز که کنینمی درک چرا فهمی؟نمی رو اینا چرا نیست؟

 ...درک رو من چرا تو اینجا؟ اومدی و خوبه

 چشم چشمانم به زدمی موج آن در خاص شوقی که نگاهی با. گذاشت دهانم روی را دستش

 با. کرد مبدل آرامش به شدم متحمل که را هاییتشویش و هانگرانی دل تمام نگاهش با. دوخت

 و برداشت دهانم روی از را دستش. شد پاره نگاهمان یرشته برق، و رعد انگیزرعب و بلند صدای

 ام،برهنه بازوهای شدن خیس. ندکرد بارش به شروع باران ریز قطرات. انداخت آسمان به نگاهی



 چند از پس. کردم گرم ها،آن بر که دستانم کف مالیدن با را بازوهایم. انداخت لرزه به را هایمشانه

 متوالی یعطسه دو سرما شدت از. کرد خیس را پیراهنم تمام که شد تند قدری به باران لحظه

 من به و گرفت آسمان از را نگاهش آمد، بیرون فکر از تازه امعطسه صدای با که ماکان. کردم

 .انداخت هایمشانه روی را آن و درآورد تنش از را کتش سریع. کشاند

 .نخوری سرما که ماشین توی بریم بهتره-

 .آوردم ماشین من-

 !گفتم خودتو ماشین منم-

 !خسیس-

 و جوراببی پاهای باران. بکشاند هایشگونه روی هایحفره به را نگاهم که داد سر ایخنده

 کهحالی در و آمد بند او یخنده. کردم عطسه سه که کرد، سردش آب از خیس قدری به را شلوارم

 : گفت کردمی حلقه هایمشانه دور را دستش

 !بیرون؟ بیای وضع این با بودی مجبور-

 .اومدم خونه لباس با و نکردم فکر اصال که بودم نگرانت انقدر-

 : گفتم و کردم اشاره ماشین به دستم با. شد نمایان لبش بر ندیلبخ کند، نگاهم کهآن بی

 .اونجاست من ماشین-

 .دیدمش-

 بیاورم، بیرون گرمش دستان اسارت از را هایمشانه خواستنمی دلم اصال رسیدم که ماشین به

 و تمانداخ بود ایستاده کنارم که ماکان به را آخرم نگاه و نشستم رُل پشت. نبود ایچاره راه اما

 : گفتم

 .بری تونیمی تو ممنون،-

 مادمازل؟ دیگه امر-



 .نیست عرضی-

 دوباره ناچار به. بود فایدهبی شود، بسته در تا برود کنار ماشین در جلوی از ماندم منتظر چه هر

 : گفتم و کردم نگاهش

 .خداحافظ دیگه خب-

 .ندارم ماشین من-

 : پرسیدم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !چی؟-

 ماشینم من نداره، ماشین اینجا چون. من یخونه اومد بابک که بود شب نصف حدودا دیشب-

 .برگردم تو با نداره عیبی اگر اما دنبالم، بیاد اون بود قرار. دادم بهش رو

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 !باشه؟ داشته باید عیبی چه-

 چشمانش راننده، کمک صندلی در کردن باز محض به. ترف ماشین دیگر سمت به و زد لبخندی

 .ماند ثابت بود، گرفته قرار کنارم صندلی روی شده تا و مرتب که امبارانی روی

 .بود داده اگنس-

 نگاهش به. نشست صندلی روی و گرفت دستش در را بارانی. کشاند باال چشمانم تا را نگاهش

 : گفت و بخشید شیطنت رنگ

 بپوشی؟ اینو و برگردونی مبه کتمو حاضری-

 .نه-

 را کتش که بودم خنکی و مرطوب عطر بوی عاشق وار،دیوانه من اما بود پررویی کمال دانستممی

 .بود کرده بهاگران گنجی، همچون برایم



 بخورم؟ سرما من یعنی-

 هایریزخنده صدای. گذاشتم زیاد یدرجه روی و کردم روشن را بخاری بزنم حرفی کهآنبی

 را سرعتم بود، سبز که راهنمایی چراغ به شدن نزدیک با. آورد لبم بر کجی لبخند رشیطنتش،پ

 به را سرم ب،**ل بر پیروزی لبخند و کردم توقف چراغ شدن زرد با. بشود قرمزچراغ تا کردم کم

 ینا گرمای غرق قدری به. کرد گرما از لبریز را وجودم آرامشش، از لبریز نگاه با. چرخاندم سمتش

. شدم امطوالنی توقف متوجه تازه سر، پشت هایماشین بوق صدای با که شدم نگاهش آرامش

 سرعت کردن کم همین با را قرمزچراغ پشت ایستادن بار چندین مسیر در ولی افتادم راه باالجبار

. دمکر می شعف و شور احساس آورد،نمی رویم به را امبرنامه ماکان کهاین از. نشاندم تجربه به

 .کردم توقف کرد،می کار آنجا در باید را امروز که بیمارستانی جلوی

 .آرزو ممنون-

 .دادم را پاسخش کج لبخندی با و چرخید سمتش به سرم

 : پرسید شود، پیاده کهآن از قبل ولی کرد باز را ماشین در

 بودم؟ کجا من فهمیدی چطور تو-

 .گفت بهم بابک-

 .کردم حس آن در وضوح به را جدیت و کنجکاوی وعین. شد عوض لحظه یک نگاهش رنگ

 !زدی؟ حرف بابک با تو! بابک؟-

 .بود آشکار دلهره و کنجکاوی از هاییرگه صدایش در

 نبودی چون موندم، در پشت ولی تخونه رفتم که شدم نگرانت انقدر من کردی؟ تعجب چرا! آره-

 نگفته من به چرا تو راستی. کجایی تو که پرسیدم اون از. شد پیدا بابک یکله و سر موقع همون و

 تو؟ یخونه لندن، اومده اون بودی



 از ترس و نگرانی امواج که چشمانش در. بود دوخته چشم من به سکوت در. کردم نگاهش منتظر

 از حرف وقتی از. شدم دقیق بود، آورده هجوم هاآن آرامش دریای به ارزش با چیزی دادن دست

 : گفتم و کردم تر زبان با را هایمب**ل. شدند ظاهر نگاهش در عجیب حاالت این زدم بابک

 !ماکان-

 جانم؟-

 تو؟ یخونه اومده اون نگفتی چرا-

 .رسید زود صبح   امروز. بود نگفته چیزی خودمم به-

 از قبل اما گذاشت، بیرون ماشین از را پایش یک. دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 : گفتم شود دهپیا کهآن

 .ماکان-

 .کرد نگاهم منتظر و چرخید سمتم به سریع

 ...تظاهری فقط بگی کهاین بدون البته دخترتم؟ دوست من گفتی بابک به تو-

 : گفت دلخوری و غم از مملو لحنی با

 بگم؟ نداری دوست-

 حد این تا تو با فقط من بفهمه که بگی بهش جوری یه خواممی! بگی بهش دارم دوست اتفاقا-

 .ایدیگه مرد هیچ نه باشم، داشته که خواممی و دارم ارتباط

 پایکوبی و رقص بزرگی شادی نگاهش، بُهت ژرفای در. دوخت چشم چشمانم به ناباور نگاهی با

 یگوشه رفتن باال امشادی ینمایه. شدم شاد قلب اعماق از هم من شدنش شاد با. بود کرده پا بر

 .بود لبم راست

 !آرزو-

 : گفتم درنگبی



 جانم؟-

 به آرامش از آکنده و گرم لبخندی. شد ایجاد آسمان در ستاره چون درخششی چشمانش در

 : گفت بود قبل یدلهره و جدیت از خالی دیگر که لحنی با. کرد هدیه نگاهم

 !ازت ممنونم-

 چی؟ بابت-

 .چیز همه بابت-

 و کرد من به دیگری نگاه و شد خم ماشین داخل به. شد پیاده ماشین از و گرفت من از چشم

 : گفت

 .رسوندی منو که مرسی-

 مونه؟می تخونه ک ی تا گفته تو به بابک ببینم! بیخیالش-

 مگه؟ چطور. هست دیگه یهفته تا-

 !ببینمت تونمنمی هفته یک یعنی! هفته یک-

 : پرسید ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانش

 ! ببینی؟ نتونی چرا-

 .نیستم راحت اون حضور با. ونجاستا بابک چون-

 .داد کنجکاوی با توام رضایت از رنگی به را خود جای نگاهش تعجب

 میشی؟ معذب حضورش از که کرده کاری یا گفته بهت چیزی نیستی؟ راحت چرا-

 رو من که هست نگاهش توی حسی یک. نمیاد خوشم کنهمی من به که هایینگاه از من! نه-

 .میده عذاب



 لبخندی. دوخت چشمانم به بود، هویدا آن در آرامشش شدن بیشتر که نگاهی با را چشمانش

 : گفت و زد

 .نشی اذیت که بینیممی رو همدیگه کمتر مدت این پس-

 ...واست دلم اما-

 فقط شیطنت یا تمسخر جای به. کردم نگاهش ترس با. گذاشتم دهانم روی را دستم سریع

 داخل بیشتر. باریدمی لبخندش با شده کشیده هایب**ل و چشمان از آرامش، و دلگرمی

 به دستش گرمای. گذاشت بودم بسته آن با را دهانم که دستم روی را دستش و شد ماشین

 هم لبم پوست سطح دستم، گرمی از. کرد نفوذ دستم هایمویرگ اعماق تا و انگشتانم بندبند

 توان کهآنبی. کرد متمرکز شمانمچ روی را چشمانش مردمک و آورد جلوتر را سرش. شد گرم

 .شکست را سکوت آهسته صدایی با. ماندم خیره چشمانش به باشم، داشته زدن حرف

 .میشه تنگ واست منم دل-

 حس خوبی به را قبلش از ترپرقدرت و تندتر اما مجدد تپش به شروع و قلبم ایلحظه ایستادن

 حلقه دستم دور را دستش. شدم مات ود،ب شده سرازیر هاآن از صداقت که چشمانش در. کردم

 : گفت ترآهسته صدایی با. برداشت دهانم روی از را آن و کرد

 .بیاره زبونت به رو هاشحرف گاهی بده اجازه قلبت ندای به! آرزو نکن اذیت رو خودت انقدر-

 رفت بیرون ماشین از. کرد ترعمیق را لبخندش و رها را دستم. دادم حرکت باال و پایین به را سرم

 : گفت ببندد، را آن که بود در روی دستش کهحالی در و

 .آرزو خدانگهدار-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .خداحافظ-

 روزی به که االن هم آن ندیدنش، کامل یهفته یک. کوبیدم گاز پدال بر را پایم در، شدن بسته با

 بر تا کشیدم عمیق نفسی کلینیک به رسیدن با! است وحشتناک ام،کرده عادت دیدنش بار دو



 به و آمد پایین نگاهم داد،می را خنکش عطر بوی که هوا از زیادی حجم با. بشوم مسلط خودم

 خباثت با و زدم کجی لبخند. دوختم چشم بود کرده خوش جا هایمشانه روی هنوز که کتش

 : گفتم

 .نمیدم بهت هم رو کتت ببینمت تونمنمی که حاال اصال-

 کنارم صندلی روی مرتب و کردم تا را کتش. شدم پیاده ماشین از و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .نخواهند را عذرم کردم، که تاخیری این با امیدوارم. گذاشتم

*** 

 

. دوختم چشم داد،می نشان را امکاری شیفت پایان که روبرویم دیوار روی ساعت به حوصله بی

 کردممی فکر. امنشنیده تلفن پشت جز را صدایش و امندیده را ماکان که است روز چهار دقیقا

. شوممی تردلتنگ گذردمی بیشتر چه هر اما باشد، اول روز دو یا یک اش،سختی نهایت

 به و بستم را چشمانم. کردم اسیر دستانم کف با را سرم طرفین و دادم تکیه میز به را هایمآرنج

 از آکنده نگاه با. کردم تصور دقیق را گرشمعجزه و جادویی چشمان. تمرف فرو خیال عالم

 ینقطه به نقطه تا چشمانم از دلچسب و گرم آرامشی و شکست مرا ناآرامی طلسم آرامشش،

 تخیالتم از مرا موبایل زنگ صدای که بودم مغزم تخیل همان با فراوان لذتی غرق. کرد نفوذ بدنم

 نگاه و گرفتم دستانم از یکی از را سرم یتکیه و کردم باز چشم. دکر  پرتاب واقعی دنیای به

 کوبیدم امپیشانی بر دستی ناشناس، یشماره دیدن با. انداختم موبایلم یصفحه به را تفاوتمبی

 : زدم نق ب**ل زیر و

 !آخه کیه دیگه این-

 .کردم وصل را تماس و کشیدم پوفی

 .آرزو سالم-



 هر. کردم امشقیقه خاراندن به شروع آوردم،نمی یاد به را صاحبش هک آشنایی صدای شنیدن با

 : گفتم ناچار به. نرسید ذهنم به چیزی کیست، او کردم فکر چه

  شما؟ ببخشید سالم،-

 .گلنوش دختر. آرزو ام بهسا من-

 گرفتم،می ضرب میز بر هاآن با کهحالی در و برداشتم امشقیقه روی از را دستم انگشتان نوک

 : گفتم

  بهسا؟ خوبی! آهان-

 بریم هم با که گرفته بلیط تا چهار امشب واسه بابک بگم بهت زدم زنگ راستش. ممنون خوبم-

  دیگه؟ میای هم تو. سینما

 میاد؟ هم ماکان-

 !دیگه تا چهار میشیم اون با! میاد که معلومه خب-

 : گفتم و گرفت شکل لبم بر کجی لبخند

 باشم؟ کجا ساعتی چه-

 .باش میدم پیام بهت االن که جایی دیگه ساعت یک-

 .باشه-

 .بینمتمی پس-

 .فعال-

 .خداحافظ-

 و تند تپش شدت از کردممی حس که امسینه چپ سمت به را گوشی و کردم قطع را تماس

 از بعد باالخره. زدم پرشوق لبخندی و بستم را چشمانم. چسباندم خوردمی تکان قلبم، پرقدرت



 روی از سریع. کردم باز چشم و دادم قورت محکم را دهانم آب. ببینم را او انستمتومی روز چهار

 ماشین به را خودم تند هایقدم با. کردم عوض لباس زدنی، هم بر چشم در و شدم بلند امصندلی

 رانندگی طوراین همیشه اگر نداشتم شک. دادممی فشار را گاز پدال توانستممی تا. رساندم

 کیفم از را عطرم یشیشه و زدم لبخندی مجتمع به رسیدن با. شدمی شکسته لپدا کردم،می

 پیاده ماشین از. کردم پرت کیفم داخل را اششیشه و زدم عطر پیراهنم به کمی. آوردم بیرون

 کوچک چروک هیچ جای تا کشیدم دستی پیراهنم پایین هایلبه به گونه،وسواس و شدم

 رسیده زود خیلی. گرفتم پیش در را راه دارم، پاشنه هایکفش قتتق صدای با. نماند احتمالی

 .خریدممی جان به ماکان یدوباره دیدار برای را مدتی طوالنی انتظار باید و بودم

 را چشمانم. گذاشتم امچانه زیر را دستم و نشستم سالن پشت هایصندلی از یکی روی باالجبار

 را سینما همین بلیط دو بودم، شنیده زیاد را تعریفش چون که فیلمی فکر به و دوختم زمین به

 بابک رفتن از بعد روز که داشت خوشحالی جای. رفتم فرو بودم، گرفته ماکان با آن تماشای برای

 بیرون خودم با مزاحمی هیچ بدون را ماکان فیلم این یبهانه به توانستممی لندن، از خواهرش و

 .گرفت جان لبم رب خباثتم روی از کج لبخندی. ببرم

 !آرزو-

 مسیر در چشمانش تنها که جایی تا را سرم و گرفتم زمین از چشم پرآرامشش صدای شنیدن با

. نداشت من آمدن از خبر شدم مطمئن. زدمی موج تعجب نگاهش در. آوردم باال باشند، نگاهم

 را استفاده نهایت نبینما متریسانتی بیست یفاصله از. شدم ترنزدیک او به قدم دو و شدم بلند

. کردم بردم، سر به هاآن تشنگی در روز چهار که چشمانی آرامش دریای در شدن غرق برای

 با نگاهم که ایعالقه و آرامش از لبریز حس به را خود جای و باخت جان نگاهش تعجب ذرهذره

 گرهی نگاهم به که نگاهی در قدری به. بخشید بود، نشسته آن انتظار به اشتیاقش و شور تمام

 نگاهمان یرشته بابک عصبی صدای با. نشدم زمان گذر متوجه که شدم، غرق بود خورده محکم

 .شد پاره

 .کنید نگاه اطرافتونم نیست بد-



 را خودم. انداخت پایین را سرش و کرد صاف را صدایش تنها ماکان ولی چرخید سمتش به سرم

 : گفتم و زدم بیخیالی به

 .کنه تنظیم داره دوست که سمتی اون نگاهشو مسیر که داره انتخاب حق آدم-

 لبم راست یگوشه. انداختم کردمی نگاه من به پرغرور لبخندی با که ماکان به نگاهی چشمی زیر

 و حرص شدت از بابک چشمان هایمویرگ شدن پرخون. گرفتم باالتر را سرم و آمد کش باال به

 و معنا پر هاینگاه یرشته که بهسا هیجان و پرانرژی صدای با. بود رویت قابل خوبی به حسادت،

 در زور به را کرن پاپ بزرگ پاکت سه. شد جلب سمتش به توجهمان کرد، پاره را ما حرف

 .شدمی نزدیک ما به و داده جای دستانش

 اصال. بره خودش باید یکی. خریدم تا سه نیومد کمکم به کسی چون من آقایون، و هاخانوم خب-

 .کردم لطف زیادی جاشم نهمی تا

 : گفت خشم و پرحرص صدایی با بابک

 .خورمنمی چیزی من-

 در و گذاشت امشانه روی را دستش ماکان. رفت برقیپله سمت به و شد دور ما جمع از سریع

 : گفت شدمی رد کنارم از کهحالی

 .لحظه چند ببخشید-

 !ماکان-

. رفت بابک دنبال به تند هاییقدم با. داشتبر  امشانه روی از را دستش و زد من به چشمکی

. گرفت را بابک دست برقی،پله به رسیدن از قبل و کرد ترسریع دویدن حد تا را هایشقدم سرعت

 هر اما شدمنمی کردندمی بدل و رد که هاییحرف متوجه داشتیم، دو آن با که زیادی یفاصله از

 صورتش، شدن سرخ که حدی به کرد،می ترانیعصب لحظه به لحظه را بابک گفتند،می که چه

 .زدمی فریاد را درونش غضب و خشم

 داری؟ چی تو واقعا-



 نظر از را پایم تا سر تفاوت،بی و سرد نگاهی با که بهسا به. چرخید صدا منبع سمت به سرم

 .دوختم چشم گذراندمی

 !نشدم منظورت متوجه-

 : فتگ و انداخت احساس از خالی نگاهی چشمانم در

 حس کهاین خاطر به مخصوصا نمیومد، خوشم ازت زیاد دیدمت که روزی اولین از من خب-

 دختری هیچ حاال تا که بابک هم و ماکان هم که داری چی دونمنمی ولی گیریمی خودتو کردممی

 ...انقدر رو تو نداشتند، دوست خواهر یا دوست یک از بیشتر رو

 .کردن باز ودرش. بشیم سوم سالن وارد بهتره-

 و سر از خشونت که بابک سمت به سرمان و ماسید بهسا دهان در حرف بابک عصبی صدای با

 که دیدم خودم چشمان با. چرخید بود ایستاده کنارش تمام، آرامش با که ماکان و باریدمی رویش

 : فتمگ و زدم تفاوتیبی به را خودم حال این با کشید، نشان و خط بهسا برای نگاهش با بابک

 .بریم-

 : گفتم و گرفتم بهسا دست از را کرن پاپ هایپاکت از یکی

 .ممنون-

 .کنممی خواهش-

. بگیرد خودش برای دیگری ظرف کرد اشاره او به نگاهش با و چرخاند ماکان سمت به را سرش

 : گفتم و کردم صاف نمایشی را صدایم

 .خوریممی اینو هم با ماکان و من-

 با دستش سریع شدن اسیر با و کرد جلب را توجهمان ما، از شدن دور برای بابک پای حرکت

 خواستمی دلم خیلی. انداخت ماکان به کینه و پرخشم نگاهی و ایستاد جایش در ماکان دست

 در هم با من در چیزی چه سر بر پسرخاله دو این بدانم تا کند، تمام را ناتمامش یجمله بهسا



 و کنترل در سعی همواره که ماکان وگرنه است، افتاده در همه با کباب بیشتر البته. اندافتاده

 : گفت پرخشم صدایی با بهسا. دارد کردنشآرام

 .ببینیم رو فیلم بریم تا کنید تموم رو هابازی مسخره این-

 : گفت و کشید پوفی بابک

 .میام بعد منم برید،-

 : گفت قبل از ترخشمگین لحنی با بهسا

 ...زنگ آرزو به و کردممی گوش تو حرف به نباید اصال-

 : گفت سریع دهد، خاتمه را حرفش بهسا دهد اجازه کهآن بدون بابک

 شد؟ راحت خیالت. میریم مونهمه االن باشه-

 : گفت و کرد اخمی بهسا

 !بریم-

 و رفتندمی جلوتر بابک و ماکان. نیاید پیش بحثی برادر، و خواهر این بین تا افتادیم راه همگی

 ماکان اما شد وارد زودتر همه از بابک سالن، در به رسیدن با. رفتیممی راه هاآن پشت بهسا و من

 من به بلند قدم دو با ولی شد وارد من سر پشت. شویم وارد من سپس و بهسا اول تا ماند منتظر

 رفته بکبا و بهسا که راهی که همچنان. زدمی قدم فاصله متر نیم از کمتر با کنارم در. رسید

 : گفت آهسته صدایی با کردیم،می دنبال دور از را بودند

 .ممنونم ازت آرزو-

 : پرسیدم گنگ و چرخید سمتش به سرم سریع

 چی؟ واسه-

 اثبات رو پشتشون واقعیت تونستنمی خودت، جز هیچکس و زدی که حرفایی یهمه واسه-

 .کنه



 : گفتم و کردم او به مشکوک نگاهی

 کنی؟می مخفی من از ور  چیزی تو ماکان-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !کنم؟ مخفی ازت رو چی! من؟-

 .چیه دونمنمی اما میشه مربوط من به که هست بابک و تو بین چیزی یک-

 : گفت و داد شیطنت رنگ نگاهش به

 دونی؟نمی واقعا-

 !نه-

 : گفت آهسته و کرد ریزتر را چشمانش

 باشه؟ تو و من نفع به که بگی بابک به باید چی یدونمی خوب چجوری پس-

 قدری به. انداختم پایین را سرم و گرفتم کردندمی نگاهم خاصی شکاکی با که چشمانش از چشم

 هایمقدم سرعت کمی. رسیدیمنمی هایمانصندلی به هم دیگر ساعت نیم تا که رفتیممی راه کند

 قدری به و کردم مشت را دستانم. شدند بلندتر هم ماکان هایقدم بدنبالم و کردم بیشتر را

 خالی برای اما کردممی حس را دردش. رفتند فرو دستم گوشت در هایمناخن که فشردم را مشتم

 فحش به را ماکان ب**ل زیر که همچنان. بودم درد این تحمل به مجبور حرصم، کردن

 .کرد جلب را توجهم اشآهسته صدای کشیدم،می

 میشی، متوجه رو چیزی وقتی خواممی اما کنم عصبانی و معذب رو تو ستمنخوا من آرزو-

 !نکنی انکارش هم تو نیاوردن زبون به بقیه اگر حتی که باشی داشته باورش اونقدری

 !پرسیدمنمی تو از شدممی متوجه اگه من ماکان-

 : گفت و خاراند را گردنش پشت کمی



 گفتن به نیازی کهاین بدون کنی باورشون خواممی .نداری باورشون اما داری حدسیاتی یک تو-

 .باشی داشته تاییدشون برای من

 !باشند غلط واقعا شاید و حدسند من حدسیات-

 نگاهمان کنجکاو و بودند نشسته وسطش در صندلی دو روی بابک و بهسا که ردیفی به

 .رسیدیم کردند،می

 : گفت و کشید پایینش ب**ل روی را اشاشاره انگشت

 ! کنندمی تثبیت رو حدسیاتت تو، درست رفتارهای-

 گذر هاصندلی جلوی از. شدم کشیدندمی را انتظارمان آن در نفر دو که ردیفی وارد و کردم اخمی

 : گفتم و کردم نگاهش مصنوعی لبخندی با. رسیدم بهسا صندلی به کهآن تا کردم

 کجاست؟ ما صندلی-

 هایشناخن به را نگاهش و شد مشغول هم، با اشاشاره و شست انگشتان هایناخن ساییدن به

 : گفت تفاوتبی لحنی با. دوخت

 .بابک کنار صندلی تا دو-

 سوالم پاسخ برای انتقام حس ولی بگذارم خالی ماکان برای را بابک کنار صندلی خواستمی دلم

 به نگاهی یچشم زیر. نشستم بابک کنار صندلی روی و شد چیره دلم یخواسته بر ندادن را

 بست، نقش ابروهایش بر اخم نشستم که جایی دیدن از ما، به شدن نزدیک حین که ماکان

 جشن و آوردن ابروهایش بر اخم عزای. بودند شده پا بر هم با عزا و جشن دلم در. انداختم

 را نگاهم. کردند مخلوط وجودم در را شیرینی و تلخی حس او، از گرفتن انتقام در موفقیتم

 طوری بود، دوخته چشم ماکان به پیروزمندانه لبخندی با که بابک به و گرفتم او از حسوسمنام

 دندان به را پایینم ب**ل. انداختم نگاهی بود، داده شکست نبرد میدان در را حریفش گویی که

 احساس ماکان برابر در بابک خواستمنمی اصال. دادم تکان راست و چپ به را سرم و گرفتم

 دیگرم طرف صندلی بر بود، شده غلیظتر اخمش بابک لبخند دیدن با که ماکان. ندک موفقیت



 راضی اصال دویشان هر به یکسان نزدیکی از و بودم نشسته ماکان و بابک بین دقیقا. نشست

 : گفت شد،می حس وضوح به آن در خشم هایرگه که آهسته صدایی با ماکان. نبودم

 نه؟ مگه غلطه، حدسیاتت کنی اثبات خواستی فقط-

 : گفتم خودش از ترآهسته صدایی با و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 .میشی جذاب خیلی کنیمی اخم وقتی-

 جنس از شیطنتی که صدایی با. داد پرشیطنت لبخندی به را خود جای و شد باز اخمش کمکم

 : گفت کردمی فوران آن در لبخندش، شیطنت

 رستوران؟ رفتیم اریکا و جولین با هک شبه اون انتقام این پس-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم. شدم دقیق شیطنتش با توام و آرامش از سرشار چشمان در

 .من به امشبت ندادن جواب انتقام البته و! دقیقا-

 و بابک نگاه سنگینی. کرد متمرکز هایشگونه روی هایحفره بر مرا نگاه و کرد صدا کم ایخنده

 شکست حس بابک به کهآن برای. نیاوردم خودم روی به ولی کردم حس خودمان روی را بهسا

 : گفتم ماکان به برسد گوشش به واضح که باصدایی بدهم،

 !عزیزم هاتمخنده عاشق-

 روی را دستم. کرد نگاه من به زدهبهت چشمانی با و آمد بند بارهیک به اشخنده حرفم این با

 وقتی. کردم نزدیک او به را صورتم و گذاشتم بود، صندلی یدسته بر هک پرحرارتش و گرم دست

 : گفتم بشنود خودش فقط که آهسته صدایی با گرفت، قرار گوشش متریسانتی سه در دهانم که

 !دخترتم دوست من مثال! موسیو نیار در بازی ضایع انقدر-

 لبخندی با جایش و رفت ینب از کمکم نگاهش بُهت. زدم چشمکی و بردم ترعقب کمی را سرم

 : گفت بشنود هم بابک که صدایی با. شد پر هایشب**ل بر دارمعنی

 .تواَم خاص لبخندهای همین عاشق بکنی فکرشو که اونی از بیشتر منم! عزیزم اوه-



 ترکوبنده و تندتر خیلی که تپشی. افتاد تپش به دوباره ولی ایستاد قلبم کردم حس ایلحظه برای

 گنگم و گیج مغز البته و هاگوش به بلکه تعجبم، از شده گرد چشمان به تنها نه بُهت. ودب قبل از

 : گفت گوشم کنار در آهسته و کرد نزدیک من به را صورتش. آورد هجوم

 !پسرتم دوست من مثال! مادمازل نیار در بازی ضایع انقدر-

 داده انجام او از پیش خودم را کرد آنچه تمام کهاین با. زد چشمکی و برد عقب کمی را سرش

 صداقت جز صدایش در. نکردم حس تظاهر ایذره زد که حرفی در. داشتم دگرگونی حال بودم،

 قدری به. کردمی دلگرم گفت آنچه داشتن واقعیت به مرا صداقت، همین و کردمنمی حس

 لحنی با و برد باال ار  ابروهایش. داشتمی باز مکان و زمان به کردن فکر گونه هر از مرا که دلگرم،

 : گفت متعجب

 ! آرزو-

. بیفتد کار به درستی طرز به مغزم تا دادم تکان طرفین به را سرم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 : گفتم ب**ل زیر

 !میگی راست آره-

 را کردم او با آنچه گفتمی ساکتی صدای چشمانش در. آوردم باال را سرم و کشیدم عمیق نفسی

 شکنجه بیشتر را ما هایمان،حرف بودن نقشه طبق بیان این کردم حس چرا دانمنمی. کنم درک

 و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. باشد هایمانحرف برای خوبی توجیه کهآن تا کردمی

 بلندی صدای و سالن شدن تاریک با. ماندم خیره گویش سخن چشمان در دیگری حرف هیچبی

 اصال نگاهمان یرشته شدن پاره از. چرخید پرده سمت به سرمان داد،می مفیل آغاز از خبر که

 .بدهم دست از را امشب فیلم خواستنمی دلم عجیب ولی نبودم راضی

 ابراز رو نداشتن دوست زبونت با چرا کنی؟می مخفی رو نگاهت توی حس این چرا جودی-

 !کاره در واقعی یعالقه یک معلومه نگاهت از که،حالی در کنیمی

 به هم او. چرخاندم ماکان سمت به را سرم و گرفتم پرده از چشم ناخودآگاه دیالوگ این شنیدن با

 داده دست من به که حسی همان جنس از معنایی از پر بود، پرمعنا نگاهش. کردمی نگاه من



 راست یگوشه. گذاشت دستم بر را حرارتش و گرمی از مملو دست و زد رویم به گرم لبخندی. بود

 . شدم دستم و چشمان در گرما یجرقه با بدنم، تمام شدن گرم لذت غرق و آمد کش باال به لبم

 !کنیمی قضاوت اشتباه من احساس مورد در تو! الکس اوه-

 : گفت و زد لبخندی الکس. شد کشیده پرده سمت به کنجکاوانه سرهایمان

 .کنندمی تقضاو رو تو خودت هایچشم! کنمنمی قضاوت رو تو من-

 به را سرم. بودند ساخته ما برای را فیلم از بخش این انگار. شد فشرده ماکان دست در دستم

 : گفتم بشنود خودش فقط که آهسته صدایی با و کردم نزدیک ماکان

 !میاوردم زبون به راحت بودم اگر! ماکان نیستم جسور تو مثل من-

 : داد جواب خودم صدای آهستگی به صدایی با

 جسور چیزها بعضی برای و گاهی فقط اما دیدم رو تو جسارت من! آرزو جسوری خیلی وت-

 .میشی

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 ...چیزها بعضی فقط-

 : گفت و فشرد محکمتر را دستم

 .نشدن کامل هنوز چیزها بعضی-

 .نشده کامل واسشون منم جسارت-

 سکوت، در و کردیم متوقف را مکالمه بود، نشسته دیگرم طرف در که بابک از هیسی صدای با

 ترعمیق را لبم بر کرده خوش جا لبخند فیلم اتمام با. کردیم متمرکز فیلم روی را توجهمان تمام

 را دستانم کف کودکانه ذوقی با. شدند بلند هم بهسا و بابک ماکان، دنبالم به. شدم بلند و کردم

 چشم کرد،می نگاهم لبخند با که ماکان به پرهیجان نگاهی با کهحالی در و کوبیدم هم بر

 : گفتم دوختممی



 شد؟ تموم خوب انقدر میشه باورت-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 تموم بد قطعا داد،نمی خرج به رو حقیقت گفتن جسارت موقع به جودی اگر! میشه که معلومه-

 .شدمی

 با جودی به راجع صحبتش روی دانستممی. بیابد جلوه تربیش لبخندم تا دادم کش بیشتر را لبم

 و پرحرص صدای با. کردمی خوشنود کرد، تصور بتوان آنچه از بیش مرا همین و است من

 .چرخید سمتش به سرمان بابک عصبانیت

 !نفهمیدیم رو فیلم نصف ما کردید، پچپچ تا دو شما بس از-

 .داد ابروهایم بر دلخوری از اخمی به را خود جای و ماسید لبم بر لبخند

 !نیست چیزی اصال فیلم صدای برابر در و کمیه خیلی صدای پچپچ! پچپچ گفتی خودت-

 : گفت خشمگین صدایی با و کرد غلیظ اخمی

 .فیلمه مزاحم ولی-

 : گفتم طلبکارانه لحنی با و شدم سینه به دست

 !ینکن دعوت خودتون با اومدن سینما به منو خواستیمی اصال-

 !شدیم بدهکارم-

 : آمد بر برادرش از دفاع در عصبانی، و دلخور لحنی با بهسا

 !زنی؟می حرف ما با وقیحانه قدراین و دیدی خوبی این به فیلم اومدی! که واقعا آرزو-

 : گفت جدیت از آکنده لحنی با ماکان

 !باش آرزو با زدنت حرف مراقب بهسا-

 : گفت رانهناباو تعجب، از گرد چشمانی با بهسا



 ...دختره اون خاطر به ماکان-

 : داد ادامه و گرفت هدف مرا اشاشاره انگشت با

 !زنی؟می حرف طوریاین من با-

 دستانش، با. کردم نگاهش منتظر و کشاندم ماکان سوی به را نفر سه آن بین نوسانگرم نگاه

 : گفت و کرد مرتب را کتش ییقه

 و بزرگتره تو از سال ده از بیشتر آرزو که کنی فراموش نباید اما بهسا، ندارم دشمنی تو با من-

 .بذاری احترام بهش باید

 : گفت تمسخرآمیز لحنی با و زد صدادار پوزخندی بهسا

 نمیذاره؟ احترام بزرگتره ازش که بابک به چرا اون پس! واقعا؟-

 : گفت جوابش در سریع بابک

 .کنید تموم رو بحث این-

 : داد ادامه و کرد اشاره بودیم، مانده آن در ما فقط و شده خالی جمعیت از که سالن به دستش با

 بریم؟ دیگه که باشه بهتر کنیدنمی فکر-

 پس. کردممی حس خوبی به را بود کنترلش توان از فراتر که را خشمی صدایش، خفیف لرزش از

 قلبم که دیدممی را حسی نگاهش اعماق در. دوخت چشم من به دلخور نگاهی با حرفش، این از

 تاختمی میدانش در که مبارزی تنها که طرفه یک عشقی مانند به حسی. آوردمی درد به را

 !همراهی هیچ بدون بود؛ خودش فقط

 که گرمایی با و بود مانده ماکان دست در همچنان دستم. شدیم خروجی در راهی حرفی هیچبی

 را بابک و بهسا با خداحافظی. بود رسیده لذت اوج به بود، کشیده دلنشین حصاری را اطرافش

 بهسا برعکس. نبود مایل اصال ماکان و من گذاشتن تنها و رفتن برای بابک اما ندادم طول زیاد

 ما از کند هاییقدم با بابک شد، دور ما از سریع من با خشکش و سرد خداحافظی از پس که



 باالخره. کردمی نگاه ما به و چرخاندیم عقب به را سرش باریک ثانیه چند هر و گرفتمی فاصله

 .چرخید سمتش به سرم ماکان بلند و عمیق نفس صدای با. شد خارج دیدمان میدان از

 .ماکان-

 .دوخت چشم من به منتظر و گرفت زمین از را نگاهش

 جانم؟-

. دز  لبخندی هم او کجم لبخند بدنبال. رفت باال گفت که ای" جانم" شنیدن با لبم راست یگوشه

 غافل بگویم خواستم آنچه هر از و ماندم خیره بودم، دلتنگشان بسیار که آرامش چشمان در

 .آمدم خودم به صدایش با که بودم غرق گرما و آرامش آن در وقت چقدر نفهمیدم. شدم

 آرزو؟ بگی خواستیمی چی-

 خودم بر تا کشیدم عمیق نفسی. دادم قورت زور با را دهانم آب و کردم جور و جمع را لبخندم

 دریای غرق دوباره تا کردم، منحرف چشمانش مردمک از کمی را نگاهم مسیر. بشوم مسلط

 .بزنم آدمیزاد مثل را حرفم بتوانم و نشوم نظیرشبی آرامش

 ماکان؟ کنهمی جوریاین بابک چرا-

 : دادم ادامه و شدم دقیق متعجبش چشمان مردمک در

 باشه؟ داشته عالقه من به باید اچر  داره؟ رو حس این من به چرا اون-

 : گفت ناباور لحنی با. رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !دونینمی حسش از چیزی گفتی که تو-

 با. نکنم وارد موهایم به آسیبی کوچکترین تا گرفت را دستم ساعد اما بردم فرو موهایم در دستی

 : گفتم پرحرص لحنی

 شده؟ طوریاین بابک چرا بگو بهم. مطمئنم قریبات االن ولی نبودم مطمئن موقع اون خب-

 چرا؟ پرسیمی که داره دلیل مگه-



 .دونیمی هم تو حتما و داره دلیلی باالخره-

 : گفت و داد تکان طرفین به نفی عالمت به را سرش

 برای دلیلی نه و باشند داشته دوست رو کسی چه گیرندمی تصمیم نه هاآدم! آرزو نکن اشتباه-

 از قبل قلبیه؛ ارتباط داشتن دوست منطق، نه حسه داشتن دوست. دارند اشتنشوند دوست

 اهمیتی هاچشم شکل کهاین از قبل. میشه شروع نگاه از داشتن دوست باشه، مغزی کهاین

 صدا اون قشنگی کهاین از قبل. میشه شروع صدا یک شنیدن از داشتن دوست باشه، داشته

. رسهمی مشام به که کنهمی هوایی ترینرویایی رو طرف صخا بوی داشتن دوست باشه، مهم

 موهایی نزدیکی در کشیدن نفس داشتن دوست باشه، داشته ارزشی عطرش مارک کهاین از قبل

 اسم کهاین از قبل. کنهمی تبدیل لذت یک به داره رو دنیا ابریشم بهاترینگران حکم برات که

 ابرها روی زدن قدم به رو دست یک گرفتن داشتن دوست و کنه خطور ذهنت به سرش شامپوی

 ...کنی نگاه دست اون فرم به کهاین از قبل. کنهمی تبدیل

 را او به من حس هایشحرف یواژه به واژه کردممی حس. کرد پر را چشمانم سطح اشک ایالیه

 میل ی،دیگر  تعبیر هر با و داشتن دوست از او تعبیر با! داشتم دوستش من. کندمی توصیف

 و صدایش نگاهش، حضورش، به را قلبم که ایعالقه هم آن شود؛می تلقی عالقه او به شدیدم

 دیگری چشم هیچ او، شب همچون تیره چشمان جز که ایعالقه. است کرده محتاج دستانش

 آرام را دستش. کندنمی جلب را نگاهم هم کویر ابربی و تمیز آسمان رنگ به آبی هایچشم حتی

 : گفت و آورد در حرکت به موهایم بر گونهزشنوا و

 !ها بدی عذاب منو و کنی گریه نداشتیم قرار-

 قطره دو از را پایینم هایپلک زیر ام،اشاره و شست انگشتان نوک با و بستم محکم را چشمانم

 صورتش، از واضحی تصویر دیدن با و کردم باز چشم. کردم تمیز ریختند که کوچکی اشک

 .دادم کش باال به کمی را لبم تراس یگوشه

 این مقابلت طرف کهحالی در داشتن، کسی به رو حس این سخته واقعا اما ماکان، کنمنمی گریه-

 !نداره بهت رو حس



 ساکت. زد چنگ گلویم به بزرگی بغض باشد، نداشته من به را حس این ماکان کهاین فکر از

 این کرد اثبات من به اطمینان و صداقت با شنگاه در. زدم گره نگاهش به را نگاهم و ماندم

 فکر این با. کردمی تراوش نگاهش از فراوان ایعالقه که چرا است، بیهوده او حس یدرباره افکارم

 کاو و کند بر سعی اما شد،می حس ناراحتی نوعی نگاهش عمق در. شد گرم وجودم تمام مثبت

 : گفت آهسته صدایی با کهآن تا نکردم

 دوستش تو کهاین. باشم بابک عاطفی بحران و ناراحتی این دلیل نخواستم وقتهیچ من اما-

 ...کنممی فکر بابک به وقتی اما کنهمی خوشحال رو من ایخودخواهانه طرز به نداری

 است، بوده صمیمی دوست یک و برادر یک مثل برایش همیشه بابک نداشتم شک. کرد سکوت

 با. دادنمی ترجیح پدرش عکس گذاشتن به کارش میز روی را عکسش گذاشتن نبود اگر که

 : دادم بروز بود، آورده در حرکت به را زبانم که سمجی کنجکاوی خودش، از ترآهسته صدایی

 دوستش من کهاین مگه! هستی؟ تو بابک عاطفی بحران و ناراحتی دلیل کنیمی فکر چرا ماکان-

 داره؟ ربط تو به ندارم

 رنگ لحنش و نگاه به. زد بیرون چشمانش از ناباوری تشعشعات و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 : گفت و بخشید شیطنت

 .آرزو دونیمی خوب رو دلیلش-

 : گفتم و شدم کمر به دست

 !دونمنمی نخیر،-

 .دونیمی-

 .دونمنمی-

 .دونیمی-

 ...نمی-



 در. شد دقیق چشمانم رد داشتیم، که کمی یفاصله از نگاهش و گذاشت دهانم روی را دستش

 و کر اگر کنم فکر. زندنمی حرفی اما است مطلع خودش به امعالقه از که خواندممی چشمانش

 ایم،کرده محدود چشمانمان نگاه به را چیز همه که حاال تا. کردیممی برخورد ترمنطقی بودیم، الل

 چرا که کنمنمی درک یول شنیدن، برای گوشی هم و داریم گفتن برای زبانی هم کهآن حال

 روی را چشمانم مردمک کردمی خود اسیر عجیب مرا که نگاهی با! شود شنیده تا گوییمنمی

 تغذیه بودم، آن یگرسنه روز چهار که نگاهی آرامش از حرفی بدون. داشت نگه ثابت چشمانش

 نگاهم مسیر نکرد عوض به مجبور موبایلم، زنگ صدای با بشوم زمان گذر متوجه کهآنبی. کردم

 .بود شدن مزاحم بدموقع اوج   این. شدم

  بله؟-

 !کردید دیر چقدر. خانوم سالم-

 .خورمنمی شام من. کنی استراحت تونیمی تو. اگنس بیرونیم هنوز-

 برگشتنتون چون فقط هستم، منتظرتون من! نخورید؟ شام میشه مگه! زنیدمی حرفیه چه این-

 .بگیرم خبر ازتون تا رفتمگ تماس باهاتون کشید، طول زیاد

 برگشتم وقتی. کن استراحت ایخسته اگر پس نیستم گرسنه زیاد هم من. اگنس نباش نگران-

 .بینمتمی

 .بگذره خوش بینمتون،می پس! نیستم خسته-

 .ممنون-

 .خداحافظ نمیشم، مزاحمتون. کنممی خواهش-

 .خدانگهدار-

 گرم لبخندی با که ماکان به و آوردم باال را سرم. مانداخت کیفم در را گوشی و کردم قطع را تماس

 .کردم نگاه بود، دوخته چشم من به

 !موسیو خوشحالی چیه؟-



 .داره جالبی شخصیت اگنس-

 .شد ترعمیق بود، آمده لبم بر اگنس با یمکالمه از که لبخندی حرفش این با

 .خوبیه خیلی دختر اگنس آره،-

 قدراین کهاین. قلبهخوش و دلسوز خیلی بلکه نیست، فعال و پذیرمسئولیت فقط اون دونیمی-

 .کنهمی فرق هااروپایی اغلب با اون! جالبه واسم خیلی میشه تو نگران

 !باشه؟ بد من انتخاب میشه مگه. منه انتخاب اون خب-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده

 .تواَم هایانتخاب بهترین از یکی که من خود شنمونه نمیشه، که البته-

 : گفتم و کردم ترعمیق را کجم لبخند

 !موسیو شدی خودشیفته باز-

 : گفت و کرد عمیقتر را لبش بر بازمانده لبخند

 .دیگه واقعیته-

 : داد ادامه و گذاشت هایمشانه پشت را دستش و زد چشمکی

 .نشده دیر تا بریم-

 .ادمافت راه به حرارتش پر دست لطف به بخشلذت شدنی گرم از خوشحال

*** 

 

 نمیشید؟ بیدار خانوم-

 : گفتم حوصلهبی و کشیدم سرم روی رو پتو



 ! نه-

 .بشید بیدار باید اما-

 : گفتم پرحرص لحنی با و کشیدم پوفی

 باشم؟ داشته خواب نباید هم شنبه صبح من! دیگه کن بس اگنس-

 ...االن آخه-

 چشم و کشیدم کنار سرم روی زا را پتو. کرد کنجکاوم زدنش حرف از بیشتر سکوتش. کرد سکوت

 پایین به اطاعت ینشانه به را سرش و بود اتاق در سمت به نگاهش که اگنس دیدن با. کردم باز

 و ایستاده در چهارچوب در که مردی دیدن با. چرخاندم چشم کنجکاوتر نگاهی با داد،می حرکت

 از چشمانم کرد،می نگاه نساگ به و بود برده لبش جلوی سکوت ینشانه به را اشاشاره انگشت

 بهسا و بابک که روزی تا گذاشتیم قرار رفتیم، سینما که روز آن از پس. شدند گرد تعجب شدت

 با. آورد ترپایین را سرش و گرفت اگنس از را نگاهش. باشیم نداشته مالقاتی اند،نرفته لندن از

 ناباوری از ابروهایش بود، مانده ثابت خودش روی مردمکشان که من یشده باز چشمان دیدن

 روزی همان بهسا و بابک اگر. بود رسیده خود اوج به امدلتنگی ندیدنش، روز نُه از پس. رفتند باال

 آغاز او با را امصبحانه صبح روز هر من انداختند،نمی تعویق به را پروازشان و رفتندمی بود قرار که

 هاینمایه. شدممی لذت غرق او کنار در دلچسب و لذیذ چای نوشیدن از عصرها و کردممی

 لحن با و زد رویم به گرم لبخندی. کرد رها را او ابروهای و من چشمان ذرهذره تعجب

 : گفت بخشیآرامش

 .بخیر صبحت! آرزو سالم-

 آلودهخواب و گرفته صدایی با. دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و شدم خیزنیم تخت روی

 : گفتم

 .بخیر هم تو بحص سالم،-



 بود انداخته پایین را سرش کهحالی در اگنس. گرفت قرار اتاقم وسط در برداشت که قدمی چند با

 : گفت

 .میرم من ندارید الزم چیزی اگر-

 : گفتم کنم مکث ایذره کهآنبی و چرخید سمتش به سرم

 .باش راحت اگنس، نداریم الزم چیزی-

 اتاق از و داد تکان پایین به را سرش. پاشید رویم به ملیح دیلبخن و آورد باال کمی را سرش اگنس

 کامل. نشست تختم پایین و شد نزدیکتر من به دیگر بلند قدم چند با ماکان. رفت بیرون

 سردیسی همچون تابید،می پنجره از که خورشید نور هایاشعه زیر که رخشنیم به و نشستم

 باز یپنجره از که نسیمی ساز به رقصان هایپرده به را نگاهش. شدم خیره درخشیدمی طالیی

 با را دستم. دادم تکان طرفین به و بردم چشمانش جلوی را دستم. بود دوخته بود، کرده گذر اتاق

 مردمک. کشاند من سمت به را نگاهش مسیر و گرفت آرامشش و محبت از گرم دست

 برای تمایلی و توان. ماند خیره من به ایدقیقه چند و کرد متمرکز چشمانم روی را چشمانش

 گذر متوجه کهآنبی. دوختم چشم چشمانش به صدابی پس نداشتم، نگاهم مسیر کردن عوض

 پشت از اگنس صدای. چرخید در سمت به سرمان خورد در به که ضربه دو صدای با بشوم، زمان

 : آمد در

 .اندآماده قهوه و چای-

 : گفت بود، بخشیده دلنشین شکلی لبش به هک لبخندی با و چرخید سمتم به ماکان

 .نکرده یخ چای تا بریم دیگه خب-

 : گفتم و کردم اخمی

 .مهمتره قهوه موندن داغ-

. شدند متمرکز هاآن بر شوق با هایش،گونه روی هایحفره برای دلتنگم چشمان که کرد ایخنده

 : گفت بود مانده باقی اششده تمام یخنده از که لبخندی با



 .بریم بجنب قهوه موندن داغ خاطر به باشه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .باشه-

 و برگشتم که بودم برنداشته قدم دو از بیش. شدم روراه سرویس راهی و شدم بلند تخت روی از

 : پرسیدم ماکان از متعجب

 بابک؟ و بهسا پس-

 : گفت و پاشید رویم به گرم لبخندی

 .رُم رگشتنب دیشب-

 ادامه راهم پیمودن به و چرخیدم تپیدمی تند شدت به شادی از که قلبی با و زدم پررنگ لبخندی

 بهم ابروهای تا گرفته بدفرمم و ژولیده موهای از را نگاهم و ایستادم روشویی یآینه جلوی. دادم

 پایین لبم، بر ررنگپ لبخند آن نقش تا البته و کرده باد بینی و کرده پف هایپلک و ریخته

 در را او از دوری این اتمام تا پاشیدم صورتم بر سرد آب مشتمشت و کردم باز را شیر. کشاندم

 با! بینمنمی خواب االن و شد تمام هفته دو یکی این کنم باور تا پاشیدممی آب. کنم باور بیداری

 از که کشیدم خوابم لباس به دستی. رفتم بیرون سرویس از و کردم خشک را صورتم سریع حوله

 عکس قاب به که ماکان دیدن از چشمانم و شدم اتاق وارد. بیاید در بودن آویزان و شلخته

 : پرسیدم ناباورانه. شدند گرد تعجب شدت از بود، دوخته چشم لذت با امکودکی

 !اینجایی؟ هنوز تو-

 و زد دلنشینی ندلبخ. کرد نگاه من به و گرفت داشت، دست در را قابش که عکس از چشم

 : گفت

 !بخورم؟ صبحانه برم تو بدون-

 : گفتم و خاراندم را گردنم پشت دست با خودش مثل



 !شدیمی مشغول حداقل-

 بود، گردنم پشت خاراندن مشغول هنوز که من دست به شوق، و تعجب هایرگه با چشمانش

 : گفتم و بردم باال را هایمشانه. کردم متوقف را خاراندنش. ماندند خیره

 !کنی؟می نگاه اینجوری چرا! چیه؟-

 : گفت زد،می معنیدار لبخندی حالیکه در و بخشید شیطنت رنگ نگاهش به حرفم این با

 وروجک؟ میاری در منو ادای حاال تا ک ی از-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .کنممی رو تو کارهای نیستی وقتی که میذاری تنها منو انقدر! دیگه توئه تقصیر-

 : دادم ادامه و برچیدم را هایمب**ل

 .میده انجام رو هاتعادت میده افتخار مادمازل باشه خداتم از-

 آمدن بند از پس. شدم غرق لذت دریای در اشخنده قشنگ صدای با من که داد سر ایخنده

 : گفت بود، مانده باقی اشخنده از که لبخندی با اشخنده

 !بهتره خیلی موهات کشیدن از! مادمازل عالیه هم خیلی-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .داره ایدیگه صفای یک موهام کشیدن ولی-

 پایانش از پس و داد را پاسخم کوتاه ایخنده با. گفتم بلندی" هی" و دادم بیرون پرصدا را نفسم

 : گفت

 !کنیمی صفا دادنشون عذاب از میگی که دارند گناه موهات-

 : گفتم اخم با و کردم جمع را لبخندم

 .میدم عذابش مزخرف و زمخت هایتلفن سیم این نکشیدن با که داره گناه هم اعصابم-



 جلویش و رفتم امآینه سمت به. شدم سینه به دست و فشردم هم به محکم را هایمب**ل

 اما بروند، کنار بودند افتاده بمل و بینی روی که موهایم از کوچکی یدسته تا کردم پوفی. ایستادم

 : گفتم پرحرص و کردم ترپررنگ را اخمم. آمدند فرود قبلیشان جای در و کردند پرواز تنها

 !لعنتی هایمزاحم-

 : گفت و ایستاد آینه جلوی سرم پشت بلند قدم چند با

 .آرزو داری دوستشون تو-

 : گفتم و زدم صدادار پوزخندی آینه در تصویرش به

 !زنی؟می حرفی همچین حسابی چه روی قیقاد تو-

 : گفت و کرد ترعمیق را گرمش لبخند

 .داری دوستشون یعنی همین و نکردی کوتاهشون تو چون-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !داره؟ ربطی چه آخه-

 خالص شرشون از رو خودت نداشتی دوستشون تو اگر. چیه ربطش میگم بهت االن خب-

 معنیش این ولی باشند، ترنزدیک تو آلایده به خوایمی فقط و داری دوستشون ماا کردی،می

 .نداری دوستشون تو که نیست این

 فاصله خیلی نرمه و صاف موهای که من ذهنی آلایده از اونا! ندارم دوستشون اصال من اوه،-

 یک همیشه کنم، کوتاهشون اگه من ولی ندارم دوستشون نکردم کوتاهشون چون گفتی تو. دارند

 .برهمی سر رو محوصله که دارند یکنواخت مدل

 .کنی پیدا من با مخالفت واسه بهانه همیشه که هستی لجباز قدراون تو خب-

 : گفت و برداشت رویش از مرا برس. رفت توالتم میز سمت به دستش

 بزنم؟ شونه موهاتو امروز من میشه-



 چشمانشآرامش دریای در. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم. چرخید سمتش به سریع سرم

 : گفتم گنگ ناخودآگاه. زدمی موج اشخواسته به رسیدن برای کودکانه ذوق نوعی

 !بزن-

 البالی در که انگشتانش با آرامآرام و گرفت گرمش دست در را امخورده گره موهای از ایدسته

 موهایم، تار به تار در انگشتانش حرارت ذنفو. کرد باز را موهایم هایگره بودند، رفته فرو موهایم

 این صرف دقیقه بیست که کرد باز را هایشانگره آهسته قدری به. برد متفاوت تی*لذ اوج به مرا

 یک با. دیدم بود، گذاشته نمایش به آینه که تصویرش در را پرشوقش و پررنگ لبخند. شد کارش

 وارنوازش را دیگرش دست و آورد پایین به باال از کندی به و برد فرو موهایم در را برس دستش

 وجودم تمام. داد کش باال به را لبم راست یگوشه عمیق لبخندی. کشید شده شانه موهای روی

 تا شوند زیاد خرمنخرمن موهایم کردممی آرزو دل در. بود شده لبریز آرامش و شادی حس از

 را برس کهحالی در. رسید فرا شدنش وردهبرآ پایان آرزوها دیگر مثل. نشود تمام کردنشان شانه

 : گفت کردمی هدیه موهایم به دیگر نوازشی و گذاشتمی میزم روی

 .شد تموم-

 نگاه این با حتی. کردم ترغلیظ را لبخندم و کردم نگاه آینه در بشاشش یچهره تصویر به

 یرشته خورد، در به هک ضرباتی صدای با. داشتمی وا آرام و گرم تپشی به را قلبم غیرمستقیم،

 .چرخید در سمت به سرمان و شد پاره نگاهمان

 !اندآماده قهوه و چای خانوم-

 .کن آماده رو میز اگنس، میایم االن-

 : گفت آهسته و کرد نوچینوچ ماکان

 ! ها نچینه مادمازل رو صبحونه میز نداشتیم-

 : گفتم و زدم کمر به دستی. کردم نگاه چشمانش در طلبکارانه و چرخیدم سمتش به

 !ندیدمت حسابی و درست که ستهفته دو! حقته-



 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 .هابودن حقم این از باشه تا-

 : گفت و زد چشمکی

 .باشه من برای مادمازل زیاد دلتنگی دلیلش که-

 : گفتم ناباور لحنی با. شدند گرد تعجب از چشمانم

 !خیلی! موسیو ایخودشیفته خیلی-

 با. چرخید من سمت به و کرد باز را در. رفت در سمت به و گرفت من از چشم کنانخنده

 : گفت بود مانده باقی دلنشینش یخنده از که لبخندی

 .منتظره موسیو که کن عوض لباس زود-

 لحنی با را حرفش. داد تکان راست و چپ به جلویش را اشاشاره انگشت و آورد باال را دستش

 : داد ادامه شرطی

 .هاندی طولش-

 : گفتم خنده از لرزان صدایی با. آورد در تحرک به را دهانم عضالت صدابی ایخنده

 !میام زود باشه-

 موج نگاهش در که عالقه و ذوق نوعی با مبهوت و مات. نرفت بیرون اتاق از او انتظارم خالف بر

 من خندیدن کم خیلی یلشدل بودم مطمئن. بود دوخته چشم من خندان هایب**ل به زد،می

 و ناباور و گنگ طورهمین بود، دیده خنده حال در مرا او که باری چهار یا سه این تمام و است

 را در و رفت بیرون کامل اتاق از. آمد خودش به امخنده اتمام با. کردمی نگاه من به مشتاقانه

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم پوفی. بست

 .دارم تو هایخنده به منم داری، من هایخنده به تو هک حسی این فهمیدیمی کاش-



 حریر پیراهنی و رفتم هایملباس کمد سمت به. بیایم بیرون فکر از تا دادم تکان طرفین به را سرم

 راهی و رفتم بیرون اتاق از کنم تلف وقت ایذره کهآنبی. کردم تن بر و آوردم بیرون آن از

 با رفت،می میز روی چینی هایاستکان سراغ دست به قوری کهحالی در اگنس. شدم آشپزخانه

 در و دوخته چشم میز روی گلدان به و نشسته میز پشت که ماکان. داد سر بلند سالمی دیدنم

 و گرم لبخندی دیدنم با. چرخید سمتم به سرش اگنس حرف این با بود، رفته فرو فکر

 : گفت و زد رویم به آمیزتحسین

 .اومدی خوش-

 : گفتم و بخشیدم شیطنت رنگ لبم روی لبخند به

 !اومدم؟ خوش میگی من به تو! منه یخونه ناسالمتی-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 .میشم محسوب صاحبخونه من دیگه-

 : گفتم نشستممی روبرویش صندلی روی کهحالی در و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !باش راحت کنممی خواهش-

 .نیست مشکلی راحتم،-

 از لبریز لحنی با. کردندمی وارد زیادی فشار هایمپلک به که حدی به شدند؛ ترگرد چشمانم

 : گفتم ناباوری

 !االن به نه ت،گذشته جنتلمنی به نه! موسیو داری رو خیلی-

 : گفت و زد دارمعنی لبخندی

 .داری فرق قدیم آرزوی با برام تو االن ولی جنتلمنم، هنوزم-

 : پرسیدم کنجکاوانه

 !فرقی؟ چه-



 : گفت و زد چشمکی

 .دونیمی خودت-

 !دونمنمی-

 . دونیمی-

 !دونمنمی من نه-

 .دونیمی تو نه-

 و کردم اخمی. انداخت خنده به را ماکان داد که تقی صدای. کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 : گفتم

 !نخند-

. کردم نگاهش اخم با و شدم سینه به دست. داد ادامه اشخنده به کند توجهی من به کهآن بی

 تناول به حرص با و کشیدم پوفی. نداد خاتمه اشخنده به بیاورد در مرا حرص کهآن برای

 : گفت سرخوش صدایی با لحظه چند از پس. شدم مشغول امصبحانه

 .مادمازل نخور حرص-

 : گفتم بیاورم باال را سرم کهآنبی

 .حرص نه ست،صبحانه اسمش رمخومی دارم که چیزی کنی دقت اگر-

. دادم قورت و جویدم تند را دهانم اندک محتویات. برد باال را سرم و گرفت را امچانه زیر دستش با

 کوتاه ایخنده به نیز را خودم بلکه ماکان، تنها نه که بود بلند قدری به دادنم قورت صدای

 را هایمانخنده شادی که لبخندهایی با ود،ب داشته نگه باال را سرم امچانه با که همچنان. انداخت

 : گفت آهسته صدایی با. دوختیم چشم هم به بودند، داشته نگه زنده

 .نخور حرص الکی و کن آماده شادی واسه خودتو پس طبیعت، دل توی بریم باید امروز-

 : پرسیدم گیج و شدند گرد تعجب از چشمانم



 !طبیعت؟ دل توی چرا-

 : گفت و برد باال را راستش ابروی

 !چندمه؟ امروز دونینمی مگه-

 .آوریل دوم-

 و؟-

 چی؟ و-

 : گفت قبل از ترهیجانکم صدایی با. کشید عمیق نفسی و برگشت جایش سر به ابرویش

 فروردین؟ چند-

 .گفتم ایکشیده" آهان" و زدم بشکنی. کردم شمارش به شروع دستانم انگشتان با

 !بدر سیزده فروردین، سیزده-

 : گفت و زد دیلبخن

 !دقیقا-

 : گفت و کرد رها را امچانه

 .نیک پیک بریم که بخوریم رو صبحانه زود پس-

 به میز پشت از شدن بلند از پس. رساندیم پایان به را خوردنش زمانی اندک در و شدیم مشغول

 را اشانهمرد و کوتاه بارانی که ماکان. شدم در راهی و کردم اکتفا کیفم برداشتن به. رفتم اتاقم

 : گفت ناباورانه و انداخت پایم تا سر به نگاهی تعجب با بود، انداخته دستش روی

 !بیای؟ خوایمی هالباس همین با-

 چیه؟ مگه آره،-

 : گفت و شد گردنش پشت خاراندن مشغول دستش با



 .بخوری سرما ممکنه آخه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .میاری بارونی تو چون خورم،نمی نه-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !نیاوردی که تو میارم، من-

 : گفتم و کردم عمیقتر را لبخندم

 .گیرممی رو تبارونی هم سری این و گرفتم رو کتت هم سری اون! که نداریم تو و من-

 .کردم نگاه بود پیدا هاآن در شیطنت و شادی برق که چشمانش به و زدم چشمکی

 بدی؟ پس رو کتم نداری قصد احیانا-

 .خودمه مال دیگه! نه-

 : گفت و رفتند باال ابروهایش

 اونوقت؟ چرا-

 ...اون وجود با نبینمت طوالنی مدت یک وقتی چون-

 برطرف کتش عطر کردن بو و گرفتن آغوش در با را او دلتنگی بگویم توانستمنمی. کردم سکوت

 : گفت و زد مروی به گرم لبخندی. کنممی

 .کنم برطرف وجودش با رو دلتنگیم که بدی من به هاتولباس از یکی هم تو شد الزم پس-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .بردی برداشتی نبودم، که مدتی اون رو من هایگردن شال از یکی که تو-

 : گفت بود آشکار آن تعجب غلیظ گرن که صدایی با. رفتند باال ممکن حد بیشترین تا ابروهایش



 !فهمیدی؟ کجا از تو-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .باارزشند واسم که چیزایی روی مخصوصا! بکنی فکرشو که اَماونی از تردقیق خیلی من-

 : گفت و خاراند را گردنش دست با

 باارزشه؟ برات خیلی گردن شال اون-

 .بافته برام مامانم چون! آره-

 رفت، خواهم ایران از روز آن از بعد یهفته دادم خبر که زمانی او. کردم سکوت مامان به فکر با

 .بافت برایم را گردن شال آن

 .گردونم برش بهت تونمنمی اما-

 : داد ادامه دید، که مرا سکوت. کردم نگاهش کنجکاوانه تعجب از گرد چشمانی با

 اون داشتن و داری ارزش من واسه تو داره، تو واسه گردن شال اون که ارزشی از بیشتر چون-

 ...گردن شال

 : داد ادامه قبل از ترآهسته صدایی با. زد رویم به گرم لبخندی و کرد مکثی

 .کنهمی جبران من واسه رو تو نبود-

 شادی از بلکه نبود، ناراحتی از که اشکی. پوشاند را چشمانم روی اشک ایالیه کردم حس

 و اشاره انگشتان با و زدم پلک تند. شدمی لبریز هم چشمانم اشک هایغده زا که فراوانی

 از هایم،گونه کردن خیس از قبل را بودند ریختن فرو یآستانه در که اشکی قطره سه یا دو َشستم

 چشمانم در زدهبُهت چشمانی با. کردم نگاهش تر دقیق و شد ترواضح دیدم. زدودم چشمانم

 .کردمی نگاه

 !ها کنی گریه نداشتیم قرار زوآر -

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه



 .بود شادی از کن باور! نبود گریه-

 و گرفت تریفراوان آرامش رنگ نگاهش. ببخشم اطمینان او به تا کردم ترغلیظ را لبخندم

 .زد رویم به گرم لبخندی

 .برسیم زودتر که بریم پس خب-

 !بریم-

*** 

 

 این از نیمی حتی آمدیم که پیش یهفته دو. انداختم اطرافم یپرشکوفه و سبز درختان به نگاهی

 .نداشت را زیبایی

 !آرزو نکردی پذیرایی خودت از خوب-

. چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم بود، توجهم مرکز در که تنومندی و بلند درخت از چشم

 : گفت و گرفت جلویم را بود پخته که هاییکیک کاپ محتوی ظرف

 .بردار بازم-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !شیرین خیلی البته و بود خوشمزه خیلی. برداشتم تا دو-

 !کشیدم زحمت همه این بردار بازم پس بود خوب اگه-

 : گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !بشم چاق من داری قصد کهاین مثل-

 لحنی با. زد لبخندی و گذاشت بودیم نشسته که نیمکتی روی نمان،بی خالی فضای در را ظرف

 : گفت پرشیطنت



 .نظیریبی وزنی هر با تو-

 .زدم پرغرور لبخندی و انداختم غبغب به بادی

 ...بشم چاق وقتی و دارم شدیدی چاقی استعداد من ولی نظیرمبی که البته-

 : گفتم انزجار حس از پر لحنی با و شد جمع گرفت،می منشا درونم از که نفرتی حس از صورتم

 !میشم وحشتناک-

 : گفت شاداب صدایی با اتمامش از پس و داد سر ایخنده

 .میشی داشتنیدوست و بامزه خیلی نظرم به اتفاقا! نمیشی بد هم اونقدرا-

 : گفتم جدی لحنی با و کردم اخمی

 !میشم بامزه نگو ندیدی چاق منو وقتی! نبود ایبامزه شوخی اصال-

 !ندیدم؟ گفته کی-

 : گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 ! دیدی؟ کجا! دیدی؟ ک ی! دیدی؟ تو-

 : دادم ادامه مشکوک لحنی با و کردم باز کمی را هایماخم لبخندش، شدن پررنگتر دیدن با

 نه؟ مگه گذاشتی، سرکارم-

 طرفین به را سرش خنده حین. شاندک هایشگونه روی هایحفره به را نگاهم و کرد کوتاه ایخنده

 بود مانده جا به خنده آن از که لبخندی با دلچسبش، یخنده یخاتمه از پس. دادمی تکان

 : گفت

 !گذاشتنم؟ سرکار اهل من مگه آخه-

! بودم الغر شدیم آشنا ما وقتی از و رژیمم همیشه من! باشی؟ دیده چاق منو میشه مگه آخه-

 فتن؟گ واسه داری چی حاال خب



 : گفت اششده کمرنگ لبخند با. کردم نگاهش موشکافانه و کردم ریز را چشمانم

 ...میگم که قبال این. بودم دیده تعمه یخونه رو تو قبال من آرزو، دونیمی خب-

 : کرد ترپررنگ را لبخندش و کرد مکثی

 به تو یعمه یادمه ربایک. کردیممی سفر رُم به زیاد ما زمان اون. پیشه سال بیست از بیشتر-

. بگیره تولد برات خوادمی خودش بگیره، تولد واست نداره دوست پدرت چون گفت مخاله

. بود سالگیت دو تولد دقیقا. شد برگزار تعمه یخونه که بود تولدت اولین دیدم رو تو که باراولین

 بازنیمه واست پیونپا یک با که دارتاب و پیچ موهای با روشن چشم و تپل کوچولوی دختر یک

 ...گوشتیت هایلپ و گرد صورت اون با مخصوصا بودی، بامزه خیلی. بودن بسته

 پرشیطنت لحنی با. شدند پدیدار هایشگونه روی هایحفره که شد عمیق قدری به لبخندش

 : داد ادامه

 .بکشه رو اونا همش خواستمی دلش آدم که-

 !شناختمی امنوزادی از مرا وا نمیشد باورم. کردممی نگاهش واج و هاج

 و آروم یبچه یک که سالگیت دو عکس بر. بود سالگیت سه تولد دیدمت که تولدت آخرین-

 خندوندنت واسه کاری هر که بودی شده اخمو و تخس یبچه دختر یک بودی، خندهخوش

 ...بخندونم رو تو کهاین واسه من روز اون. کردیمی اخم فقط تو اما کردن،می

. کردممی نگاهش تعجب از گرد چشمانی با. کردند قطع را حرفش هایشخنده ریز و کرد ثیمک

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 آره؟! لباسم توی انداختی یخ تو-

 و شرور یبچه پسر آن روزی که مردی دیدن از پیش از بیش من و گرفت شدت اشخنده

 را عمه رضایت هم آخر در و خندید من ریش به و آورد سرم بر بال یک و هزار که بود خودشیرین

 به و کردم مشت را دستم اش،خنده یافتن ادامه دیدن از. خوردم حرص کرد، جلب خود به

 : گفتم پرحرص صدایی با. کوبیدم اششانه



 بودی تو انداختی، توپ استخر توی بردی کردی بلند منو که بودی تو پس. میارم در پدرتو! لعنتی-

 که تولدم کیک قسمت اون توی که بودی تو و رقصیدی من با گذاشتن آهنگ وقتی که

 فهمی؟می! بکشمت باید! کردی انگشت بخورم، خواستممی

 از دریغ ولی شدمی ترمحکم و محکم من هایمشت و گرفتمی شدت همچنان او هایخنده

 یآستانه در که را اشخنده. مبرد موهایم سمت به را دستم و کشیدم پوفی! او خوردن تکان ایذره

 اشخنده از اثری کمرنگ لبخندی جز. گرفت محکم دستش با را دستم و کرد کمتر بود، آمدن بند

 چشم روی را چشمانش مردمک. آورد جلو صورتم متریسانتی پنج تا را صورتش. بود نمانده باقی

 بین چشمانش یهعنبی. کرد چپم چشم معطوف را نگاهش بعد کمی و کرد متمرکز راستم

 نگاهم قدری به. آوردمی در گردش به کوتاه مسیر همان در را نگاهش و کردندمی نوسان چشمانم

 دقیقه چند از پس خودش. نداشتم را حرفی هیچ آوردن زبان بر توان که بود شده قفل نگاهش در

 : گفت و شکست را بینمان سکوت آهسته، صدایی با

 ...چون بخندونم رو تو شده قیمتی ره به خواستممی فقط من آرزو-

 : گفت بلندتر کمی صدایی با. بخشید بیشتری روی و رنگ لبخندش به و کرد مکثی

 .ارزهمی قیمتی هر به لبخندت دیدن-

 جناغم و هادنده زندانش، هایمیله به زنجیری یک مثل را خودش. شد دیوانه هم باز قلبم

 حس خوبی به هایمرگ در را خون شدید و سریع نجریا و خونم فشار رفتن باال. کوباندمی

 دیدن برای حاضرم هم من دهد نشان او به که حرفی بزنم؛ حرفی خواستمی دلم. کردممی

 گلویم به را دهانم آب هم سر پشت و بود چسبیده کامم به زبانم ولی بدهم، جان لبخندش

 : داد ادامه دید، که مرا سکوت. شوم مسلط خودم بر من تا فرستادمی

 .نزن دست موهات به ولی بزنی، کتکم تونیمی تا من کردن مجازات واسه تونیمی تو حاال-

 نگاهم منتظر بود، انداخته برق هاآن در خاصی حس که چشمانی با و کرد ترپررنگ را لبخندش

 : گفتم و خورد تکان بچرخاند، دهانم در حرف کهآنبی زبانم. کرد



 من به همیشه گلوریا. گلوریاست اسمش که دارم قدیمی ستدو یک من ماکان دونیمی-

 ...کنندنمی مجازات رو اونا مردها زدن   کتک با هازن که گفتمی

 : دادم ادامه و کردم مکثی

 ... با بلکه-

 این به نیازم وجودم در فراوان اشتیاقی. کردم عمل بیاورم زبان بر کهآن جای به. کردم سکوت

 را سرم و انداخت کار به بدنم تمام در را نیرویش اشتیاق همان. زدمی ادفری را کارساز مجازات

 در. کردمی نگاهم گنگ و زدهبُهت. کردم نزدیک صورتش متریسانتی سه تا را صورتم. داد تکان

. دارم سر در چه من ببیند تا بود منتظر عجیب. زدمی موج کنجکاوی گنگی و بهت آن عمق

 سه تا را هایمب**ل و بردم ترنزدیک را صورتم. کردم حبس را نفسم و بستم را چشمانم

 طی هم را مانده باقی مترمیلی سه همان و گرفتم دیگری نفس. رساندم هایشب**ل متریمیلی

 اعماق تا لبم پوست از دلچسبی و شیرین آتشین هایگدازه کردم حس فاصله، آن اتمام با. کردم

 صورتم، پوست سطح تمام شدن داغ. کندمی نفوذ هایملسلو تکتک در و شودمی پخش وجودم

 حتی که بودم دلپذیری و گرم کرختی حس غرق. کردم حس وضوح به را فروزان یشعله آن از

 رفتن فرو با که کند همراهی مرا کردممی خداخدا دلم در. کردمنمی فکر عواقبش به ایثانیه

 را صدایم که خدایی از بدنم، سلول به سلول با گردنم گرفتن محکم پشت از و موهایم در دستش

 نفس اگر و بود معنابی شیرین و گرم لحظات آن در زمان گذر. کردم گزاری سپاس بود شنیده

 پایان ناب ایسه*بو جنس از دلچسب یخلسه این اتمام به هرگز آمد،نمی بند اموامانده

 فاصله این بر مترسانتی به مترسانتی و مترمیلی به مترمیلی. گرفتیم فاصله آرام خیلی. دادمنمی

. بود شده همراه نسیم صدای با که بود موزیکی تنها هایمانزدن نفسنفس صدای. افزودیم

 موسیقی به بود، کرده شاد گذشت خوش ما بر آنچه دیدن از هم را آسمان که برقی و رعد صدای

 هایمب**ل از را شیرین طعم آن تا داشتم نگه بسته را چشمانم. شد افزوده هاآن مشترک

 خنک ریز قطرات باران نمنم بارش. کنم ثبت ذهنم در گردنم پشت دستانش گرمی تا گرفته،

 تضاد از قدری به. کردم باز چشم و بردم باال را سرم. گستراند صورتم داغ پوست بر را کوچکش

 و آمد کش باال به ملب طرف دو هر بار،این که شدم لذت غرق صورتم پوست سرمای و گرما



 را آن مختلف اشکال با تیره ابرهای که آسمانی به لذت با. شد نمایان لبم بر عریض لبخندی

 : گفتم وارزمزمه و کردم نگاه بودند، کرده مزین

 !مرسی خدایا-

. چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم آسمان از چشم. شنیدم گوشم کنار از را هایشخنده صدای

 توصیف توان شدید، یوسوسه جز ایواژه هایشگونه روی هایحفره در بردن فرو انگشت برای

 .بزند سر هاآن از دیگری احتیاطیبی مبادا تا کردم مشت را دستانم حال این با. نداشت را حالم

 !موسیو خوشحالی-

 : گفت دلنشین لبخندی با و کرد جمع را اشخنده

 مادمازل؟ نیستی خوشحال تو مگه-

 زده یخ باران آب زیر که را دستانم. شدند سرخ شرم از هایمگونه کردم حس. انداختم پایین را سرم

 .گذاشتم پرحرارتم هایگونه روی بودند،

 .آرزو-

 عقب به زمان اگر کهآن با. کشیدممی خجالت کردم که کاری از تصور، حد از بیش. ندادم جوابی

 را امچانه زیر دستش با. بودم شرمگین انجامش از شدت به کرد، خواهم تکرار را کار همان برگردد

 صداقت حس از نگاهش. گرفتند قرار چشمانش روبروی دقیقا چشمانم. برد باال را سرم و گرفت

 : گفت جدی لحنی ولی آهسته صدایی با. بود شده لبریز

 ...ولی بود بخشلذت ما دوی هر برای که داره واقعیت این! باش داشته جسارتشو آرزو-

 : گفت قبل از ترجدی لحنی با و کرد مکثی

 !نبود درست-

 : گفت آهسته صدایی با. آوردم پایین را چشمانم مردمک و گرفتم او از را نگاهم

 .آرزو-



 : گفت سکوتم جواب در. کشاندم باال ایذره را نگاهم نه و دادم جوابی نه

 !کن نگاه من به-

 .کردم نگاهش منتظر و شاندمک باال چشمانش تا را چشمانم مردمک باالجبار

 ...تو آرزو-

 : افزود پرشیطنت لحنی با و کرد مکثی

 !عجولی خیلی-

 او. یافت رسوخ وجودم یذره به ذره در عظیمی کنجکاوی. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 من، یعجله با ولی داشتیم پیش در را سه*بو این صورت هر در ما یعنی این! دارم عجله گفت

 خواهیم نزدیکتر ما یعنی این و دارد را شدید میل این هم او یعنی این! پیوست وقوع به زودتر

 ! شد

 مادمازل؟ کردی تعجب چرا-

 : گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 ...هم خودت تو یعنی این! عجول گفتی چون-

 : گفت و گذاشت هایمب**ل روی را اشاشاره انگشت

 .وروجک وقتش واسه بذار! هیس-

 در غرق تنم تمام دارد، برایم رسیدمی نظر به که سورپرایزی از. آمد کش باال به لبم تراس یگوشه

 به گرم لبخندی. برداشت لبم روی از را انگشتش و کرد رها را امچانه. شد ذوق جنس از دریایی

 : گفت و زد رویم

 .انداختنه رو سبزه و کردن آرزو وقت حاال خب-

 : گفتم سریع



 !زود؟ انقدر چرا-

 .خوریمی سرما و میشیم آب خیس بره پیش طوریاین چون-

 : گفت و انداخت هایمشانه روی را اشبارانی زمان همان

 !برگردون بهم دیگه اینو-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و زدم کجی لبخند

 .بدی رو دادی شووعده که ایرشته آش بهم کهاین شرط به-

 هاییبرکه همچون و شده پر آب قطرات از که هایشگونه هایحفره به را نگاهم و داد سر ایخنده

 موهای به نگاهم اشخنده آمدن بند با. کرد معطوف بودند کرده تزئین را خیسش صورت کوچک،

 لبخند. شد کشیده کرد،می چکه آب قطرات هاآن تار به تار از که اشهمیشه از ترمشکی

 از که براقش سیاه چشمان به نهایت در و بینی ها،ب**ل به موهایش از را نگاهم دلنشینش

 .کشاند درخشید،می شادی و آرامش

 .بشیم خیس کمتر و بشینیم درخت یک زیر حداقل که بریم اینجا از االن فقط! چشم-

 آرنجش روی و آوردم در بود، شده جمع باران با خیسی سرمای شدت از بدنم کهآن با را اشبارانی

 : گفت متعجب لحنی با و تندرف باال ابروهایش. گذاشتم

 !نیست؟ سردت مگه! آوردی؟ درش االن چرا-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .بشینیم دیگه جای یک بریم! نه-

 دست با و برداشت را بود آن در آش و کیک یسربسته ظرف که کوچکی نسبتا دستی ساک

 لجاجت حد این تا که او به تعجب از گرد چشمانی با. انداخت امشانه بر دوباره را بارانی آزادش،

 بلند درختی زیر که نیمکتی تا مرا بلند نسبت به هاییقدم با و گرفت را دستم. کردم نگاه کرد،می

 نشستیم نیمکت روی. برد خود همراه بود مانده خشک گل، و پربرگ و بزرگ هایشاخه با قامت



 آش خوردن به است، شده چه که بیاوریم مبارکمان روی به کهآنبی و کردیم پهن بساط نو از و

 مشغول بود، ساخته انگیزیدل ترکیب باران بارش جرجر صدای با طعمش که لذیذی و داغ

 چشمان به بودم، مشغول امبسته دهان در سست و نرم ایرشته چرخاندن به که همچنان. شدیم

 با که را ایشده له یرشته. دوختم چشم کردند،می تقدیم من به دارمعنی نگاهی که اشتیره

 راست یگوشه و دادم قورت داد،می ماساژ گلویم تا اشمارگونه حرکت با را کامم و زبان لطافت،

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و شدم بود گذشته آنچه بیخیال. دادم کش باال به را لبم

 !موسیو کنیمی نگاه-

 : گفت و زد لبخندی

 هه؟گنا کردن نگاه مگه-

 .باشه غرضی چه با داره بستگی-

 .نمیشه پیدا که من غرض از بهتر غرضی-

 !موسیو نمیشه پیدا تو از ترخودشیفته-

 اشبارانی سمت به دستم. دوخت چشم چشمانم، به پرغرور نگاهی با و کرد تررنگپر را لبخندش

 و گرفت را دستم عدسا اما بردارم، را آن بود شده گرمم داغ غذای خوردن با که حال که رفت

 : گفت

 .باشه هاتشونه روی باید خونه به رسیدن تا-

 !نیست سردم دیگه واقعا من ولی-

 .بمونه اتشونه روی خونه تا باید نیست سردت اگر حتی-

 : پرسیدم کنجکاوانه و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چرا؟ خب-

 : گفت و کرد ترعمیق هایشگونه روی هایحفره شدن پدیدار حد تا را لبخندش



 .بگیره رو تو بوی خوب باید چون-

 جریان. شد محکوم لذتبخش و آرام بعد کمی و تند تپشی به قلبم و رفت نگاهم از ذرهذره تعجب

 دست با را، شادی از مملو شرمی از هایمگونه شدن داغ و کردم حس وضوح به را بدنم در خون

 آشم مابقی پیش، از بیش لذتی با و انداختم پایین را سرم. کردم لمس کشیدم هاآن بر که سردم

 .خوردم ولع با را

 کنیم؟ کار چی نظرت به حاال خب-

 بر کوچک قطراتی جز بود کرده خیس را آن که بارانی از که سرمان باالی درخت از چشم

 : تمگف و انداختم باال را هایمشانه. چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم بود، نمانده هایشبرگ

 امروز؟ واسه داری ایبرنامه بازم. اومد بند هم بارون خوردیم، که غذا. دونمنمی-

 : گفت و رفتند باال تعجب با ابروهایش

 !مونده امروز کار ترینمهم هنوز! البته-

 : گفتم سریع و یافت جریان خونم در ذوق ناگهان

 !سبزه زدن گره و کردن آرزو-

 کوچکی یسبزه ساک، داخل از. داد حرکت باال و پایین به تایید ینشانه به را سرش و زد لبخندی

 .گذاشت نیمکت روی بینمان فضای در و آورد بیرون را بود گذاشته سینش هفت یسفره در که

 .کن شروع تو آرزو، خب-

 !من؟ چرا-

 .آرزوست اسمت چون-

. کردم نگاه بود، دوخته چشم من به زدندمی برق که چشمانی با که ماکان به و دادم سر ایخنده

 : گفتم بود مانده باقی امخنده از که لبخندی با

 !ساختی دلیلی چه-



 : گفت و کرد ترپررنگ بود، بسته زیبایی نقش لبش بر که را لبخندی

 ...آرزو یک مثل درست. میاد بهت خیلی اسمت آرزو، دونیمی-

 پرغرور لحنی با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. کرد ترپررنگ را لبخندش و کرد سکوت

 : گفتم

 .اَمداشتنی دوست و قشنگ و شیرین-

 : گفت و کرد ترغلیظ را لبخندش

 !ایخودشیفته خیلی موسیو بگو باز-

 : گفتم فخرفروشانه لحنی با. کردم صاف را صدایم و کردم راست را گردنم

 .بگی همینو خواستیمی ندارم شک که من-

 : فتگ پرشیطنت لحنی با

 .ایشیفته خود چون-

 : گفتم و دادم لجبازی رنگ لحنم به

 .بینمواقع چون-

 : گفت آمدنش بند از پس و داد سر ایخنده

 .بذاریم هم سر به سر تونیممی هم بعدا بزنیم، گره و کنیم آرزو نگرفته بارون دوباره تا بیا-

 از ساقه دو. کردم تایید را حرفش ن،پایی به سرم حرکت با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 سلول به سلول با. بستم را چشمانم و گرفتم دستانم یاشاره و شست انگشتان با را هاسبزه

 دو عشقی با ماکان همیشگی داشتن کردم آرزو سرم موی به مو و خونم گلبول به گلبول بدنم،

 لحظه چند و کردم باز چشم. باشد عمرم هایسال مابقی و امسال یشده برآورده آرزوی طرفه،

 دنبالش به. کرد ترعمیق را لبش لبخند من، دیدن با و کرد باز را هایشچشم ماکان من از پس



 هایساقه و انداختیم پایین را سرمان هم با همزمان. بخشیدم بیشتری ژرفای لبخندم به نیز من

 .شود برآورده کهآن امید به زدیم؛ گره بودیم کرده اسیر انگشتانمان با که را سبزه

*** 

 

 که شد شلوغ سرم و آمد مریض قدری به امروز. انداختم کارم میز روی را سرم و کشیدم پوفی

 ایهفته یک شد خیر به ختم که بدر سیزده از! بخورم نسکافه فنجان یک نشد وقت حتی

 همان روز هر بعد، به روز آن از البته و نداد پس من به دیگر و گرفت من از را اشبارانی. گذردمی

 بوسه آن یادآوری از من هم هفته، یک این تمام. کندمی تن بر یا دارد دست بر یا را بارانی

 کارم، آن از کشیدن خجالت کنار در چرا دانمنمی. زندنمی آن از حرفی او هم و کنممی اجتناب

 به. آوردم در را وپوشمر  و شدم بلند. نبود راهی گویا اما یابد ادامه نزدیکی آن خواستمی دلم

 از. انداختم امشانه روی را کیفم و انداختم نگاهی داد،می شدن شب از خبر که دیوار روی ساعت

 امشب. کردم باز را اتاق در و انداختم گذرایی نگاه شب یستاره و ابربی و تاریک آسمان به پنجره

 امیدوارم. برویم بود کرده پیشنهاد یخیل دوستانش از یکی که فیلمی تماشای به ماکان با بود قرار

 کلینیک از و کردم کوتاهی خداحافظی پذیرش پرسنل و منشی از. نباشد ایکنندهکسل فیلم که

 با که اتوکشیده و رسمی شلوار و کت با قد بلند مرد روی ماند؛ ثابت رویش نگاهم. رفتم بیرون

 درختان گل و پربرگ هایهشاخ بین المپش که چراغی زیر دستش، در مردانه رسمی کیف

 شدت از که سیاهش چرم هایکفش به را چشمانش و ایستاده بود، شده محبوس اطرافش

 کهآن تا ایستادم جاهمان کمی. بود دوخته زدند،می برق اندک نوری زیر همیشگی تمیزی

 جان لبش بر گرم لبخندی دیدنم با. بچرخاند سمتم به را سرش کرد وادارش نگاهم سنگینی

 .شدم نزدیکتر او به بلند قدم چند با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. گرفت

 .ایستاده پیاده موسیو بینممی-

 بایسته؟ سواره بود قرار مگه-

 : گفتم و کردم کوتاه ایخنده ریز



 نه؟ نیاوردی، ماشین بازم که بود این منظورم-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .آوردی ماشین که تو دوما. ستروزانه نیاز روییادهپ کمی که اوال-

 : گفتم و بخشیدم بیشتری غلظت کجم لبخند به

 .نیست کار در ماشینی هیچ االن و کردی خودت مثل منم تو، که اینجاست مسئله خب-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .میریم پیاده هم با پس-

 بیشتری عمق لبخندم به امکان حد تا کهحالی در من و آورد جلو را اششده خم آرنج

 دوم، قدم در که افتادیم راه به هم با گام هم. کردم حلقه آرنجش دور را دستم بخشیدم،می

 من و کردیم گره هم در را دستانمان انگشتان. داد ُسر پایین به دستم مچ به رسیدن تا را دستش

 نیم. دادم ادامه رویپیاده به بهشت، جنس از دستی لمس با شدن گرم حس این از لذت با

 بود، هم چشمان در گاهمان از هر شدن خیره اش،شیرینی که رفتنی راه به که شدمی ساعتی

 سمتش به سرم. آمد کش باال به لبم راست سمت برق و رعد صدای شنیدن با. بودیم مشغول

 از هم او است قتیو چند که بودم خوشحال خیلی. کرد تالقی دارشمعنی نگاه با نگاهم و چرخید

 به را اوایل آن منفی حس دیگر مادرش، دادن دست از تلخ یخاطره یادآوری و بردمی لذت باران

 بارانی ماکان. کردند خیس را امبرهنه دستان و صورت ذرهذره باران ریز قطرات. کندنمی القا او

 : گفت کنم اعتراضی کهآن از قبل. انداخت امشانه بر را دستش روی

 .باشی سرحال و سالم باید همیشه! خوایمنمی سرماخورده آرزوی ما-

 : گفتم پرحرص لحنی با و کردم اخمی

 ! بخوای جوره همه باید منو-

 : گفت اشخنده اتمام از پس. کشاند هایشگونه روی هایحفره به را نگاهم و داد سر ایخنده



 .خوایممی ریتبیما از بیشتر خیلی رو سالمتیت ولی البته، صد که اون-

 را گردنم پشت دست با و کشیدم پوفی. چرخاند را سرش و گرفت را دستم و زد چشمکی

 .آوردممی در اجرا به را او همیشگی عادت من آنکه برای درآمد؛ هایشخنده ریز صدای. خاراندم

 !رسیدیم باالخره-

 : گفتم و انداختم سینما تابلوی به نگاهی

 .نشم ناامید دوستات یهسلیق از باراین امیدوارم-

 : گفت و فشرد گرمش دست در محکم را دستم

 .نمیشی ناامید اینبار باش مطمئن-

 اطمینان من به او وقتی چرا فهمیدمنمی. دوختم اطمینانش و پرآرامش چشمان به را نگاهم

 !کردممی باور را حرفش سریع، حد این تا بخشیدمی

 : گفت و کرد ما به گاهین کردمی چک را هابلیط که جوانی مرد

 نفرید؟ دو-

 . بله-

 .طرف اون از-

 به و رفتیم کرد اشاره که سمتی همان به. کرد اشاره ما هایصندلی ردیف به دستش با

 بر فیلم اکران هنوز که سینما یپرده به و نشستیم هایمانصندلی روی. رسیدیم هایمانصندلی

 یدسته روی جایگاهش در بود دستش که را نیکر  پاپ ظرف. دوختیم چشم بود، نشده آغاز آن

 : گفت و گذاشت بینمان مشترک

 بشه؟ شروع فیلم تا بشیم سرگرم کم یه چطوره-

 کمی. برداشتم ظرف از داده بو ذرت ایدانه و دادم حرکت باال و پایین به تایید ینشانه به را سرم

 در که ذرتی. بود کرده مشغول را خودش خوب هم ماکان. بشود نرم تا چرخاندم دهان در را آن



 و رفتند باال تعجب از ابروهایش. زدم بود ظرف در که را دستش و دادم قورت را بود رفته وا دهانم

 : گفتم عصبانی و کردم اخمی. گرفت سوال رنگ نگاهش

 ! خوردی نصفشو! دیگه بسه-

 : دادم ادامه و بردم باال را دستم

 !هستم منم-

 : گفت بود، مانده لبش بر که لبخندی با اشخاتمه از پس و داد سر ایخنده

 .نداری دوست کردم حس خوردیمی آروم چون ولی هستی، که البته-

 : گفتم سریع

 .کنم حس طعمشو بیشتر که خورممی آروم! دارم دوست-

 و داده نمایش را خود هایشگونه روی هایچال که پررنگ قدری به. کرد ترپررنگ را لبخندش

 : گفت و آورد بیرون ظرف از را دستش. کردند مزین را ابششاد صورت

 .خورممی بازم من ولی بخور-

 : گفتم پرحرص لحنی با و آوردم ابروهایم به دوباره را امشده باز اخم

 !نخور-

 : گفت پرشیطنت لحنی با

 .خورممی-

 : گفتم آهسته صدایی با و کردم ترنزدیک صورتش به را صورتم

 .نخور-

. کرد متمرکز راستم چشم روی را نگاهش و آورد جلو صورتم از سانتیمتری سه یفاصله ات را سرش

 ثانیه چند هر و کشاند چپم چشم به را نگاهش. زد هایمب**ل بر سکوت مُهر افسونگرش نگاه



 جاری وجودم عمق تا چشمانش از که آرامش از حجمی. آورد در نوسان به چشمانم بین باریک

 قدرت دیگر که بود یافته سکونی آرامش، شدت از زبانم حتی که بود زیاد یقدر  به ساخت،می

 : گفت من صدای از ترآهسته صدایی با. نداشت خوردن تکان

 باشه؟. خورممی-

 : آمد زبانم بر جوابم کنم درنگ ایذره آنکهبی

 . باشه-

 باریک به چشمانش مردمک و شدند ترتیره شدیدا چشمانش سالن هایچراغ شدن خاموش با

 که بلندی صدای پخش با. دادند اختصاص خود به را هایشچشم از زیادی سطح و شده گشاد

 یشده روشن تازه یپرده به را نگاهمان و گرفتیم هم از چشم کندی به داد،می فیلم آغاز از خبر

 یدره در ترسناک پرتگاهی از شدن پرت حس فیلم، سکانس اولین همان از. دوختیم سینما

 و دوید پدرش طرف به خردسال دختری. داد دست من به خودم تلخ یگذشته جنس از عمیقی

 : گفت کودکانه باذوقی

 !بود شده تنگ برات دلم بابا-

 : گفت زده، خشکسالی بیابان مثل خشک لحنی با و کرد اخمی بود پدرش گویا که مردی

 .جین برس بازیت به برو-

 او به متر نیم از بیش کهآن از قبل ولی دوید سمتش به گفت پدرش آنچه به اعتنابی دخترک

 پدرش از را او هایش،زاری و گریه به توجهبی و کرد بغل را او مخصوصش خدمتکار شود، نزدیک

 با و پرید خواب از ناگاه که کرد زاری و گریه قدرآن بود جین نامش فهمیدم که دختری. کرد دور

 ب**ل زیر. کوبید اشپیشانی بر و کرد نگاهی اتاقش واردی روی ساعت به عرق، از خیس صورتی

 : غرید

 !لعنتی روزهای اون کابوس بازم-



 نگاهی و رفت اتاقش یگوشه بزرگ یآینه سمت به. کرد راست قامت و شد بلند تختش روی از

 نبرده یاد از را اشکودکی هایکمبود هنوز که ای،ساله بیست دختر زیبای یچهره به پرافسوس

 نزدیکی در که مردمی به. شد اتاقش ایوان راهی و گرفت آینه از چشم حوصلهبی. انداخت ودب

 مستانه پدرش آغوش در که ایدختربچه دیدن با. دوخت چشم زدندمی قدم یشانخانه

 مثل جین. زدمی چنگ گلویم به بزرگی بغض. شد پدیدار نگاهش در فراوان حسرتی خندید،می

 برای. بود چشیده شده نفرین یک همچون را دردناک یگذشته آن طعم ن،م مثل هم او. بود من

 چه هر. بودم شده چشم و گوش سراپا بودم، کرده لمس امزندگی واقعیت در که فیلمی تماشای

 مرا گلویم، گرفتگی اثر بر خفگی حس و شدمی بزرگتر و بزرگ بغضم گذشت،می فیلم از بیشتر

 زور به که لبخندی با جین یساله ایخرده و شصت پدر. کردمی تنبیه ممکن نحو بدترین به

 : گفت بود داده فرم هایشب**ل

 من چون! نتونستم اما باشم داشته دوستت پدر یک مثل کردم سعی همیشه و پدرتم من! جین-

 موننفره دو قشنگ و عاشقانه دنیای تو تولد خاطر به مادرت و بودم مادرت عاشق تو، تولد از قبل

 . گذاشت تنها همیشه برای رو من و کرد رکت رو

 دیگر قطعا شدند،نمی کار به دست اماشکی هایغده اگر. نداشتم را بغضم تحمل توان دیگر

 چکید، چپم چشم از که اشک ایقطره. مردممی خفگی این از و رسیدنمی هایمریه به اکسیژنی

 .آورد رد لرزش به گلویم در را آن و کاهید بغضم حجم از ایذره

 کنیمی فکر تو بمیره؟ آورد دنیا به منو وقتی مامانم خواستم من مگه کردم؟ گناهی چه من بابا-

 از رو من تو، که نبود من برای کمبودی کم مادر نداشتن بشم؟ بزرگ مادربی داشتم دوست من

 شتهدا پدرمو نتونم هم و باشم نداشته مادر هم من تا کردی محروم هم تپدرانه هایمحبت

 !باشم

 

 روی از آمدن پایین در و ریختندمی چشمانم از صف به هم، سر پشت اشک درشت قطرات

 .گرفتندمی سبقت هم از امچانه زیر تا ها،گونه



 من فهمی؟می جین، بودم عاشقش من. بودی عشقم مرگ دلیل تو ولی نبودی مقصر تو جین-

 باشی؟ داشته دوستش تونیمی تو ه،بمیر  توماس بشه باعث کسی االن اگر! بودم اون عاشق

 تونی؟می

 عشقتون حاصل من! بودم اون بدن از و اون خون و جنس از! بودم تو عشق یبچه من ولی! نه-

 !بودم

 هاشونوبچه که پدرها یبقیه مثل تونمنمی وقتهیچ من! نبودی خودش اما بودی حاصلش-

 بگذره، زمان که هم چی هر کنی، یکار  هر تو چون باشم داشته دوستت رو تو دارند، دوست

 مرگ با هم رو پدرت و دادی دست از مرگش با رو مادرت تو جین. باشم داشته دوستت تونمنمی

 ...مادرت

 شده قفل زبانم ولی کنم گریه هایهای جاهمان خواستمی دلم. بریدند را امانم هایماشک دیگر

 از سرعت نهایت با هایماشک هایهگلول و بود شده بزرگ ممکن حد آخرین به بغضم. بود

 سمت روی را دستم. بود کرده تار را دیدم چشمانم روی اشک یالیه. ریختندمی بیرون چشمانم

 را وحشتناکش ضربان. کوباندمی هایمدنده به را خود نیرویش تمام با قلبم. گذاشتم امسینه چپ

 نفس یک و بستم را چشمانم. ردمکمی حس بودم، گذاشته امسینه بر که دستم خفیف حرکت با

 صدای با. نداشتم را فیلم دیدن توان دیگر من. کشیدم لرزدمی بود معلوم صدایش از که عمیق

 با که آورد در چرخش به را زبانم فیلم، اتمام از رضایت احساس شد پخش بلند که مالیمی آهنگ

 : زدم ب**ل وارزمزمه صدایی

 .شکر رو خدا

 ! ودب قشنگی فیلم واقعا-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 ...آرز نه مگه ،

 هایمشانه روی را دستش بزند، صدا کامل را نامم کهآنبی. ماسید دهانش در اشواژه باقی

 : گفت شد،می حس آن در وضوح به نگرانی و دلهره هایرگه که لحنی با و گذاشت



 !آرزو! خوبه؟ حالت! شده؟ چی آرزو-

 که قدیمی زخمی درد در من. خواستنمی کردن باز چشم دلم اما دادمی تکان را هایمشانه

 .نداشت درد این از درکی هیچ او و بودم شده غرق داد،می عذابم هامدت

 !تواَم با آرزو-

 به. بدهم عذاب را او کردنش نگران با خواستنمی دلم اصال که چرا کردم باز چشم باالجبار

 است خوب من حال بگویم او به زبانی،بی زبان با تا دادم کش باال به را لبم راست یگوشه سختی

 جلوی را دستم. بود کرده رنگین را نگاهش تشویش، با آمیخته بُهتی. ندارد نگرانی جای و

 دوباره. کشید عمیق نفسی و گرفت چشمانم از چشم. بیاید خودش به تا دادم تکان چشمانش

 بناگوشم تا بینی از و گذاشت هایمگونه ویر  آرام را دستانش و دوخت چشمانم به را نگاهش

 خود به بیشتری آرامش رنگ اکنون که آهسته صدایی با. نماند صورتم بر اشک از اثری که کشید

 : گفت بود گرفته

  میده؟ عذابت اینقدر چی آرزو،-

 شدت از که صدایی با سختی به. نداشتم زدن حرف توان که بود بسته را گلویم قدری به بغض

 : گفتم شنیدندمی زور به هم خودم هایگوش لرزش، و یآهستگ

 !گذشته-

 بزنی؟ حرف من با بهش راجع خوایمی-

 قبل دفعات مثل کردممی فکر که تصورم خالف بر. دادم تکان طرفین به نفی عالمت به را سرم

 : گفت باراین هستم، تر راحت من طور هر گویدمی

 .بزنی حرف راحت که خودت یخونه میریم اصال! نکن لجبازی آرزو-

 : گفت و گذاشت هایمب**ل روی را اشاشاره انگشت کنم اعتراضی خواستم تا

 اعتماد بهم بتونی و باشی راحت هم تو تا میگم بهت مگذشته یدرباره رو چی همه منم! هیس-

 خوبه؟. کنی



 و گرفته مبغض شدت از که صدایی با. برداشت هایمب**ل روی از را انگشتش و زد لبخندی

 : گفتم بود، شده دارخش

 .بیارم یاد به نو از رو اونا گفتنشون با خوامنمی فقط! ماکان دارم اعتماد بهت من-

 رو خودت تا بشنوه، یکی و بیاری زبون به و بیاری یاد به نو از مو به مو رو شهمه باریک که الزمه-

 خودشون به فکرتو هم بیشتر بلکه کنی،نمی فراموش تنها نه نگفتنشون با. کنی خالی کلشون از

 .کننمی درگیر

 ...اما-

 : گفت و گذاشت لبم روی را دستش

 !آرزو نداره ولی و اما-

 : داد ادامه و بخشید بیشتری رنگ اش،شده کمرنگ لبخند به

 .بود من با حق که فهمیمی بعدش و میگی رو چیز همه تو-

 و چیز همه گفتن به مرا سمت، یک از که بزرگی راهی دو برگرفت؛ در را وجودم سراسر تردید

 کردن پنهان یادامه و سکوت به مرا دیگر، سمت از و کردمی تشویق دلم روی بار کردن سبک

 .دادمی سوق امناگفتنی دردهای

 بلند خودش دنبال به مرا و گرفت هم مرا دست مچ. شد بلند و برداشت دهانم روی از را دستش

 به رسیدن تا که مدتی تمام. افتادیم راه به هم دست در دست بزنیم، یگرید حرف کهآن بی. کرد

 بگویم، بخواهم هم اگر کهاین و نه یا بگویم او به باید کهاین به شد، سپری سکوت در امخانه

. کردم فکر زندمی تیر قلبم بر آن، از ایگوشه به کردن فکر حتی که ایگذشته ی تا الف از چطور

 با. رسید نگرانی از مملو رنگی به دیدنم با شاداب رنگی از اگنس یچهره در، نشد باز از پس

 : پرسید نگرانی و تعجب از لبریز صدایی

 !رسید؟می نظر به پریشون انقدر چرا! شده؟ چی خانوم-



. نبود امشده قفل زبان توان در سکوت، جز اختیاری که چرا بودم کرده اختیار سکوت جوابش در

 : گفت فشرد،می دستش در را دستم و ایستاده کنارم در که ماکان

 .اگنس نباش نگران-

 : گفت و داد حرکت پایین به ماکان به رو احترام ینشانه به را سرش اگنس

 .بشه برطرف شده، حالشون این باعث که چیزی هر امیدوارم-

 ایذره را اشویکنجکا و نگرانی ماکان با گفتگویش جمله دو آن بود معلوم نگاهش از که اگنس

 هاییقدم با. بروم اول که کرد تعارف من به دستش با ماکان. رفت کنار در جلوی از نکرده، کم

 مبل به رسیدن تا که راهی متر چند همان. شد وارد نیز او من از پس کمی و شدم وارد سست

 مبل روی حالبی. رسید انفجار مرز به مغزم که کردم فکر بگویم باید آنچه به قدری به کردم، طی

 رفتن از پس. دوختم چشم بگذارد، تنها را ما تا کردمی اشاره اگنس به که ماکان به و نشستم

 نگاه چشمانش در ملتمسانه. نشست روبرویم مبل روی و آمد سمتم به بلند هاییقدم با اگنس،

 و گرم لبخندی جوابم در. بشود زبانم از انگیزم،نفرت یگذشته شنیدن بیخیال شاید بلکه کردم

 : گفت بخشآرامش لحنی با. زد بخشاطمینان

 !نیست سختی کار اصال! آرزو باش آروم-

 : گفتم آهسته آمد،می در زور به که صدایی با و دادم قورت محکم را دهانم آب

 ...بزنم حرف تونمنمی طوریاین من-

 چطوری؟-

 ...باید من... باید... باید-

 نفسی. داد تسلی مرا اطمینانش و آرامش از مملو نگاه با. بشوم طمسل خودم بر تا کشیدم پوفی

 : گفتم و کشیدم عمیق

 .بزنم حرف بتونم تا بخورم چیزی یک باید من-



 خنده، آن اتمام از پس. کشاند هایشگونه روی حفرات به را نگاهم و کرد جوابم در ایخنده ریز

 : گفت پرشیطنت لحنی با و کشید اشچانه به دستی

 !وروجک ایگشنه گفتیمی بخ-

 : گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 ... منظورم! نه-

 : دادم ادامه مردد و کردم مکثی

 ...بود نوشیدنی-

 : گفت و کرد ترعمیق را اشخنده از بازمانده لبخند

 کنه؟ درست قهوه واست که کنم صدا رو اگنس پس-

 !نه-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !چی؟ پس-

 نشات خودش از حرکت   این بر را او پرشوق نگاه. کشیدم پوفی و خاراندم دستم با را گردنم پشت

 : گفتم آهسته بسیار صدایی با و دادم قورت محکم را دهانم آب. دیدم خیره دستم یگرفته

 این از رو من که چیزی یک کنم، فراموش نوشیدنش با دردهامو بتونم که خواممی چیزی یک-

 ...که چیزی یک ببره، بیرون واقعیات تلخ دنیای

 : گفت جدی لحنی با کنم، تمام را حرفم دهد اجازه کهآنبی و کرد تغییر بارهیک به نگاهش رنگ

 !کن بیرون سرت از رو الکل قطره یک خوردن فکر حتی آرزو-



 نمایش خوبی هب را نزارم حال که التماسی رنگ نگاهم به. کردم متمرکز چشمانش روی را نگاهم

. باخت رنگ نگاهش در ذرهذره عصبانیت نگاهم، همین با بزنم حرفی کهآنبی. بخشیدم داد،می

 : گفتم دردمند لحنی و گرفته صدایی با

 .میدم قول خورم،می ذره یک فقط! کن درکم کنممی خواهش ماکان-

 دلیل خودم وقت اون نی،بز  چیزا این به ب**ل تو خوامنمی من. نیست درست کار این آرزو اما-

 ! باشم؟ خوردنشون

 نبود قرار و نبودی اینجا االن اگر حتی! نیستی دلیلش اصال تو ضمن در! ماکان نیازه واقعا گاهی-

 .خوردممی بازم کنم، تعریف برات رو چیز همه

 ،زدمی فریاد را اشنارضایتی که لحنی با و داد ماساژ را اشپیشانی دست با و بست را چشمانش

 : گفت

 .بیشتر نه گیالس، یک فقط ولی باشه-

 : گفتم پرذوق لحنی با

 !کنیمی درک که ممنونم! باشه-

 لبخندی و کشاند باال چشمانم تا را نگاهش. کرد باز چشم و کرد متوقف را اشپیشانی ماساژ

 هنوز و زده را لبخند آن زور به که کردممی حس صورتش، حاالت تکتک از. زد رویم به دارمعنی

 بزنم، دیگری حرف کهآنبی. بود کافی هم اشلفظی رضایت من برای االن اما ندارد، رضایتی هم

 خود از هاینوشیدنی محتوی که کابینتی در هاماه از پس. شدم آشپزخانه راهی و شدم بلند

 سیر و طعم خوش شام و عصرانه هایچای و ماکان لطف به. کردم باز را بود امکننده خودبی

 که برداشتم را کا*ود بطری. بود نیامده پیش دادنم شبانه تنوع برای فرصتی اخیرا اش،کننده

 دو زند،نمی الکل به ب**ل ماکان دانستممی کهآن با. باشد کافی برایم گیالسش یک همان

 هر جلوی را هاگیالس و گذاشتم میز روی را سینی. رفتم پذیرایی سمت به و برداشتم گیالس

 باال را لبم راست یگوشه و کشاندم باال تعجبش از شده گرد چشمان تا را نگاهم. چیدم دویمان

 : گفت دادمی نشان وضوح به را اشناباوری نگاهش، تعجب تکمیل در که لحنی با. بردم



 !گذاشتی؟ گیالس من واسه چرا-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 .ارزهمی خوردنش باریک به-

 : گفت تحکم با و داد هل من سمت به میز روی را مقابلش گیالس و دکر  اخمی

 .ارزهنمی اصال! نه-

 در. انداختم پایین را سرم و گرفتم جدیتش و خشم از لبریز نگاه از چشم. ماسید لبم روی لبخند

 پر ار  آن ینیمه تا همیشه کهآن با. کردم کج گیالس یلبه به رسیدنش تا را آن و کردم باز را بطری

 تمام از پروابی بودم، خوردنش به مجاز که بود گیالسی تنها کهآن برای باراین کردم،می

 که بود نمانده گیالس از ودکا شدن ریز سر تا مترسانتی یک از بیش. کردم استفاده گنجایشش

 .شد اسیر پرحرارتش دست توسط دستم

 بدهم، تکان را دستم کردم سعی چه هر. بایستد صاف بطری تا برد باال و گرفت محکم را دستم

 با. کشاندم اششوخی گونه هر از تهی و جدیت از مملو چشمان به را ملتمسم نگاه. بود فایدهبی

 و گرفت جلویم را آزادش دست بخشید، انعطاف به را خود رنگ جدیت، آن از کمی دیدنم با کهآن

 .داد تکان طرفین به را آن نفی عالمت به

 .بخوری این از بیشتر نمیدم اجازه وجههیچ به! بسه دیگه آرزو-

 گرفتم چشمانش از را مایوسم نگاه. گرفت ناامیدی رنگ وجودم یهمه صدایش، پرابهت تحکم از

 سر جا یک را محتویاتش بسته چشم و برداشتم را گیالس. بردم پایین میز به رو را پکرم یچهره و

 شدن گ ز گ ز. بود شده حساس سوزشش به گلویم و دهان اکنون که بودم نخورده قدری به. کشیدم

 حس خوبی به را اممعده و( بدن در معده به دهان از غذا انتقال یلوله) مری گلو، سلول به سلول

 که ماکان به و کردم باز آرام را چشمانم. کرد رها را بود مانده بطری روی که را دستم. کردممی

 اشپیشانی ماساژ نگاهم سنگینی حس با. دوختم چشم داد،می ماساژ دستش با را اشپیشانی

 محکم را دهانم آب. آورد باال کند تالقی چشمانم با نگاهش که جایی تا را سرش و کرد متوقف را

 : گفتم و گرفتم دندان به را لبم یگوشه سوزشش، حس با و دادم قورت



 .کن شروع تو خب-

 رو؟ چی-

 .رو گفتن تگذشته از-

 : گفت خاراند،می دست با را گردنش پشت حالیکه در و نشست صاف

 بدونی؟ مگذشته از چی داری دوست بگو تو خب-

 : گفتم کنم فکر ایلحظه آنکهبی

 .بدونم پدرت از خواممی-

 : پرسید ناباورانه. شد پدیدار چشمانش در درد و غم. رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !پدرم؟ چرا-

 متاثر امروزت و کرده خراب رو تگذشته که هست پدرت مورد در چیزی یک کنممی حس چون-

 .انداخته زیادی یفاصله پدرت و تو بین که شده، گذشته همون از

 پس را حرفم نبودم حاضر اما شد،می ترپررنگ نگاهش در اندوه و خشم گفتممی که کلمه هر با

 از باید هم من بیاورد، در سر ماگذشته غم و درد بزرگترین از بود قرار او که طورهمان. بگیرم

 با را اشپیشانی و انداخت پایین را سرش. آوردممی در سر اشزندگی قدیمی معضل بزرگترین

 : گفتم و زدم داریصدا پوزخند. داد ماساژ دستش

 !نخواه من از پس بگی؟ کسی واسه تگذشته بزرگ دردهای از سخته چقدر دیدی-

 : گفت آهسته صدایی با. گذاشت دهانم ویر  را دستش و آورد باال را سرش

 ...فقط میگم، پس الزمه تو واسه اما سخته آره-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 .بده وقت بهم کم یه-



 شد بلند. برداشت دهانم روی از را دستش. کردم باز و بستم محکم تایید ینشانه به را چشمانم

. کشید سر و کرد آب از پر را لیوانی. کردممی نگاهش اپن پشت از کنجکاوانه. رفت آشپزخانه به و

 این از ناآرامی حد این تا هیچگاه. شنیدممی وضوح به را لرزانش و عصبی هاینفس بلند صدای

 روی. برگشت پذیرایی به و کرد پر آب از دیگر بار را شده خالی لیوان! بودم ندیده آرامش دنیای

 به و انداخته پایین را سرش. گذاشت میز روی را وانلی کند، نگاهم آنکهبی و نشست روبرویم مبل

 ژرفای در. کشید پرصدا نفسی و کرد گره هم در را دستانش انگشتان. بود دوخته چشم زمین

 : گفت بود شده رگه دو غم و خشم از که صدایی با. شدمی حس عمیق زخمی نفسش، صدای

. بودیم خوشبخت خیلی یخانواده یک ما سال اون از قبل شد، شروع سالگیم شش از چیز همه-

 که داشت دوست رو مامانم اونقدری بابام. بودیم هم عاشق تامون سه هر که خوشبخت اونقدر

 صدای خوادمی فقط گفتمی و زدمی زنگ خونه به باریک ساعت یک هر رفت،می کار سر وقتی

 درمانگاه از خستگی اوج در کهاین با شب هر که داشت دوست منو اونقدری بابام. بشنوه مامانو

. کردمی بازی من با برگردیم گفتمنمی من که جایی تا و پارک بردمی رو من اما خونه، گشتبرمی

 ...کهاین تا رفتمی پیش عالی خیلی چیز همه

 سلول به سلول که دردی عمق به لرزشش، شدت از که کشید پرصدایی نفس و کرد مکثی

 آن از دلپذیر گرمایی هم هنوز که دستش روی را دستم. بردم یپ بلعید،می نامنصفانه را وجودش

 قرار چشمانم مستقیم نگاه مسیر در را چشمانش و آورد باال را سرش. گذاشتم شدمی ساطع

 باال به کمی را لبم راست یگوشه. زدمی سوسو پرآرامشش چشمان در بزرگ اندوهی هایرگه. داد

. گرفت من از چشم و زد رویم به کمرنگ لبخندی. کردم زبا و بستم محکم را چشمانم و دادم کش

 : داد ادامه را حرفش و دوخت زمین به را نگاهش دوباره

 و خونهمی درس لندن سال سه فقط گفت بهمون اون. رفت ایران از تخصص گرفتن برای بابا-

 که نبودم لخوشحا اصال من. قبل از بیشتر حقوقی و مقام با ولی ما، پیش تهران گردهبرمی بعد

 تمام وجود با و کرد قبول میل کمال با مامانم اما ببینم بابامو قبل مثل تونستمنمی دیگه

 همه حرفاش همین برای. الزمه سختی تحمل پیشرفت، برای گفت مامانم اطرافیان، هایمخالفت

 که یپیشرفت این اما... اما اومدیم، کنار رفتنش با و کردیم سکوت میلمون خالف من جمله از



 فهمیدممی بچگیم همون با من. بود من و خودش ضرر به همه از بیشتر زدمی حرف ازش مامان

 و رفت تلفنیش، هایتماس شدن کمتر. شد عوض خیلی لندن به اومدنش از بعد ماه پنج از بابا

 شخانواده کنار رو تعطیالتش داد ترجیح که کریسمسی ترمهم اون از و ایران به کمش آمد

 !نباشه

 : داد ادامه و کشید پرحسرتی و طوالنی نفس

 فهمیدمنمی کامل که من. نبود قائل ارزشی برامون دیگه بود مونخانواده عاشق که من بابای-

 بهش بابا با که بود بزرگی مشکل زد،می خاله با که رمزی هایحرف و مامانم مداوم رفتن رُم دلیل

 .بود برخورده

 : گفتم که رساند حدی به هایشحرف یادامه فهمیدن برای مرا یکنجکاو که سکوتی. کرد سکوت

 !بود؟ چی مشکل اون-

 : گفت آهسته صدایی با و بست را چشمانش

 ...نت*یا**خ-

 : کردم زمزمه ب**ل زیر ناباور. شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 اون با رتپد نمیاد نظر به! ممکنه؟ چطور این اما! نت*یا**خ... نت*یا**خ... نت*یا**خ-

... بیرون گذاشته ایران از پاشو تا اما باشه بوده ایندیده دنیا آدم مالی، وضع و شغلی موقعیت

 !نمیشه باورم من

 نگه ثابت زمین روی را نگاهش و کرد باز را چشمانش. گزیدم را لبم یگوشه و بستم را دهانم

 : گفت گرفته و دارخش صدایی با. داشت

 بار،چندین روزی و بود تفریح و گردش در همیشه من بابای! سخته هم خیلی سخته، باورش آره-

 خراب چیز همه لندن، توی بودنش تنها ماه پنج به اما دیدمی رو زیادی گروسوسه و زیبا هایزن

 .شد



 و کردی برداشت اشتباه شاید آورده؟ خطاش این واسه دلیلی چه گفته؟ بهت چی اون ماکان-

 !نکرده تن*یا**خ وقتهیچ بابات

 .گرفت جان لبش بر تلخ لبخندی بود، زمین به نگاهش که همچنان

 جلوی خودش زبون با شده، زن اون عاشق گفت خودش من بابای! خیالیخوش خیلی تو آرزو-

 شد عاشقش که زنی اون چون کنه،می تحمل زندگیش توی رو مادرم زور به گفت مامانم به من

 و مامان دوباره شد مجبور کرد، ول رو بابام زن اون وقتی از. دیگه یکی دنبال رفت و زد پس اونو

 به اون از قبل و بوده واقعی عشق یک زن اون به حسش گفت اون. بیاره زندگیش توی رو من

 !داشت نخواهد هم آینده در و نداشته رو حس این هیچکس

 فایدهبی ولی ود،ش کوچکتر ایذره گلویم در شده تشکیل بغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 خنک دادممی تکان را پیراهنم ییقه دستم با چه هر که بود شده گرم قدری به بدنم. بود

 در مرا بودند، کشیده آتش به را بدنم هایسلول ماکان پدر از که خشمی و الکل. شدمنمی

 از نلرزا صدایی با و کشیدم پرزور را عمیق نفس چندین. سوزاندند خود کویری گرم تابستان

 : گفتم بغضم

 کردنمی نت*یا**خ اگر اونم بود، مردی همچین یک هم رایان بابای! متنفرم مردها جور این از-

 .کشیدنمی عذاب انقدر حاال تا رایان

 !نیست؟ برادرت رایان مگه! چی؟-

. دادم قورت را دهانم آب و کشیدم عمیقی نفس. بود هویدا اشرفته باال ابروهای و لحن در تعجب

 در لرزشی اندک هم هنوز تالشم، تمام با. بلرزد کمتر صدایم تا بشوم مسلط خودم بر کردم عیس

 .شدمی حس صدایم

 ...اما برادرمه رایان چرا-

 اما؟-

 : گفتم و کشیدم پرصدایی عمیق نفس. زدمی موج صدایش در کنجکاوی



 بگذره بیشتر کم یه گها چون بگم، بهت چیزو همه االن خواممی و بدونی موگذشته باید قبلش-

 .بشم پشیمون ممکنه

 و دادم قورت محکم را دهانم آب. انداختم پایین را سرم و گرفتم اشداشتنی دوست نگاه از چشم

 : آمدم حرف به

 از من. منه از بابام نفرت اون و میاد یادم خوب رو چیزی یک اما نمیاد یادم زیادی چیز بچگیم از-

 فوت آورد دنیا به منو وقتی مادرم که گفت من به عمه و بود کرده وتف مادرم میاد، یادم که وقتی

 همین برای و دونستمی مادرم مرگ دلیل رو من همیشه بود، مادرم عاشق که هم بابام. کرد

 ذاشتنمی باریک حتی و روندمی خودش از رو من همیشه میاد یادم. بود متنفر من از همیشه

 و پارک ببره منو بابام داشتم آرزو همیشه. کنم تجربه شوپدرانه آغوش نحوی هر به یا کنم، بغلش

 روبروم صندلی روی اونم نشینممی االکلنگ روی وقتی بده، هلم اون نشینممی تاب روی وقتی

 ...قهرمانم بابای کنم پرواز میشی باعث که مرسی بگم ها،بچه یبقیه مثل و بشینه

 حدی به را صدایم لرزش ام،شده بزرگ بغض .شدند سرازیر چشمانم از اشک درشت قطرات

 پرحرارتش و گرم دستان. بشوم مسلط آن بر تا کنم سکوت کمی دادم ترجیح که بود رسانده

 : گفت آهسته صدایی با. کردند اسیر را سردم دست

 از من! داره دوستت خیلی االن بابات و گذشته دوران اون که کن فکر این به! باش آروم آرزو-

 .باارزشی و عزیز خیلی براش که خونممی تو به هاشنگاه

 آرامشی و اطمینان نگاه، همان با. دوختم بخششآرامش چشمان به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 .بیایم حرف به دوباره بتوانم که بخشید

  ولی شده عوض چیزها خیلی. ماکان دونممی-

 ...میده عذابم هنوزم گذشته کمبودهای

 : گفت و زد جانیکم لبخند



 و خوشی در همیشه که نمیشه. بده عذابشون که باشه هاآدم زندگی توی چیزی باید باالخره-

 . باشیم نیازیبی و آسایش

 !نداره؟ دوستمون خدا چون! ماکان؟ باشه باید چرا-

 درک رو خوردن شیرینی لذت تونینمی باشی، نچشیده رو تلخی وقتی تا تو! آرزو؟ حرفیه چه این-

 غم و الزمه آسایش کنار در هم سختی پس زنهمی دلتو شیرینی بخوری، شیرینی همش اگر .کنی

 .نیازه شادی کنار در

 : گفت و گرفت بیشتری جان لبش بر لبخند. خاراندم دستم با را گردنم پشت و کشیدم پوفی

 !تمگذشته به راجع حرفات یادامه منتظر من که کنممی یادآوری-

 

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 تولد واسم اصال بابام که بود خاطر این به فقط تولدها اون گرفت؟می عمه تولدمو گفتی یادته-

 هم عمه. بگیره تولد جشن واسم سال هر بخواد که نیست خوشحال تولدم از بابام. گرفتنمی

 تولدم روز نکنم، حسادت تولدهاشون جشن بابت هابچه یبقیه به و نشکنه دلم من کهاین برای

 .گرفتمی تولد واسم شخونه توی

 : دادم ادامه و کردم مکثی

 و برق رفتن که باریهاولین توی من، به نسبت بابام تفاوتیبی ترسممی تاریکی از کهاین دلیل-

 خاطر به اون اما ترسیدممی تنهایی و تاریکی از من. کردم تجربه رو مونخونه تاریکی و سکوت

 منو نکرد سعی هم ذره یک حتی دونست،می زندگیش شدن تاریک و تنها مقصر رو من کهاین

 !کنه آروم

 حرفی کهآنبی. زدمی موج آرامش هم هنوز او چشمان در. کنم خالی را حرصم که کشیدم پوفی

 را حرفم و شدم دردم و پرغم خاطرات بیخیال. بود حرفم باقی منتظر و دوخته چشم من به بزند

 : دادم ادامه دیگری جور



 کمبود و ضعف احساس دیگه هایبچه کنار در همیشه شدمی باعث زندگیم توی چیز همه-

 جین مثل درست من باشم، داشته پدرمو نتونستم هم و نداشتم مادر هم چون باشم، داشته

 ! کردممی حس رو والدینم دو هر کمبود

 : دادم ادامه و کردم مکثی

 بابام چون بردنمی حساب من از هابچه مهد، اون توی. ذاشتمی شرکتش مهد توی رو من بابام-

 و کنم برقرار ارتباط نبودم بلد من چون شدن،نمی دوست من با ولی بود باباهاشون و مامان رئیس

 تا کرد پیدا ادامه اینطور مکننده خسته و یکنواخت زندگی. امراضی خود از من کردنمی فکر اونا

 ...کهوقتی

 : افزودم و زدم کجی لبخند

 خوب خیلی رو کردن برقرار ارتباط اما بود شیطونی و تخس پسر اون. شد پیدا رایان یکله و سر-

 من از بعد چون بودم، متنفر ازش من اما شدن دوست باهاش همه شد مهد وارد وقتی از! بود بلد

 داد پیشنهاد من به بازی لوگو برای رایان روز یک. داشتن دوستش من از بیشتر همه اما اومد

 ...کنم بازی باهاش

 : گفتم و دادم کش باال به بیشتر را لبم راست یگوشه

 هم مادرشو و رایان من، بر عالوه بابا کهاین فهمیدممی من. بود ما ارتباط یجرقه اولین این و-

 تهداش تونستمی معنایی چه فهمیدمنمی دقیق اما داره هاییمعنی یک شونخونه گردوندبرمی

 هاشب و روزها ناراحتی از من موقع اون بگم اگر! کنه ازدواج خوادمی گفت یهو بابا کهاین تا باشه،

 اون که نفرتی اون از بیشتر بابام بشه باعث نامادری ترسیدممی چون نگفتم، دروغ کردم گریه

 نکردنی، باور طرزی به ولی ازدواجش از ترسیدممی خیلی. بشه متنفر ازم داشت، من از موقع

 که رایان مثل منم، به بابا تا کرد تالش خیلی و کرد محبت من به واقعی مادر یک مثل نفس

 مدام بابا مامان، هایتالش یهمه با. بورزه عشق داشت، دوستش پدرانه ولی نبود خودش یبچه

 میومدم نپایی مدرسه هایپله از که بار یک... کهاین تا کردمی محروم شپدرانه محبت از رو من

 به از بعد. بودم کما توی ماه یک که بود جدی اونقدری آسیبش. دید آسیب سرم و خوردم زمین



 آزارش خیلی دادنم دست از ترس یتجربه کنم فکر. شد عوض بابا رفتارهای یهو اومدنم، هوش

 .نکنه محروم محبتش و عشق از رو من دیگه گرفت تصمیم که بود داده

 کشاند، گوشم نزدیکی تا آرام را هاآن. گذاشت هایمگونه روی را دستانش کف و کرد رها را دستم

 به را لبم راست یگوشه. کند پاک را بودند ریخته چشمانم از کی نفهمیدم که اشکی قطرات تا

 : گفتم و دادم کش باال

 .نمونده برات سوالی دیگه کنم فکر-

 !مونده چرا-

 : سیدمپر  ناباور. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چی؟-

 ...رایان پدر-

 : گفتم و کردم اخمی

 !نزنم حرفی اون از میدم ترجیح-

 نگفتی؟ بدی، توضیح قبلش باید گفتی اما-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 رفت تحصیل ادامه برای شمعشوقه. بود ایدیگه زن عاشق مادرش، با ازدواج از قبل پدرش-

 ازدواج مامان با شد باعث حسی چه دقیقا دونمنمی. شد آشنا مامان با بین همین در اون و خارج

 از سال پنج هنوز که بود سست احساس این اونقدر بود که چی هر اما بشن، رایان صاحب و کنه

 و کرد ول رو شبچه و زن و کرد نت*یا**خ مامان به شمعشوقه برگشتن با نگذشته، ازدواجشون

 !بود باردار ازش شون،خائنانه بازی عشق یثمره در که ایبچه و زن اون دنبال رفت

 : دادم ادامه و کشیدم پرحرص نفسی

 ...ولی شده کم سرمون از شرشون دیگه کردممی فکر من-



 : پرسید کنجکاوانه مکثم شدن طوالنی با

 ولی؟-

 ایران؟ رفتم خبربی بعدش و شد بد حالم که رو شبی اون یادته-

 : گفت و کرد اخمی

 !دیدا کشتن به منو! یادمه-

 : گفتم و بردم باال را لبم راست یگوشه

 !بود حقت-

 : گفت و خاراند را گردنش پشت

 ...میشه قشنگ داره تازه که مطلب اصل سر برو-

 !فیلمه؟ مگه-

 .ستکنندهکنجکاو و خم و پرپیچ خیلی اما! نه-

 : گفتم و کشیدم آهی

 پسر کرد، خراب رو رایان و نماما زندگی عشقش، با ازدواج برای که زن اون! دردناک خیلی و-

 که اومد همین برای و دونستمی پدرش و مادر اخیر عالقگیبی مقصر رو من مامان هم کوچکش

 !بگیره خوشبختمون یخانواده از رو ممکن انتقام بدترین

 : گفت و کشید اشچانه روی را دستش

 !انتقام؟-

  

#169  

 



 

 

 به اون. داد بازی اونو و شد دوست من یتجربهبی و کوچیک خواهر با انتقام برای! انتقام آره-

 ...بهش... بهش و نکرد اکتفا آرشیدا احساسات با بازی به که بود فطرت پست حدی

 :  گفتم آهسته بسیار پرحرص، صدایی با و بستم را چشمانم

 !کرد وز*تجا بهش-

 لیوان یک همان. دپیچی فضا در اششیشه شدن تکه هزار صدای. افتاد زمین بر دستش از لیوان

 در تحیر که چشمانش به و کردم باز چشم. شد زهر جانش به بود، خورده را اشنیمه تا که آب

 دستم. بود باور قابل غیر انصافی،بی این هم او نظر از حتی. دوختم چشم زد،می موج نگاهشان

 دست با ار  اشپیشانی. گرفت من از را نگاهش و خورد خفیفی تکان. گذاشتم دستش روی را

 : گفت ب**ل زیر و داد ماساژ آزادش

 !میشن پیدا هنوزم آدمایی همچین نمیشه باورم-

 : گفتم لرزیدمی بزرگم بغض از که صدایی با

 مادر هم و پدر هم مونخانواده توی ما شاید که بودیم خوشحال رایان و من! بشه باورت باید-

 دوتاشون هر خونی فرزند و بابا و مامان عشق حاصل که آرشیدا و آرش ولی نداریم، رو مونخونی

... ما نوجوان و کوچیک آرشیدای... ما آرشیدای حاال اما بشن بزرگ کمبودبی و خوشبخت بودن،

 یگوشه بشینه افسرده باید هاشه،پردازی رویا و دخترانه هایخنده وقت هنوز که آرشیدایی

 بود، شمدرسه ممتاز شاگردهای جزء همیشه که آرشیدایی... بزنه زل دیوار به هاساعت و اتاقش

 هاشب**ل روی از لبخند و بود شاد همیشه که آرشیدایی... بخونه درس زور و ضرب به باید االن

 ...کنه سر زندگیشو بغض و گریه با باید حاال رفت،نمی



 را شدستان. نشست کنارم مبل روی و شد بلند مبلش روی از. برید را امانم گریه و ترکید بغضم

 با آرامی به. انداخت گرمش آغوش در را جانمبی و سست بدن و کرد حلقه هایمشانه دور

 : گفت و کرد نوازش را موهایم روی دستانش

 !راهند در خوب روزهای. آرزو شد تموم همش-

 تمام سطح هم بزرگ ایلکه یاندازه به را اشمردانه پیراهن و ریختندمی فرو مهابابی هایماشک

 در اش،قوی بازوان پناه در مرا بزند، دیگری حرف یا کند اعتراضی کهآنبی. کردم خیس تمصور 

 دعوت دستش نوازش با دلپذیری بازی به را موهایم و فشردمی آغوشش پرحرارت و امن پناهگاه

 .کرد

*** 

 

 ختمت در کمی. شدم بیدار بود افتاده مغزم جان به خوره مثل که انگیزینفرت درد سر با صبح

 خیزنیم تختم در و زدم کنار را نازکم پتوی ناچار به. نشد کم درمانمبی درد از ایذره ولی غلتیدم

 : گفتم حوصلگیبی از مملو لحنی با و بلند صدایی با. شدم

 .بیار عسل شربت برام اگنس-

 برای. مبرد باال را بودند شده پخش امپیشانی روی که ایژولیده موهای دستم با و کشیدم پوفی

 ،نفره دو یکاناپه روی که ماکان دیدن با. کردم باز و بستم محکم را چشمانم دیدم، وضوح افزایش

 که آوردم یاد به تازه. شدند گرد تعجب فرط از چشمانم بود رفته خواب به اتاق دیوار جلوی

 بودم خواب وقتی حتما. رفتم خواب به و شدم حالبی که کردم گریه آغوشش در قدرآن دیشب

 ب**ل زیر و کشیدم بدنم به دستی. است گذاشته تخت روی و آورده اتاقم به کرده، بلند مرا

 : غریدم

 !بودم بیدار کاش-



 تا دادم تکان را سرم. دادم دست از بودنم خواب با را نظیریبی دلچسب و گرم حس شکبی

 با راحتی، لباس و پتو چهی بدون که ماکان روی را نگاهم. بشوم بود گذشته دیشب آنچه بیخیال

 یک از بیش حسی. کردم متمرکز بود خوابیده کاناپه بر معذب اشرسمی شلوار و پیراهن همان

 کاناپه به و برداشته را پتویم شدم، بلند تخت روی از. بود آورده درد به را قلبم ساده، وجدان عذاب

 زانو دو روی. بشود بیدار ششیرین خواب از مبادا که انداختم رویش آرام را پتو. شدم نزدیک

 همچون خواب، هنگام به که مردی دلربای و معصوم یچهره به متریسانتی پنج از و نشستم

 از که نوری هایبارقه زیر تمیزی از که سیاهش موهای. دوختم چشم شدمی جذاب هاپسربچه

 بیشترین به درونم رد که ایوسوسه. بودند پوشانده را اشپیشانی درخشیدند،می تابیدمی پنجره

 را دستم. برد موهایش سمت به را دستم و گرفت دست در را دستم افسار بود، رسیده خود حد

 جسور آرزو" یادآوری با. کردم مکث ایلحظه چند و کردم متوقف موهایش متریمیلی چند در

 را دستم و بستم را چشمانم. نکردم منع دستم بردن جلو از را خودم گفت،می ماکان که ای" باش

. دادم حرکت و برده فرو بودند، ابریشم کرم یشده تنیده تازه هایابریشم مثل که موهایش البالی

 : کردم زمزمه ب**ل زیر لذت با

 !ایالعادهفوق موهای چه-

 : گفت جوابم در اشآلودهخواب و آهسته صدای بود، بسته چشمانش که همچنان

 .رهتالعادهفوق مادمازل موهای البته-

 : گفتم بیاورم بیرون موهایش از را دستم کهآنبی

 !نیست درست اصال زدی خواب به خودتو کهاین اوال-

 دیدن از کجی لبخند. کرد نگاهم کنجکاوانه چشمش یگوشه از و کرد باز کمی را راستش چشم

 : گفت کردمی متمرکز هایمب**ل بر را نگاهش کهحالی در. گرفت جان لبم بر اشکودکانه واکنش

 چی؟ دوما-

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده



 !دونینمی رو باشه مثلشون موهام داشتم آرزو همیشه من که خودتو موهای قدر تو دوما-

 !نیست؟ موهات حیف! نزن حرفو این-

 .داد شکل ابروهایم به اخم جایش به و رفت لبم از لبخند

 زمختشون؟ نسج حیف یا خوردنشون گره حیف باشه؟ چیشون حیف-

 کلفتی همین حیف اصال براقشون، و سیاه رنگ با قشنگشون حالت حیف تابشون، و پیچ حیف-

 !عالیه چیزشون همه! خوردنشون گره و

 : گفتم لجوجانه و کردم ترپررنگ را اخمم

 !نیست عالی هم اصال! نه-

 : گفت و بست را بازشنیمه چشم یک همان

 .بخوابم دوباره تا بده ادامه موهام نوازش به حاال .کافیه همین و عالیه که من واسه-

 !موسیو؟ ندارید ایدیگه امر-

 .بخون بلدی هم الالیی اگر-

 : گفتم ناباورانه. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !الالیی؟! ماکان؟ شدی بچه-

 .کنه هاشکودکی از یادی گاهی آدم الزمه. الالیی آره-

 . نیستم حفظ الالیی که من خب-

 : دادم ادامه و آوردم بیرون موهایش از را ستمد

 یک که کنم پیدا رو اگنس منم و بخوریم صبحانه بریم پاشو حاال. کافیه دیگه هم موهات نوازش-

 .کنه پیدا لعنتیم سردرد این واسه عالجی،

 : گفتم ب**ل زیر و گذاشتم امپیشانی روی را دستم



 .بخورم کا*ود بکنم غلط دیگه-

 : گفت پیروزمندانه لحنی با. پاشید رویم به رضایت از لبخندی و کرد زبا را چشمانش

 !رسیدی نتیجه این به خوشحالم-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و بردم باال را لبم راست یگوشه

 !میذارم کنار رو نوشیدنی کال که نیست این معنیش البته-

 به شیطانی لبخندی باال، به لبم تراس ینیمه دادن کش بیشتر با. شد پکر اشچهره حرفم این با

 حتی دیشب. کردم باز را در و گرفتم او از چشم. رفتم در سمت به و شدم بلند آنجا از. زدم رویش

 بلند صدای با روراه در. بود چیز همه اولویت در سردردم، رفع اما بودم نکرده عوض را هایملباس

 به دانه و رفتم هاکابینت سمت به ناچار به! دنبو که نبود او از خبری هیچ اما زدم صدا را اگنس

 کردن کار عاقبت! نداشت ایفایده اما بیفتد، عسل به چشمم بلکه تا کردم باز را هاآن یدانه

 امخانه در را چیز کوچکترین جای حتی من که است همین خانه این در تنهایی به اگنس

 هاراحتی از یکی روی را خودم و رفتم راییپذی سمت به ناامید فراوان، جستجوی از پس. دانمنمی

 از تا بکشم را خودم خواستمی دلم. کوبیدم سرم به مدام و برداشتم رویش از کوسنی. کردم رها

 سمت به سرم! دادند من به را دنیا انگار خانه، در شدن باز صدای با. شوم خالص سردرد این شر

 نگاهش تا. انداختم پرذوق نگاهی شد،می انهخ وارد دست به نان پاکت که اگنس به و چرخید در

 : گفت نداشت نگاهش تعجب از کم که صدایی با. شدند گرد تعجب از چشمانش افتاد، من به

 !شدید؟ بیدار زود انقدر چرا خانوم-

 !نمردم سردرد از تا کن درست عسل شربت برام فقط اگنس-

 : گفت دستپاچگی با و زد صورتش به دستی حرفم این با

 .کردممی درست براتون زودتر باید نبود، حواسم اصال خانوم بخشیدب-

 .نداره عیبی-



 شربت نداشتم، سراغ خودم از هرگز که سرعتی به. گذاشت اپن روی را پاکت و گرفت من از چشم

 و دادم دستش به را لیوان. کشیدم سر را روانش و سرد محتوای تمام. داد من به و کرد درست را

 : گفتم

 .مرسی-

 نیستن؟ خونه آقا راستی. خانوم جان نوش-

 نباشه؟ چرا-

 .نشه بیشتر تبتون بودن مراقب و بودن بیدار صبح تا چون بینمشون،نمی االن کردم تعجب آخه-

 !کردم؟ تب من مگه! تب؟-

 .کردن عوض سرد کمپرس براتون بار سی یا بیست حدودا کنم فکر! کردید تب دیشب بله-

 .کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با

 !نشدم؟ متوجه چیزی من چجوری پس-

 .گفتیدمی چی شدیدنمی متوجه اصال. نبود خوب حالتون چون-

 .شده اذیت انقدر من خاطر به نمیشه باورم-

 .خانوم-

 شدن طوالنی با. شد هایشناخن با بازی مشغول و انداخت پایین را سرش. کردم نگاهش منتظر

 : پرسیدم کنجکاوانه انتظارم،

 .بزن حرفتو و باش راحت اگنس؟ چیه-

 : گفت آهسته صدایی با بود پایین سرش که همچنان

 ...چرا پس دارید دوست همدیگرو خیلی که آقا و شما-

 : گفتم بلند صدایی با کند، تمام را حرفش بدهم اجازه کهآن بدون



 !اگنس-

 آرام و بردم فرو موهایم در را دستم. شدند سرخ شرم از سفیدش هایگونه. برد ترپایین را سرش

 صدای با. دانستمنمی هم خودم حتی را چطورش ولی آوردممی در دلش از باید. دادم حرکتش

 .چرخید سمتش به دویمان هر سر آمد، اگنس سر پشت از که ماکان

 .اگنس وقتش به چیز همه-

 با. بود کرده نفوذ مبدن سلول به سلول در کنجکاوی. کردم نگاه ماکان به تعجب از گرد چشمانی با

 : گفتم ناباوری با. بیاورم در سر زد،می حرف که وقتی آن از خواستممی وجود تمام

 !ماکان؟ میگی چی-

 : گفت و زد لبخندی

 .فهمیمی زودی به-

 و زدم بیخیالی به را خود کرد،می طلب را جوابم گرفتن برای بیشتر سماجت دلم کهآن با

 داندمی که فهماند من به نگاهش با و کرد ترپررنگ را لبخندش ماکان. انداختم باال را هایمشانه

 .برپاست غوغایی بود، حرفش پشت آنچه فهمیدن برای درونم هم هنوز

 کنم؟ آماده رو صبحانه-

 : گفتم و کردم نگاه شکست، را ما بین ایلحظه چند سکوت آهسته صدایی با که اگنس به

 !گشنمه خیلی که من! آره-

 آمدن بند از پس. کرد متمرکز هایشگونه روی حفرات روی را نگاهم و داد سر ایخنده ماکان

 : گفت اشخنده

 !شهگشنه خدا یهمیشه مادمازل-

 قبل از بیش مرا و زد پیروزمندانه لبخندی دادنم حرص برای. شدم سینه به دست و کردم اخمی

 .برد فرو خشم در



*** 

 

 از روزی ده حدودا. شد تمام هم دیگر کاری روز یک. کشیدم فیپو و گذاشتم کارم میز روی را سرم

 سبکی حس بعد به شب آن از. گذشتمی بودم، گفته ماکان به امگذشته از را چیز همه که روزی

 با طرفی، از و داردمی باز امگذشته ارزشبی و تلخ خاطرات به کردن فکر از مرا عجیبی آرامش و

 عالقه جنس از عجیب برق آن گذشتمی بیشتر چه هر کنممی حس. شدم ترراحت خیلی ماکان

 مورد در خود که من و کردنمی عالقه ابراز برای قدمی هیچ اما شدمی بیشتر چشمانش در

 کهآن از قبل را حسم مبادا که گذاشتم جلویم را غرورم بودم، رسیده یقین به او به شدیدم یعالقه

 .کنم یاننما کند، ایعالقه ابراز من به او

 بزرگی ترس حس شد،می بیشتر من یعالقه و میل و یافتمی ادامه هایمانمالقات که همچنان

 از همیشه، برای مرا و بدارد دوست را دیگری زن ماکان مبادا کهاین ترس زد؛می تلنگر قلبم به

 کمتر روز به روز ارتباطمان این و باشم برایش معمولی دوستی بخواهد که یا کند بیرون اشزندگی

 به و برداشتم میز روی از را سرم. گرفت بر در را وجودم بدی سرمای فکر این با. شود کمتر و

 به هنوز ولی بود برقرار ماکان با رویپیاده قرار هم امشب. انداختم نگاهی دیوار روی ساعت

 .بودیم نرسیده قرار ساعت

 که امگوشی به تعجب با. شد پرت لک به حواسم موبایلم زنگ صدای با افکار، همین میان در

 انگشت دو با. کردم نگاه بود آمده در گیرد،نمی تماس من با کسی که روز از موقع این در صدایش

 بر که اسمیت اریکا عبارت به و دادم ُسر خودم سمت به میز روی را آن اماشاره و شست

 : گفتم متعجب و کردم برقرار را تماس. انداختم ناباور نگاهی بود، نمایان اشصفحه

 !الو-

 : گفت دلخور لحنی با اریکا

 ما با که وقته خیلی اما گذرونیمی وقت کلی اون با که میگه ماکان! کردی؟ فراموش رو ما تو آرزو-

 !نگرفتی تماس حتی



 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 !سالم-

 : گفت است آمده خودش به تازه انگار که صدایی با

 .آرزو سالم! کنم سالم رفت یادم هاو-

 : گفتم بارید،می آن لحن از شرمساری که صدایی با. کردم ترعمیق را کجم لبخند

 ولی دارید حق من گردن خیلی جولین و تو. باشی دلخور من از میدم حق بهت! اریکا متاسفم-

 نیاز زندگیم در ماکان حضور به شدن آروم برای و بود مشکل از پر من زندگی که بود مدتی

 ! ببخشید بود، بزرگی اشتباه واقعا گذرهمی ارتباطمون آخرین از زیادی زمان کهاین اما داشتم،

 : گفت مالیم لحنی با

 داشتی زیادی مشکالت که بود گفته جولین به هم ماکان البته و نداشتی خوبی شرایط فهمممی-

 .هستی قدرشناسی و ونمهرب دختر وگرنه کردی،می نرم پنجه و دست باهاشون که

 با. شد پررنگ امکان حد تا لبم بر لبخند بود، کرده سرم پشت ماکان که تعریفی شنیدن با

 : گفتم آهسته صدایی

 .بینهخوش ماکان-

 و من روی بیشتر تونیمی بعد به این از اما هستی خوبی دختر واقعا تو! نزن حرفو این اوه-

 .کنی باز حساب کنند،یم کمکت که دوستانت عنوان به هم جولین

 !کنممی که البته-

 : گفت نماییدمی شاد بسیار عوض در و نبود آن در دلخوری از اثری دیگر که لحنی با

 ...کنی عمل دادی جولین به که قولی به باید ببخشیمت کهاین واسه-

 : گفتم متعجب



 قول؟ کدوم-

 .مارتا تولد به اومدنت قول-

 دوستانی کنار در مهمانی یک برای دلم. کشیدم خفیفی جیغ و گذاشتم دهانم جلوی را دستم

 جولین و ماکان حضور. بود پرفشارم و طوالنی یکنواختی این از پس تنوع بهترین. زدمی لک آشنا

 کنجکاوی به ببینم، را مارتین و مارتا بتوانم که همین البته و بود کافی گذرانیخوش برای اریکا و

 .دادمی شیرینی پاسخ فراوانم

 !خوبی؟! آرزو؟ شد چی-

 : گفتم پرشوق صدایی با و برداشتم دهانم روی از را دستم

 ! عالیه این! عالیه-

 : گفت و شد وارد صدایش به فراوانی خوشحالی

 میای؟ پس-

 ! میام که معلومه-

 .بینمتمی ماکان با. هستیم منتظرت دیگه یهفته یدوشنبه! کردی خوشحالم خیلی آرزو-

 .دارد لذتی خودش هم رفتن مهمانی ماکان با. گرفت شکل لبم بر شیطنتپر  لبخندی

 .خدانگهدار فعال بینمتون،می-

 .خداحافظ-

 کنممی مجبور را ماکان امشب. چسباندم امسینه چپ سمت به را گوشی من و شد قطع تماس

 .بیاید من با مهمانی لباس خرید برای کنسرت، از بعد

 کردم عوض لباس سریع. داشتم وقت دقیقه پنج تنها. کشاندم یدیوار  ساعت سمت به را نگاهم

 با. رفتم سمتش به تند هاییقدم با. بود ایستاده من منتظر اشهمیشگی جای در. رفتم پایین و

. پاشید رویم به گرم لبخندی و چرخاند سمتم به را سرش. شد حضورم متوجه هایمکفش صدای



. کردم اخم و زدم زل نماییدندمی اوقات دیگر از ترتیره هک چشمانش در. ایستادم اشمتری نیم در

 با. کرد باز را صورتش عضالت تمام بُهت جایش به و ماسید لبش بر لبخند اخمم دیدن با

 : گفتم پرحرص صدایی

 !هان؟! مارتاست؟ تولد دیگه یدوشنبه نگفتی من به چرا! ماکان-

 رخ به بودم، نبرده فرو انگشت هاآن در هنوز هک را هایشگونه روی هایحفره و آمد در اشخنده

 : گفتم و کشیدم پوفی. کشید

 !ندارم لباس من! نخند-

 : گفت و کرد من به متعجب نگاهی اش،خنده آمدن بند از پس

 !انفجاره حال در کمدت که تو! نداری؟ لباس تو-

 : گفتم و شدم سینه به دست

 .خریدمن جدید لباس وقته خیلی! شدن قدیمی اونا خب-

 !نشدن؟ خراب هالباس وقتی دارن فرقی چه جدید و قدیمی-

 .خواممی لباس که نکن مگو بگو من با! ماکان-

 .کردم تکمیل را امکودکانه لجبازی و کوبیدم زمین بر را پایم

 .برسیم کنسرت به که بریم حاال. خرممی هم لباس برات وروجک باشه-

 او به بلند قدم چند با. کشاند خود دنبال به مرا و گرفت گرمش همیشه مثل دست با را دستم

 .شدیم مشغول طوالنی رویپیاده یک به هم، با گام هم و رسیدم

 روی به اما بودند شده شل خستگی شدت از پاهایم. رفتیم پیاده که شدمی ساعت دو از بیش

 : گفتم لندکنانغرو رفتیم که دیگر کمی. بگیریم تاکسی بخواهم او از تا آوردم،نمی مبارکم

 وسط اون میاد وجق عجق یخواننده یک گرفتی؟ بلیطشو که چیه مسخره کنسرت این اصال-

 .خبره چه انگار که کشنمی سوت و زننمی دست انقدر مردمم کنه،می بپربپر



 : دادم ادامه و کشیدم پرحرص نفسی. داد سر ایخنده تنها جوابم در

 این دیگه بگو خب د  ! هست کی کنسرت نمیگی من به حتی تو که اینه کنسرت از بزرگتر مشکل-

 ماکان؟ سورپرایزیه چه

 .رساند خود اوج به مرا حرص و داد سر دیگری یخنده 

 و جیغ واسه کردی، فلج منو پای ساعته دو! رسیممی هم به که دوباره ولی ماکان بخند! بخند آره-

 !ریختبی تیغی جوجه یک دادای

 جاهمان. آوردمی باال مرا روی آن داشت دیگر. شد تبدیل بلند ایههقهق به اشخنده صدای

 : گفتم و ایستادم

 مردم! رفتیم پیاده لندنو نصف. بخند و برو تنها خودت و کن ول دستمو. اصال نمیام دیگه من-

 .نمیرن پیاده یهو راهو همه این فقیرشم

 که پررنگی لبخند با اشهخند اتمام از پس. شد کمتر صدایش ولی یافت ادامه اشخنده

 : گفت دادمی نشان را هایشحفره

 بیای؟ رو مونده باقی قدم دو که بدم بهت چی ای؟تشنه ای؟گشنه خوای؟می چی تو آرزو-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با. آمد کش باال به لبم راست یگوشه 

 .بیفته چال هاتگونه روی که جوری یک. بزن بزرگ خیلی لبخند یک-

 : پرسید گنگی با. رفتند باال تعجب فرط از ایشابروه

 !چرا؟-

 !نپرس دلیل! بده انجام رو گفتم که کاری تو-

. شدند نمایان ترتیب به هایشگونه روی هایچال. زد عمیق لبخندی و انداخت باال ایشانه

 نگشتریا و میانه اشاره، انگشتان. ایستادم پاهایم هایپنجه روی و کردم ترعمیق را کجم لبخند

 روی داشتنی دوست هایحفره گرمی و نرمی. بردم فرو هایشگونه روی هایحفره در را دستانم



 رنگ عجیب چشمانش. کرد پخش بدنم سراسر در انگشتانم نوک از دلپذیر حسی هایش،گونه

 : گفتم ب**ل زیر و بستم را چشمانم. بود گرفته بُهت

 !آخیش-

 را انگشتانم نوک مصرانه من اما کرد پرت را حواسم یکم هایشخنده ریز صدای و صورت حرکت

 حق او به ایخنده هر برای. داشتم نگه کنم، لمسشان داشتم آرزو هامدت که هاییحفره درون

 طوری او، به نزدیکی کوچکترین با که کودکی. شدممی کودک عجیب او برای من که چرا دادممی

 چشم دلنشینش یخنده به و کردم باز چشم. اندداده من به را دنیا انگار که کردممی ذوق

 جا آن، در که ایحفره از را اماشاره انگشت. کردم نزدیک صورتش سمت یک به را صورتم. دوختم

 این انتظار. آمد بند اشخنده. گذاشتم رویش را هایمب**ل و آوردم بیرون بود کرده خوش

 کار در من از ایاراده ولی نداشتم، نتظاریا چنین هم خودم چراکه نداشت، من از را هانزدیکی

 را نگاهم .کشیدم عقب را سرم و برداشتم اشگونه روی از را لبم! بود دل کار فقط اشهمه. نبود

 زیر دستش با. کند سرزنشم مبادا که بفهمد را خطایم بابت امشرمندگی تا بودم دوخته زمین به

 از خبر هایشنفس صدای شدن بلند. نگرفتم زمین از را منگاه. آورد باال را سرم و گرفت را امچانه

 تا را نگاهم صورتم، روی بر گرمش هاینفس شدن پخش با. دادمی صورتم به شدنش نزدیک

. کشاندم باال بود، گذاشته نمایش به را فراوان اشتیاقی ها،آن در عجیب برقی که چشمانش

 از تبعیت به. بست را چشمانش و شد ترنزدیک من به آرامآرام و برد فرو موهایم در را دستانش

 خاموش هایمب**ل با اشسه*بو حس برای را امپنجگانه حواس تمام و بستم را چشمانم او

 رسوخ وجودم ژرفای تا ها،ب**ل از داشت را اول روز همان شیرینی که دلچسبی حرارت. کردم

 آتشین یبوسه آن در و دادم گوش دلم ندای به بگیرم دستوری مغزم از کهآنبی. یافت

 شدیم، لذت آن اتمام به مجبور و آوردیم کم نفس که ایلحظه تا زمان گذر. کردم اشهمراهی

 در هم آسمان خروش پر برق و رعد صدای بلندمان، هاینفس صدای آمدن در با. بود معنابی

 نگاه هم هایچشم در له،فاص اندک آن از و ایستاده جاهمان بخوریم، تکان ایذره کهآنبی. آمد

 بازی به دلچسبش خنکی در ذره ذره، را گلگونمان و داغ هایصورت باران نمنم. کردیممی

 نمایش را قبل از تردرخشان برقی همیشه از ترتیره که چشمانش در نگاه غرق. گرفتمی



 آرام صدایی با .چسباند امپیشانی به را اشپیشانی و کرد خم کمی را سرش. بودم شده دادند،می

 : گفت

 ...ولی نبود درست-

 : داد ادامه شوق و پرشور لحنی با و زد لبخندی

 !چسبید ولی-

 لبخندش. کردم بازوهایش نثار را ضعیفم هایمشت و برداشتم هایشگونه روی از را دستانم

 : گفت و شد ترپررنگ

 .وروجک خودته تقصیر-

 : گفتم پرحرص لحنی با

 !بود خودت کار دفعه این! نخیر-

 باران زیر ام،پیشانی با داغش پیشانی لمس از بسته چشمانی با. نگفت هیچ و داد سر ایخنده

 از چکیدن به شروع آب و شد خیس پایمان تا سر باران، گرفتن شدت با. شدم لذت غرق سرد

 از راهاک به را اشپیشانی و آورد بیرون خیسم موهای از آرامی به را دستانش. کرد هایمانلباس

 آب تارشان به تار از و ریخته صورتش روی که را خیسش موهای دست با. کرد جدا امپیشانی

 : گفت و زد کنار ، کردمی چکه

 مادمازل؟ بریم رو قدم دو-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 !نباشه کیلومتر یک قدم هر امیدوارم-

 جلوی که رفتیم جلو متری بیست و،ا با گام هم بلند هایقدم با. گرفت را دستم و داد سر ایخنده

 دنبال را نگاهش مسیر و ایستادم او از تبعیت به. کرد توقف کالسیک دیزاین با مجتمع یک

 پارت بتهوون، سولوی" بود شده نوشته آن بر که افتاد مجتمع در روی بزرگ تابلوی به نگاهم. کردم



 و چرخاندم ماکان سمت به را مسر . شدند گرد ناباوری و ذوق از چشمانم" ده ساعت امشب اول،

 : گفتم ساختمی آشکار خوبی به را امناباوری که لحنی با

 !نمیشه باورم! بتهوون سمفونی! ماکان وای-

 : گفت آرام صدایی با. پاشید رویم به گرم لبخندی و چرخید سمتم به سرش

 !مهمی برام خیلی چون آرزو، شناسممی خوب رو تو سالیق من-

 ب**ل زیر و آمد کش باال به لبم طرف دو. کرد رخنه بدنم هایسلول تککت در رضایت حس

 : کردم زمزمه

 !نمیشه این از بهتر-

 !میشه چرا-

 : داد ادامه و زد چشمکی

 .الزمه صبر کم یه فقط-

 : گفت و گرفت من از چشم

 .نشده دیر تا داخل بریم دیگه خب-

 .باشه-

 *** 

 

 به را روحم بد و خوب عواطف تمام که انگیزیدل و نوازگوش صدای به و بودم بسته را چشمانم

 اشتجربه از را خودم بود هاسال که کالمبی موسیقی این. دادممی گوش برد،می خود یقله و قعر

 باز چشم نگاهی سنگینی حس با. داد من به ماکان که بود هدایایی بهترین از بودم، کرده محروم

 درخشیدمی سالن زیبای نورپردازی تحت تمیزشان، هایساز که یارکستر  گروه از را نگاهم. کردم

 و لذت جز. کشاندم بود، سرشار ناپذیروصف شوقی از چشمانش آرامش دریای که ماکان به



 سر موسیقی، صدای گرفتن اوج با. کردنمی سرایت بدنم به هایمگوش و هاچشم از چیزی آرامش

ن سمت به دویمان هر  یاد به و دوختم بود نشسته پیانو پشت که جوانی دمر  به چشم. چرخید س 

 .نکنم فکر ام،عالقه مورد موسیقی آلت کردن رها به تا بستم را چشمانم. افتادم خودم زدن پیانو

 *** 

 

 از شکوهی با تشکر زدنشان، دست صدای با و شدند بلند تماشاچیان یهمه اجرا، اتمام با

 کنارم که ماکان سمت به را نگاهم. کردند بودند، تعظیم حال در ب**ل بر لبخند که نوازندگانی

 .دادم سوق کردمی نگاه من به پیروزمندانه لبخندی با و ایستاده

 نه؟ مگه. اومد خوشت خیلی کنم فکر-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه 

 .میشه بهترم بخریم لباس بریم بعدش اگه ولی! البته-

 : فتگ و داد سر ایخنده

 .مادمازل میریم هم خرید-

 .دادم ادامه زدن دست به پرزورتر و کردم ترپررنگ را لبخندم

 *** 

 

 چطوره؟ این-

 خرید برای که شدمی ساعتی یک. داد تکان طرفین به نفی عالمت به را سرش هزارم بار برای 

 : گفتم و کشیدم پوفی. گرفتمی ایراد پوشیدم،می چه هر اما بودیم آمده

 بپسندی؟ رو چیزی شده حاال تا-



 : گفت و زد لبخندی 

 کردم؟ تخسته-

 : گفتم تعارفبی 

 !خیلی-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 پوشه،می رو لباس که کسی و لباس بین باید همیشه. نیست تو یبرازنده لباسی هر آخه-

 .باشه تناسبی

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !بیان راه باهات که کنی بازی آدما احساسات با بلدی خوب-

 !منطقیه کردن متقاعد! نیست که بازی-

 .بازیه-

 .نیست-

 .هست-

 .نیست-

 !ببخشید-

 دست با کرد،می پیشنهاد را هالباس که ایفروشنده. شد متوقف بحثمان آمد که نازکی صدای با

 : گفت و کرد ایاشاره بودم پوشیده که لباسی به

 نیومده؟ خوشتون لباس این از-

 : دادم جواب دمغ حالتی با 

 .نه-



 .باشید منتظر لحظه چند پس-

 رفت جلویش ماکان ببینم، خوب را لباس کهاین از قبل. برگشت لباسی چوب یک با و رفت سریع

 و چرخید سمتم به رضایت از لبخندی با. دیدمنمی هیچ سرش پشت از. کرد نگاه دقیق را لباس و

 : گفت

 .کن امتحان اینو-

 که اشطوسی رنگ چیز، هر از بیش. داد دستم به و آورد بیرون لباسی چوب از را لباس فروشنده

 را لباس و رفتم پرو اتاق به. کرد جلب را توجهم بود شبیه چشمانم رنگ یزمینه به شدید

 اشدکلته ییقه بر که مورب سفید یپارچه ایتکه جز و بود ساده خیلی نظر یک در. پوشیدم

 همان به هم اشتنه پایین قشنگی. نداشت اشتنه باال در خاصی طرح و نقش بود، شده کشیده

 روی بر قشنگی به کهآن از. بود دوخت خوش و شیک بسیار کلی نمای در. بود حریرش دامن پف

 نگرفته پرنسسی مدل پیراهنی بود هامدت که همین و بودم راضی بسیار بود، گرفته جای بدنم

 هاییقدم با. کردم باز را درش و کندم دل پرو اتاق یآینه از. دادمی جلوه جذاب برایم را آن بودم،

 کرد،می برانداز را پایم تا سر خریدارانه نگاهی با که ماکان متری دو در و رفتم بیرون محکم

 .ایستادم

 موسیو؟ چطوره-

 و تحسین رنگ عجیب نگاهش. کشاند البا چشمانم تا دامنم پایین هایلبه از آهسته را نگاهش 

 .است خرسند بسیار لباس انتخاب از بود معلوم. داشت عالقه

 : گفت و زد لبخندی

 !بودم دنبالش که چیزیه همون دقیقا! عالیه-

 دل ته از پسندی،سخت و باسلیقه همراه   چنین داشتن برای و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 دیگری نامناسب لباس به هااین از پیش قطعا نبود، او خاطر به اگر. مکرد افتخار و غرور احساس

 خودش کند توجهی من اصرارهای به کهآنبی اش،هزینه کردن حساب از پیش. شدممی قانع

 : کرد نجوا گوشم کنار در آهسته برسیم ماشین به کهاین از قبل. رفتیم بیرون و کرد پرداخت



 فر همینجوری بذار. نکنی صافشون هم اصال و بذاری باز توموها مهمونی واسه باشه یادت-

 .بمونن

 : گفتم پرحرص لحنی با و چرخاندم سمتش به را سرم سریع

 !باشم؟ مهمونی اون دختر ترینزشت خوایمی-

 : گفت آرام صدایی با. گذاشت هایمب**ل روی را اشاشاره انگشت و زد دارمعنی لبخندی

 خودت حالت زیباترین در موهات، همین با و صورت همین با ؛هستی خودت دقیقا وقتی تو-

 .هستی

 : افزود تاکیدی لحنی با. برد باال کمی را صدایش و کرد مکثی

 حرفا این از بیشتر خیلی. کنی کمبود حس جایی تو خوامنمی وقتهیچ من که کن باور رو این و-

 !داری ارزش واسم

 چشم لبخندم نقش به و برداشت لبم روی از را انگشتش. آمد کش باال به لبم سمت دو هر

 .دوخت

 *** 

 

 را موهایم. بودم نشسته اتاقم یآینه جلوی و پوشیده را لباسم. رسید فرا مارتا تولد روز باالخره

. کردم رها پریشان دهم مدل یا کنم صاف ایذره کهآنبی بود، کرده درخواست ماکان که طورهمان

 هاسال که بود رنگی اینقره ظریف یگوشواره و گردنبند بودم، ختهآوی خود به که زینتی تمام

 و حالیبی از کمی تا رفت آرایش لوازم کیف سمت به دستم. بودم گرفته هدیه بابا از پیش

 برق اندکی با ریمل، و نازک چشمی خط کشیدن به. کنم رفع امچهره از را کار از ناشی خستگی

 نیم هنوز. انداختم پرکسالت نگاهی دیوارم روی ساعت به و کشیدم پوفی. کردم اکتفا ب**ل

. آمد در خانه زنگ صدای که بود رفته سر امحوصله دیگر. بود وقت ماکان رسیدن تا ساعت



 حال در که ماکان دیدن با. رفتم بیرون اتاق از باشد، توانستمی کسی چه کهاین از متعجب

 : گفتم ناباور بود اگنس با ایمحترمانه احوالپرسی و سالم

 !اومدی زود چه! ماکان-

 با. کرد نگاه من به بود، انداخته برق هاآن در رغبت و اشتیاق که چشمانی با و چرخید سمتم به

 تلخ افترشیو خوب بوی اش،شده تیغ شش صورت. شد نزدیک اممتری نیم تا بلند قدم چند

 بر ظرافت، و دقت نهایت با را سفید رنگ به هاییطرح با رنگش طوسی کراوات. دادمی را اشمزه

 نور زیر اش،اتوکشیده رنگ مشکی شلوار و کت. بود زده گره رنگش سفید تمیز پیراهن ییقه

 که را خنکش ادکلن انگیزدل بوی تا انداختم پایین کمی را سرم. زدندمی برق پذیرایی هایچراغ

 : گفت آهسته اییصد با. ببرم فرو هایمریه عمق تا بود، همیشه از ترغلیظ

 !مادمازل شدی عالی خیلی-

 و آمد کش باال به لبم یگوشه دو هر. خورد گره مشتاقش چشمان به نگاهم و آمد باال سرم سریع

 : گفتم

 ...البته و شده تیپخوش بسیار هم موسیو! ممنون-

 : دادم ادامه و کردم کراواتش به ایاشاره دست با

 .کرده ست هم مادمازل با-

 : گفت و زد یلبخند

 مگه. کنیم ست مادمازل مجلسی پیراهن با رو خیاطی انبار در مونده یپارچه تیکه یک این باید-

 نه؟

 ارادهبی هاییخنده ریز. گرفت زدم او به را حرف این که شبی همان شیطنت رنگ نگاهش 

 نگاهم لذت با که ماکان به اتمامش از پس. آورد در حرکت به را فکم عضالت تمام و هاب**ل

 : گفتم و دوختم چشم کرد،می

 .نشده دیر تا بریم-



 .بریم-

 که سبزچراغ هر نزدیکی به کردممی حس. نبودیم راه در ماشین با ساعت نیم از بیش

 و کند نگاهم راحت خیال با و بایستد شده، قرمزچراغ تا کردمی کم را سرعتش ماکان رسیدیم،می

 بلندش، مجنون بید درختان که ویالیی ایخانه به رسیدن با. کنم اشهمراهی نگاه این در نیز من

 .کرد توقف کردند،می توجه جلب شدیدا  

 .رسیدیم-

 مرا طرف در. شد رد ماشین جلوی از و شد پیاده سریع خودش. زدم لبخندش جواب در لبخندی

 : گفت و کرد باز

 .مادمازل بفرمایید-

 خدا از من و آورد جلویم را دستش. نکنند ایجاد حمتیمزا تا گرفتم دستم با را دامنم هایلبه

. شدم پیاده ماشین از آرام و گذاشتم پرحرارتش همیشه مثل دست در را دستانم از یکی خواسته،

 با هم، دست در دست ما و شد باز سرعت به درب ماکان، توسط زنگ کلید فشردن از پس

 هایم،کفش بلند یپاشنه صدای. کردیم گذر درختشان و دار پُر و بزرگ حیاط از آهسته هاییقدم

 با. نبودم راضی اصال صدایش و سر این از و شکستمی را حیاط این سکوت که بود صدایی تنها

 و اریکا بدنبال چشم با درخشید،می زمین تا سقف از که شکوهشان با و بزرگ عمارت به ورود

 .گشتم بودند میهمانی این در ما آشنایان تنها که جولین

 .اونجاند کن نگاه آرزو-

 دستش اش،رسمی شلوار و کت با جولین. کردم دنبال را نگاهش سوی نگاهم با ماکان، صدای با

 با صحبت مشغول دو هر. بود گذاشته داشت، تن بر زیبایی پیراهن که اریکا باریک کمر روی را

 .بودند مسن زوج یک

 از بیش. رفتیم سمتشان به آهسته هایقدم با بود، شده حلقه ماکان بازوی دور دستم کهحالی در

 نفس فرصت کهآن از قبل. رفتند زوج آن و شد تمام صحبتشان که نکشید طول لحظه چند

 : گفت و زد پرشوق لبخندی اریکا. شدیم ظاهر جلویشان ما بیابند، کشیدن



 !اومدین باالخره وای-

 من به طلبکارانه نگاهی کهلیحا در جولین. داد دست دویمان هر با و آورد جلو را دستش

 : گفت انداختمی

 !رفت یادت هم رو اسمم دیگه بعدش ولی شناختیمی رو من مادرت درمان موقع فقط آرزو-

 : گفت و زد پهلویش به ایسقلمه اریکا

 با بیشتر بعد به این از داده قول داشته، مشکل مدت این آرزو! نیست دلخوری وقت االن عزیزم-

 .نهبگذرو وقت ما

 : گفت و کرد اریکا نثار پرعشق نگاهی جولین

 .کنممی باور حرفشو و میشم بیخیال میگی تو چون فقط-

 : گفت و زد رویش به دلربا لبخندی اریکا

 !عزیزم کن باور-

. شد کشیده سمتش به همگی نگاه کرد،می صاف را صدایش نمایشی که ماکان صدای با

 : گفت و زد لبخندی

 !بکنم میسال جولین با نشد-

 : گفت و کرد ایخنده بود، آمده خود به تازه گویی که جولین

 .ماکان سالم-

 : افزود و زد ماکان بازوی بر را دستش

 پسر؟ چطوری-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش ماکان 

 ...البته عالی،-



 : گفت و کرد من به پرتحسین نگاهی

 ...آرزو کنار در-

  :گفتم و زدم پرشیطنت لبخندی

 !نباشه عالی آدم حال نمیشه-

 : گفت و داد سر بلندتر ایخنده جولین

 !شنوممی زبونت از رو حرفا این نمیشه باورم ماکان-

 : گفت و زد لبخندی جوابش در ماکان

 !نمیشه باورم هم خودم-

 باقی لبش بر ،خنده از که لبخندی با جولین. داد صمیمانه دستی جولین با و آورد جلو را دستش

 : گفت بود مانده

 .بلده کردن معجزه آرزو کهاین مثل-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش ماکان

 .ستمعجزه یک خودش آرزو-

 چند هر که نگاهی. چرخید جولین سمت به سرش آن از پس و انداخت کوتاه نگاهی من به

 تحسین و عالقه جز هم دلش در کاش ای کردم فکر خود با. بود تحسین و عالقه حس از پر کوتاه،

 .نداشت وجود

 : گفت و انداخت دویمان هر به دارمعنی نگاهی جولین

 !میاید هم به خیلی اما متفاوتید هم با خیلی تا دو شما-

. آمد کش باال به لبم راست یگوشه شادی و ذوق از شوند، گرد تعجب از هایمچشم کهآن جای

 .کرد ترضعری را لبخندش تنها جوابش در من مثل نیز ماکان



 : گفت و غلتاند ماکان و من روی را نگاهش خوشنودی از لبخندی با اریکا

 ! جولین توئه با حق-

 و داغ را هایمگونه و انداخته پایین را سرم که خجالتی بر تا خاراندم را گردنم پشت کمی دست با

 در دقتشان از نشان ماکان، و جولین دارمعنی هایخنده صدای. بشوم مسلط بود، کرده سرخ

 هایخنده به سوالی که اریکا به و زدم لبخندی ناچار به. دادمی بودم کرده تقلید ماکان از که کاری

 و چرخاند سمتم به را سرش نگاهم، سنگینی حس با. کردم نگاه بود، دوخته چشم دو آن

 : گفتم و کردم صاف را صدایم هایشان،خنده صدای اتمام از پس. پاشید رویم به زیبا لبخندی

 هستند؟ کجا مارتین و مارتا خب-

 به را دستش بود، انداخته چروکی ریز خطوط چشمانش یگوشه بر که پررنگی لبخند با جولین 

 : گفت و کرد دراز سالن از سمتی

 .اونجاند-

 به بودند، نفره دو هنرنمایی مشغول سالن وسط در تانگو آهنگ با که جمعیتی میان از را نگاهم

 نشدنی انکار اریکا به اشچهره شباهت که چاق و گوشتی بدنی با قد کوتاه نسبتا ینوجوان پسر

 شباهت که الغر اندامی و پسر از کوتاهتر قدی با نوجوانی یآستانه در که کنارش دختر و بود

 : گفتم و کردم ترعمیق را کجم لبخند. کشاندم مارتاست، زدمی فریاد جولین به اشچهره

 !خودته شبیه دقیقا امارت جولین اوه-

 معلوم. داد حرکت پایین به را سرش شوق و رضایت از لبخندی با. چرخاندم سمتش به را سرم

 اریکا صورت به نگاهم مسیر رسیدن تا را سرم. بالدمی خود به دخترش و خود شباهت برای بود

 : گفتم و چرخاندم

 !اریکا توست، شبیه دقیقا هم مارتین-

 : گفت معترضانه لحنی با کنانخنده جولین ولی زد پرغرور لبخندی اریکا

 !آرزو زیباتره خیلی اریکا-



 : گفتم و بردم باال تسلیم ینشانه به را آزادم دست

 .اند شبیه واقعا اما ببخشید-

 : گفت پرافتخار لحنی با اریکا

 !جولین ستقیافهخوش خیلی هم مارتین-

 : گفت شیطنتپر  لحنی با و کرد ترپررنگ را لبخندش جولین

 .ایشدایره نوع از البته-

 درک که چرا گرفتنمی امخنده اصال من اما ،آمد در ماکان هایخنده ریز و جولین یخنده صدای

 جولین به رو اریکا. دهدمی عذاب را او چقدر است، زیاد وزنش که کسی کردن مسخره کردممی

 : گفت و کرد اخمی

 !نکن مسخره رو بچه جولین-

 : گفت مطیعانه لحنی با. شد کمرنگ جولین هایب**ل بر لبخند

 .چشم-

 :  گفتم و زدم رویشان به لبخندی

 .هابچه پیش میریم دیگه ما-

 با هایش،ب**ل یگوشه دو بردن باال از پس اریکا. داد حرکت پایین به را سرش لبخند با جولین

 : گفت مالیم لحنی

 .ذرهبگ خوش بهتون مهمونی این تمام امیدوارم-

 .عزیز اریکای لطفت از ممنون-

 متریسانتی دو تا را دهانش. رفتم هابچه سمت به ماکان با گام هم و دادم حرکت پایین به را سرم

 : گفت آهسته صدایی با و کرد نزدیک هایمگوش



 !مادمازل خواستی نظر که منم از! میریم؟ دیگه ما-

 

 : گفتم پرشیطنت یلحن با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .بهتره دومون هر برای چی دونممی من حال هر به-

 در نبود اطراف این کسی اگر. کشاند هایشگونه روی هایحفره به را نگاهم و داد سر ایخنده

 یدرباره که مارتین و مارتا به باالخره. نبود جایش اینجا اما بردم،می فرو انگشت هاآن

 با مارتین. رسیدیم کردند،می صحبت اندنشده سرو هنوز که ایخوشمزه شکالتی هایشیرینی

 : گفت اشمزهبا صدای

 .میره یادش وگرنه بیاره، زودتر چه هر رو شکالتی هایشیرینی بگیم مری به باید نظرم به-

 : گفت پرشیطنتی لحن با ماکان

 !عجول آقای نمیره یادش رو شکالتی هایشیرینی کسی-

 : گفتند زد،می موج آن در ناباوری که صدایی با و چرخیدند ما سمت به مانهمز  مارتا و مارتین

 !ماکان-

 و کشید بود، گذاشته باز نیمه را هاآن که مارتا نرم و صاف موهای بر دستی و زد لبخندی ماکان

 : گفت

 !پرنسس مبارک تولدت-

 در هم که فراوانی شوق با. گذاشت نمایش به را سفیدش ریز هایدندان و زد عمیق لبخندی مارتا

 : گفت بود، آشکار صدایش در هم و بود پیدا رنگشآبی چشمان

 !اومدی تولدم جشن به امسالم که خوشحالم خیلی! ممنون-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش ماکان



 ...امسال البته و میام میل کمال با سال هر-

 : داد ادامه و داختان من به غرور از مملو نگاهی و چرخاند سمتم به را سرش

 .اومدم آرزو با-

. افتاد برق چشمانش در ماکان از حرف این شنیدن با بود، کرده نگاهم کمی هم قبل از که مارتا

 : گفت و کرد دراز سمتم به را دستش

 !خوشوقتم دیدنت از! تویی آرزو پس-

 چه مبدان داشتم دوست خیلی. دادم دست او با صمیمانه و آوردم جلو را آزادم دست

 یگوشه. بود شده خوشحال و زدهذوق حد این تا دیدنم، از که بود شنیده من از هاییتعریف

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست

 !مبارک تولدت! مارتا خوشوقتم خیلی دیدنت از هم من-

 !ممنونم-

 : گفت کردمی نگاه من به پرشیطنتش و تخس نگاه با کهحالی در و آمد جلوتر قدم دو مارتین

 .آرزو سالم-

 : گفتم و شد ترپررنگ لبم بر لبخند

 !مارتین سالم-

 لبخند. دادم دست او با نکشیده، بیرون مارتا دست از را دستم هنوز من و آورد جلو را دستش

 : گفت و زد پرشیطنتی

 .بینمتمی خوشحالم-

 .همینطور منم-

 : گفت و کشاند ماکان به را نگاهش



 !خوبه خیلی تسلیقه مورد یک این توی! اومد خوشم-

 .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم زد که حرفی با

 : گفت و زد لبخندی ماکان

 !داشتی؟ شک مسلیقه بودن خوب به مگه-

 !بودن سلیقهبد اوج یعنی نداری، دوست داگهات که همین! داشتم که معلومه-

 .بود ایبامزه و طبعشوخ پسر که الحق. دادیم سر خنده همزمان ماکان و من

 !آرزو-

 که صدایی با. چرخید عقب به سرم سریع آمد، سرم پشت از که آشنایی یمردانه صدای با

 : گفتم زدمی موج آن در ناباوری

 !ادوارد-

 به پرتحسین نگاهی رنگش، ایفیروزه هایچشم با و آمد کش باال به بلندش ب**ل سمت دو هر

 : پرسید گوشم کنار در زد،می موج آن در کنجکاوی که تهآهس صدایی با ماکان. انداخت صورتم

 کنی؟نمی معرفیشون-

 : دادم جواب خودش آهستگی به 

 !نه که چرا-

 : گفتم و زدم ادوارد روی به لبخندی

 کنی؟می کار چی اینجا-

 ! بپرسم خودت از اینو خواستممی من-

 : گفت و کرد اشاره جولین به دستش با

 .کنممی کار منم که ارستانیهبیم همون توی جولین-



 !جالب چه اوه-

 را نگاهم بعد کمی. کشاندم ماکان سوی به را چشمانم غرور، از لبریز نگاهی با و گرفتم باال را سرم

 :  گفتم و کشاندم ادوارد به

 .هستم ماکان مدیون رو اریکا و جولین با آشنایی من-

 : گفت و انداخت ماکان به نگاهی

 دارین؟ نسبتی چجور. ندیدمشو باری چند-

 : گفتم کنم فکر ایلحظه کهآنبی 

 .پسرمه دوست ماکان-

 یهمه. کردمی نگاهم رضایتمندی و شادی از مملو لبخندی با. کشاندم ماکان سمت به را نگاهم

 کم برایم نمایشی، ظاهر به دوستی این نکند حس ایذره تا ریختم نگاهم در را امعالقه و عشق

 که حین همان. کرد دراز ماکان سمت به را دستش ادوارد. کنممی پنهان کسی از و است اعتبار

 : گفتم دادمی دست او با ماکان

 .بود پزشکی یدانشکده در من خوب هایهمکالسی از یکی ادوارد-

 : گفت و زد رویش به لبخندی ماکان

 !خوشوقتم-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش جوابش در ادوارد

 .ینطورهم منم-

 : گفت آهسته نسبتا صدایی با. داد دست من با ادوارد شد، باز دستانشان یگره کهآن از پس

 .بشی دوست مناسب مرد یک با گرفتی تصمیم که خوشحالم-



 ادامه تریآهسته صدای با. کشاند من سمت به را چشمانش دوباره و انداخت ماکان به نگاهی

 : داد

 .رسندمی نظر به متشخصی مرد هم ایشون-

 : گفتم و زدم پرغرور لبخندی

 .متشخصه رسهمی نظر به که اونی از بیشتر هم واقعیت در-

 : گفت و گرفت تحسین رنگ نگاهش

 !همینطوره حتما پس میگی تو اگر-

 : گفت و رفت ادوارد سمت به مارتا

 .نه یا دادی قول بهم که همونیه ببینم تا بده کادومو حاال خب-

 یجعبه ادوارد. شد بلند پرسید، مقدمهبی که سوالی این برای ما مگیه هایخنده صدای

 هایگوشواره. کرد باز را درش مارتا، منتظر چشمان جلوی و آورد بیرون کتش جیب از کوچکی

 جعبه. آورد مارتا ب**ل بر لبخند درخشاند،می را هاآن زیبایشان نگین که شکلی شکوفه کوچک

 : فتگ و گرفت ادوارد دست از را

 !ازت ممنونم خیلی! ادوارد اوه-

 به نگریست،می بود داشته نگه باز را درش که ایجعبه محتویات به ذوق با کهحالی در و چرخید

 از که اریکا صدای با. دوخت چشم کردمی طی که مسیری به لبخند با ادوارد. رفت مارتین سمت

 .چرخید سمتش به سرمان آمد،می ما از کمی یفاصله

 باشید؟ خوش و برقصید کمی نیست بهتر زوآر -

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی 

 !البته-



 جلویم را اشسینی شد،می رد جلویم از که خدمتکاری لحظه همان. داد حرکت پایین به را سرش

 : گفت و گرفت

 دارید؟ میل نوشیدنی-

 برق خانه لوسترهای نور زیر تمیزی از که رنگ شرابی نوشیدنی از پر نیمه بلوری هایگیالس به 

 بلند نفس صدای با ولی آمد جلو کمی هاآن از یکی برداشتن برای دستم. دوختم چشم زدند،می

 کمی دلم من ولی کردمی نفی گیالس برداشتن از مرا نگاهش با. چرخید سمتش به سرم ماکان،

 در عجیب یحس که ببرم جلوتر را دستم خواستم و گرفتم او از چشم. خواستمی شدن گرم

 نگاهم. رفت و کرد تعظیمی خدمتکار. داد تکان طرفین به منفی جواب عالمت به را دستم درونم،

 : گفتم و کشاندم کرد،می نگاهم پیروزمندانه لبخندی با که ماکان به خشم با را

 !بردارم؟ نذاشتی چرا-

 : گفت متعجب و رفتند باال ناباوری از ابروهایش

 !برداری؟ نذاشتم من-

 !تو آره-

 بستم؟ دستاتو من مگه-

 .کنننمی من با دستام بستن با دستات، حتی که کنیمی کاری نگاهت با تو! نه-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 !نکردی که ضرر خب-

 !بشم گرم خواستممی-

 : گفت و گرفت پرحرارتش دست با را دستم

 .میشی گرم برقصی من با کم یه-



 سریع، حرکت یک با. رفتم جلو متری چند همراهش و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 روی را آزادم دست دنبالش به هم من. کرد حلقه کمرم دور را آزادش دست و گرفت قرار روبرویم

 از که گرمایی. کردم اشهمراهی رقص در گرمش آغوش در آرام، حرکتی با و گذاشتم اششانه

 ترگرم مرا خوب خیلی. کشید آتش به را پایم نوک تا سر رقف از شد، پخش بدنم در کمرم و دست

 کمی را سرم و گرفتم کراواتش از چشم. خوردممی نوشیدنی گیالس چهار یا سه که کرد لحظاتی از

 یک شبیه که حسی. زدمی موج آرامش کنار در دیگری چیز فُسونش، پر نگاه عمق در. بردم باال

 نگاهمان یگره. بود محکم یعالقه نوعی به شبیه یا معظی رغبت و میل یک فراوان، اشتیاق

 ساتع نگاهش از که گرمایی. بود داشته نگه متصل هم به را ما دستانمان، یگره از محکمتر

 آن با مناسبی تضاد عطرش، خنک بوی تا کشیدم عمیق نفسی. کرد گرم را چشمانم شد،می

 : گفتم و گرفتم فاصله او از کمی. کند خلق کرده، برگ و شاخ هایمرگ تمام در که کویری گرمای

 !خیلی! ماکان گرمه خیلی-

 : گفت و زد لبخندی

 .داشتنیهدوست هم زیادیش همین ولی زیاد خیلی-

 : گفتم آهسته صدایی با. کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمانم

 .میشم خفه گرما از دارم ولی داشتنیه،دوست هم خیلی-

 حس آن هم هنوز که چشمانش به و کردم باز چشم. افتاد پایین و دخور  ُسر کمرم روی از دستش

 !بود انگیزدل پرمهرشان آرامش دریای چقدر. دوختم چشم بود، انداخته برق هاآن در ناشناخته

 *** 

 

 چسبیدمی خوب داغمان تن به که خنکی یآبمیوه لیوان نوشیدن حال در ماکان با که همچنان

 .کرد جلب را توجهمان آمد، سرمان پشت از که ایدخترانه صدای بودیم،

 .ماکان-



 دلتنگی رنگ ماکان نگاه ولی گرفت کنجکاوی رنگ من نگاه. چرخید سمتش به هردویمان سر

 قد بلند پوست سفید دختر روی به گرم لبخندی ماکان. گذاشت نمایش به قدیمی آشنایی برای

  :گفت و پاشید رنگ، سبز هاییچشم و خرمایی موهای با

 !الرا-

 راضی اصال داد،می خرج به او با که صمیمیتی و لبخندش این از. کردم اخم رویش به ناخودآگاه

 !نبودم

 : گفت متعجب لحنی با الرا

 ماکان؟ کیه همراهت-

 سمت به نیز من سر و کشاند الرا به را نگاهش بود، دوخته چشم من اخم به لبخند با که ماکان 

 : گفت و کرد اشاره من به شدست با ماکان. چرخید الرا

 .دخترم دوست آرزو،-

 زد پررنگی لبخند الرا. انداختم ماکان به آمیز تشکر نگاهی و کشاندم باال به را لبم راست یگوشه

 : گفت و

 !داری موقری و زیبا دختر دوست چه! من خدای اوه-

 : گفتم مالیم لحنی با و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !عزیز الرای ممنون-

 گوش ماکان صدای به گذاشتم،می دستش در را دستم کهحالی در من و آورد جلو را دستش الرا

 .سپردم

 .منهفعلی همکار و دانشگاهی دوست الرا-

 .الرا خوشوقتم دیدنت از-



 بیرون تنهایی از رو خودش خانمی، چنین با ماکان بینممی که خوشحالم واقعا! همینطور منم-

 .آورده

 : گفتم و کردم ترنگپرر  را لبخندم

 .شانسهخوش خیلی ماکان-

 هایخنده آن اتمام از پس. شد گم موزیک بلند صدای در دویشان، هر هایخنده ریز صدای

 : گفت الرا به رو و انداخت اطراف به نگاهی ماکان کوتاه،

 کجاست؟ فردریک پس-

 : گفت که آمد سرمان پشت از ایمردانه صدای 

 !جا همین-

 راحتی به یشانصمیمانه دادن دست با. کرد ترعمیق لبش بر را لبخند و چرخید قبع به ماکان

 .برد پی دوستیشان قدمت به شدمی

*** 

 

 ماکان دوستان از زیادی تعداد با مدت این در. گذشتمی میهمانی آغاز از ساعتی سه حدودا

 این مزیتش داقلح. آمدمی خوشم خیلی بودنش، مشربخوش و اجتماعی اخالق از. شدم آشنا

 و دوست او از محدودتر خیلی خاصم، اخالق برای من که داشت زیادی خوب دوستان که بود

 یهمه توجه نواختند،می سالن یگوشه نوازندگان که موزیکی شدن قطع با. داشتم رفیق

 که هاییفشفشه نور و صدا ناگهان و شد تاریک بارهیک به سالن تمام. شد جلب میهمانان

 به هابچه حرکت با همزمان. بخشید شوق و شور جمع تمام به داشتند، دست در کوچک ایهبچه

 کیک که پیشخدمتی و شدند روشن لوسترها. شد بلند تولد شاد آهنگ صدای مارتا، سمت

 و داد تکان بود دستش در که را دستم ماکان. شد پدیدار هابچه سر پشت از آورد،می را بزرگی

 : گفت آهسته



 .کن نگاه رو نمارتی-

 پراشتیاق نگاهی با. چرخاندم مارتین سمت به را سرم بپرسم، دلیلی و کنم نگاه ماکان به کهآنبی

 به و گذاشتم دهانم جلوی را دستم. زدمی حرف خودش با ب**ل زیر و بود دوخته چشم کیک به

 .بود شکمویی پسر واقعا او. کند ابراز را خودش دادم اجازه امخنده

 *** 

 

 را بودیم خریده مارتا برای ماکان، با که ایهدیه یجعبه که بود نمانده جشن پایان تا زیادی دتم

 .بود نشده بدی چیز گشتن، هاساعت از پس دویمان هر یسلیقه برآیند. بردیم برایش

 .بودیم گذاشته جا ماشین توی چون ندادیم زودتر. مارتا ماست کادوی اینم-

 کنارم که ماکان. بود شد متوقف زد،می برق شادی از که چشمانش ویجل هدیه یجعبه با دستم

 : گفت بود ایستاده

 .مارتا کن بازش و بگیر-

 : گفت و کشاند ماکان سپس و من به را نگاهش لبخند با مارتا

 !رفته یادتون منو کادوی کردممی فکر-

 : گفت متعجب لحنی با ماکان

 !بره؟ یادمون میشه مگه-

 و کرد باز را ربانش آهسته. گرفت دستم از را جعبه و شد ترپررنگ کوچکش هایب**ل بر لبخند

 که چشمانی با و آورد بیرون را باله رقص حال در دختری برنز ظریف یمجسمه. برداشت را درش

 : گفت بود پیدا هاآن در اشک برق ذوق، از

 !من خدای اوه-

 : گفت و آورد باال ما چشمان تا را نگاهش



 !داره هم با رو مجسمه و باله! لیهعا این-

 گفته باله در استعدادش و عالقه از ماکان. کشیدم آغوش به را کوچکش هیکل و زدم کج لبخندی

 خم ماکان من از پس. بگیریم را هدیه گرفتن برای تصمیم بهترین کرد، کمک ما به همین و بود

 : گفت و کشید آغوش به باارزش گنج یک مثل را او و شد

 .عزیز مارتای باشی آروم و شاد همیشه وارمامید-

 و شد بلند آغوشش، از مارتا آمدن بیرون از پس. شد ترپررنگ لبم بر لبخند خوبش آرزوی از

 دیگر. رفت مادرش سمت به مارتا کرد،می خطاب را دخترش که اریکا صدای با. ایستاد کنارم

 همراه حواسم، کردن پرت برای که آورد هجوم روحم به مهمانی شدن طوالنی از کسالت کمکم

 متفرقه هایصحبت که همچنان. رفتم رفت،می دوستانش جمع سمت به هم باز که ماکان

 به لحظه هم من یحوصله رفت،می پیش دیگر شغلی هایفرصت و کارشان محیط یدرباره

 دو صحبت هکاین تا کردم مشغول میز روی لیوانی با بازی به را خودم. رفتمی سر بیشتر لحظه

 .کرد جلب را توجهم بود، متفاوت شدمی گفتگو جمع یبقیه در آنچه با که ماکان و الرا ینفره

 زنی؟می سر کم آدریان و ابیگیل به تازگی چرا ماکان-

 : پرسید متعجب ماکان 

 !پرسی؟می اینو که شده چیزی-

 از کمتر تو که بودن حتنارا خیلی دیدنشون، بودیم رفته فردریک با که قبل سری راستش خب-

 . زنیمی سر بهشون قبل

 :  گفت و خاراند دست با را اشچانه ماکان

 جوری یک هاموبرنامه باید. ندارم زیادی وقت ولی پیششون بیام بیشتر خوادمی دلم! دارن حق-

 .کنم رسیدگی بهشون بیشتر باشم داشته وقت که کنم تنظیم

 : گفت و زد لبخندی الرا

 !خوبه-



 به را زبانم افسار کنجکاوی دیگر. شد جلب سمتم به دویشان هر توجه که کردم صاف را مصدای

 : پرسیدم که بود گرفته دست

 اند؟ کی آدریان و ابیگیل-

 : گفت و زد لبخندی الرا 

 !ماکان هایبچه-

 : گفتم و کردم اخمی

 !الرا نبود خوبی شوخی-

 : گفت نبود آن در شوخی از نشانی هیچ که لحنی با ماکان

 .آرزو پدرشونم من! نبود شوخی-

 که لیوانی. کردم نگاه زدمی موج نگاهشان از صداقت که چشمانش در تعجب، از گرد چشمانی با

 صدای شدنش، تکه هزار با و افتاد زمین بر و خورد ُسر دستم از بودم، گرفته بازی به دستم در

. شد جلب سمتمان به توجهش و کرد سکوت بود، ما بزرگ میز سر بر که هر. کرد پا بر بلندی

 یک مثل بدنم تمام. بود شده خشک جا در دارد نگه را لیوان یک بود نتوانسته حتی که دستم

 و هانورون تکتک درد با بدنم، سلول به سلول انجماد حس. بود شده خشک و سرد جسد

 !دارم وستشد ابلهانه من و است پدر یک او! دارد بچه ماکان. شد همزمان مغزم هایرگ

 سطح در شدنش گرم تمام ولی شدمی گرم بیاورد، خودم به مرا کردمی سعی که دستش با بازویم

 را چیز هیچ ولی بود باز چشمانم. بودم شده سرد مرده یک مثل من. شدمی متوقف پوستم

 را الرا و ماکان نگران صداهای. کردمنمی حس را تنفس ولی کشیدممی نفس. دیدمنمی

 را دهانم آب و بستم محکم را چشمانم. نداشتم را هاآن حالجی و درک قدرت اما دمشنیمی

 هاییناراحتی از کارم. نداشتم بغضی هیچ که چرا رفت، پایین گلویم از راحت خیلی. دادم قورت

 یک در. کردممی حس وجودم تمام با را مرگ من. بود گذشته دادم،می بروز گریه و بغض با که

 : گفتم و کردم زبا چشم لحظه



 .خوبم-

 کرد،می نگاهم متحیر که ماکان به و دادم کش باال به عصبی طرزی به را لبم راست یگوشه

 : گفتم

 ... داری بچه گفتی بهم زود انقدر که ممنون-

 : افزودم تمسخرآمیز لحنی با و زدم پوزخندی

 !عزیزم-

 سمت به و شدم بلند صندلی روی از سرعت به باشم، سویش از واکنشی یا حرف منتظر کهآنبی

 پرحرارتش دست در دستم، ساعد که بودم نکرده طی متر بیست از بیش. افتادم راه خروجی در

 لحنی با کنم، نگاهش و بچرخم سمتش به کهآنبی. کرد ایستادن به وادار مرا و شد فشرده

 : گفتم احساس از خالی و خشک

 .کن ولم-

 : گفت بود، شده رگه دو خشم شدت از که صدایی با

 ! آرزو کن تمومش-

 : گفتم و زدم صدادار پوزخندی

 سر ودکا بطری ده روزی که هاییآدم تمام از زنینمی الکل به ب**ل که تویی! ستشده تموم-

 رو کثیفت دست تحمل که کن ول دستمو! ماکان خورهمی بهم ازت حالم! تری پست کشند،می

 !ندارم

 .افتاد پایین و خورد ُسر رمقبی و سست دستش و شد شل مشتش د،کن مخالفت ایذره کهآنبی

 !باشه همینقدر من به اعتمادت تمام کردمنمی فکر وقتهیچ ولی!... باشه-

 لرزش چند هر کردم؛ حس لرزش صدایش در باراولین برای. زد چنگ گلویم به بزرگ بغضی

. کوبیدمی سرم بر پُتک با را شدنش خرد و شکستن که لرزشی. بود لرزش ولی بود خفیفی



 چشمان در کردن نگاه و برگشتن جرات. گرفتم پیش در را رفتن راه   بایستم، ایذره کهآنبی

 عشقشان و آرامش دریای از را خودم بارآخرین برای نتوانستم که همین و نداشتم را اسارتگرش

 هایشانگونه بر و رفتم مارتین و مارتا سمت به. آوردمی درد به بدجور را قلبم سازم، مندبهره خوب

 .کردم خداحافظی و زدم کوتاه ایبوسه

 حرفی کهآنبی. آمدند سمتم به نگران و متعجب دیدنم با بودند، رقص مشغول که اریکا و جولین

 .کردم ترکشان بزنم، خداحافظی و ساده تشکر یک جز

 .شد خراب ملهج یک با بودنش، عالی تمام ولی باشد عالی خیلی توانستمی امشب

 تا آوردم در پایم از را هایمکفش. بودم تاکسی منتظر شبنیمه خلوت خیابان در سست پاهایی با

 به. بیاید تاکسی شاید تا رفتممی راه روپیاده در برهنهپا. بدهم استراحت فرصت پاهایم یپنجه به

 که کسی یاد به. نبود هم فکری بد خلوتی این در که زد رفتن پیاده خانه تا فکر معیوبم مغز

 .زدم پوزخند بود، داده من به را طوالنی هایرفتن پیاده جسارت

 کف که کردم طی آرامی به را امخانه مسیر برهنه پای با هازدهفلک مثل ساعت چند دانمنمی

. شناختمنمی توقف من اما کنم، توقف ایلحظه زد فریاد هاسنگ سختی و سرما شدت از پاهایم،

 و بزرگ لحظه هر بود، کرده خوش جا گلویم در که بغضی. لرزیدم خود به ناگهانی بادی وزش با

 و تندتر لحظه هر ریختند،می فرو چشمانم از گسیخته افسار که هاییاشک و شدمی بزرگتر

 .باریدندمی صورتم بر تندتر

 !خیابون توی پیاده یفرشته یک! من خدای اوه-

 حس من از اشمتری پنج یفاصله از دهانش، الکل بوی که مردی کشدار و سست صدای با

 و خورده نوشیدنی خرخره تا که هاآن جز به شب، از پاسی در مسلما. آوردم باال را سرم شد،می

 از ماندن ایمن برای گرفتم تصمیم و انداختم پایین را سرم. شودنمی دیده کسی زنند،می بیرون

 دامنم هایلبه. بدهم ادامه مسیرم به خیابان دیگر طرف رویهپیاد از تا شوم رد خیابان از شرش،

 به خشمگین. شد اسیر خیس و سرد دستی توسط بازویم که بشوم رد ترراحت تا گرفتم باال را

 : گفتم و چرخیدم سمتش



 !ده*زا*وم*حر کن ولم-

 دست جآرن و فشرد دستش در ترمحکم را بازویم. آورد هجوم منگش یچهره به خشم حرفم با

. بود فایدهبی بیایم، بیرون چنگش از تا ریختم دستانم در را زورم چه هر. گرفت هم را دیگرم

 به لحظه هر که صورتش به ترس با. شد شنیده هشتم آسمان تا اشمستانه یخنده صدای

 حال اش،معده در شده هضم نیمه الکل آورچندش بوی. دوختم چشم شد،می ترنزدیک صورتم

 : گفت انگیزشنفرت یخنده اتمام از پس. دادمی من به تهوع

 !عزیزم خلوته خیلی هاشب نصفه اینجا-

 من از محکمش هایپوتین با کفشم،بی پای کردن له با را انتقامش که کوبیدم پایش بر را پایم

 .دادم فشار هم روی را هایمدندان درد شدت از و بستم را چشمانم. گرفت

 !زه*هر نکنی توهین مادرم به بگیری یاد باید! بکشی درد ایدب بازم! بکش درد آره-

 : گفتم پرخشم و کردم باز چشم

 !نیستم زه*هر من-

 هر. گرفت بازی به را پیراهنم ییقه دیگرش، دست با و کرد حلقه کمرم دور را دستانش از یکی

 لبخندی. بود فایدهبی کند حرکت ایذره تا گرفتم، را محکمش دست دستانم با و زدم جیغ چه

 هایمگریه و جیغ. آورد در حرکت به امیقه زیر تا گردن از پوستم، روی را انگشتانش نوک و زد کریه

 داد، پاسخ برقش و رعد با که آسمان جز کسی را امگریه و ناله و آه صدای. نداشت ثمری هیچ

 امگریه هققه صدای. برد هادرخت پشت به خودش، دنبال به مرا و کشید را دستم. نشنید

 پاهایش با بزنم، او به لگدی کهآن از قبل و داد باال را پیراهنم یلبه. نیاورد رحم به را دلش ایذره

. بود چسبیده درخت یتنه به بدنم تمام بدنش، فشار با. کرد مماس درخت یتنه به را پاهایم

 بلندم هایناخن با. زد رویم به آورچندش لبخندی و کرد پاره ایوحشیانه طرز به را پیراهنم پایین

 .بود من به توجهبی او اما کشیدممی چنگ صورتش تمام بر

 !اونجاست؟ کی-



 شخص هایقدم صدای شدن بلند با. رفت عقب قدم چند و کرد رهایم سریع صدا شنیدن با

 .کرد گور و گم درختان البالی را خودش و دوید سرعت به سوم،

 !خودتی؟! آرزو-

 و انداخته پایین را سرم شرم شدت از. کشیدم پایین را پیراهنم امکان حد تا و نشستم سریع

 پربُهت لحنی با و گذاشت امبرهنه یشانه روی را گرمش دست. بودم دوخته هاچمن به را نگاهم

 : گفت خشم و

 رفت؟ کجا آشغال اون-

 گرفته انگیزیهبو بازی به مرا امشب که ایپیوسته هایمصیبت برای امگریه هقهق صدای 

 .شد بلند بودند،

 :گفت و کشید گرمش آغوش به مرا

 .تخونه برمتمی االن! آرزو باش آروم-

 و برد خود با ماشینش به رسیدن تا مرا. کرد بلند را جانمبی بدن و گرفت را زانوهایم و گردن زیر

 .تاداف راه و نشست رُل پشت سریع و بست را در. گذاشت راننده کنار صندلی روی

 آرزو؟ میگی رو تخونه دقیق آدرس-

 من به دادن دلداری عوض که رحمیبی هایخیابان به ریزان اشک باشد، او به حواسم کهآنبی 

 و کرد بلندتر را صدایش. دوختم چشم انداختندمی راهم سر بر گرگ ماکان، یحیله فهمیدن برای

 : گفت

 شنوی؟می صدامو آرزو-

 : گفتم گنگ و دمچرخان سمتش به را سرم 

 !چی؟-

 .بگو رو تخونه دقیق آدرس میگم-



 دادن دست از بین تالطمم، پر افکار. رفتم فرو افکارم الک در حرفبی دوباره و گفتم را آدرس

 هجوم در مغزم و کردمی نوسان عوضی، آن چنگ در شدن اسیر عذاب و درد و ماکان

 انگیز نفرت اوهام و افکار میان در. بود شده غرق بود، تحملش ظرفیت از فراتر که هاییتاریکی

 صدای کرد،می گذر ذهنم از پرآرامش و صادقانه نگاه آن با ماکان هایچشم ام،متوالی

 هایدست با گرمش هایدست شد،می پخش هایمگوش در زدمی اعتماد از حرف که دارشلرزش

. شدمی مزهمزه امخشکیده هایب**ل با که شیرینش یسه*بو طعم و شدمی لمس امزدهیخ

 سمت در و برگشت دقیقه چند از پس. شد پیاده ماشینش از و کرد توقف ناگهان چرا نفهمیدم

 بودم داشته نگه بسته را آن زور به که پیراهنم روی پتو، یک همراه به بلندی بارانی. کرد باز مرا

 :گفت و گذاشت

 .باشی راحت بپوش-

 به دوباره. بستم را زیپش و پوشیدم را بارانی. شدم ممنونش ربارهزا دلم در داشت که درکی برای

 : گفت بود، چقدر نفهمیدم که زمانی از پس و افتاد راه

 .رسیدیم کنم فکر-

 : گفتم و انداختم البی به تفاوتبی نگاهی

 .همینجاست آره-

 را زنگ کلید امرهاشا با آپارتمانم، در به رسیدن با. برد و کرد بلند دستانش با مرا و شد پیاده

 : گفت پرانرژی و شاد صدایی با کرد،می باز را در کهحالی در اگنس. ماندیم منتظر و فشرد

 ...او خوش-

 و گذاشت هایشگونه روی را دستانش. ماسید دهانش در حرف من، دیدن و در کامل شدن باز با

 : گفت نگران لحنی با

 !خانوم؟ شده چی-



 به که اگنس به کوتاهی سالم. رفت کنار سریع اگنس و برود کنار در جلوی از کردم اشاره دست با

 .نشاند تختم روی و برد اتاقم به مرا اگنس راهنمایی با. داد بود، کرده سالم او

 بخوابی؟ خوایمی-

 .دادم تکان طرفین به نفی عالمت به را سرم 

 باشی؟ تنها خوایمی-

 .دادم تکان پایین به تایید عالمت به را سرم 

 صدایش ملتمس لحنی با برسد، در یدستگیره به دستش کهآن از قبل ولی گرفت پیش را در راه

 : زدم

 !ادوارد-

 : گفت و چرخید سمتم به سریع

 !بله؟-

 : گفتم بود گرفته بغض از که صدایی با

 .نرو-

 :گفت و زد رویم به لبخندی. ایستاد جلویم و آمد من سمت به

 .مونممی جاهمین پس-

 را پشتش صندلی و رفت توالتم میز سمت به. دوختم چشم زمین به و انداختم پایین را سرم

 را موهایم روی دستش با. دوخت چشم من به و نشست رویش. آورد تخت کنار و کشید بیرون

 :گفت و کرد نوازش

 .میشی زیباتر خیلی کنی،می درست اینطوری رو موهات وقتی-

 .کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم



 !نکردم درستشون االن! کنم؟می درست-

 !شدی قشنگتر خیلی کردی، فر که االن ولی صافه موهات همیشه! دیگه چرا-

 به که بزرگی بغض. افتادم داد امشبم موهای مدل برای ماکان که پیشنهادی یاد به حرفش این با

 : گفتم لرزان و گرفته صدایی با و کردم کوچکتر دهانم، آب دادن قورت محکم با را زد چنگ گلویم

 .قشنگترن صاف کردممی فکر چون کردممی صافشون همیشه من. نبود صاف من موهای-

 : گفت و کرد پاک را صورتم روی هایاشک دستش با

 !کنی؟می گریه چیزی همچین گفتن واسه چرا-

 ...موهام امشب که بود این ماکان پیشنهاد-

 .برسد امخفگی حال در هایریه به بیشتری ناکسیژ  تا کشیدم طوالنی نفسی. کردم سکوت

 کردی؟ بحث ماکان با تو آرزو-

 : گفتم کشدار و لرزان صدایی با 

 !بحثی؟ چه! نه! بحث-

 فهمیدی؟ بهش راجع بدی چیز-

 گریه مدام ضعیف و لوس یبچه دختر یک مثل. آمد در هقمهق صدای حرفش همین با 

 : گفت و گذاشت مهایشانه روی را گرمش هایدست. کردممی

 .باشی مسلط خودت به کن سعی! باش آروم آرزو-

 : گفتم نداشتم، کنترلی هیچ لرزشش بر که صدایی با و کشیدم منقطع و تند نفس چندین

 کردمنمی فکرشم حتی! باشه آدمی همچین یک اون کردمنمی فکر هرگز من! ادوارد نمیشه باورم-

 !احمقم و کور آدم یک من! باشم شتهدا دوست حد این تا رو مردی چنین روزی

 .باشه سوءتفاهم یک چیز همه شاید اصال! احمق نه و کوری نه تو! آرزو نزن حرفو این! هیس-



 !شنیدم؟ خودش زبون از رو چیز همه وقتی سوءتفاهمی چجور! سوءتفاهم؟-

 توضیح بهت کامل رو چیزی مهمونی وسط میشه مگه اصال بده؟ توضیح دادی فرصت بهش تو-

 !بده؟

 !شد روشن روز مثل حقیقت وقتی نبود، توضیحی هیچ! ادوارد-

 روشن رفتن، قاضی به طرفهیک و ناقص هایحرف شنیدن با حقیقت! آرزو نزن حرفو این-

 چطور نمیدی، راه زندگیت به رو کسی هر که پسندیسخت حد این تا آدمی تو وقتی! نمیشه

 !بشی؟ بدی مرد عاشق ممکنه

 : زدم داد بلندی صدای با

 !شده که فعال-

 : گفت و داد ماساژ را هایمشانه دستانش با

 ...کارم و کسبی نوشیدنی مرد اون و شدی اذیت خیلی امشب تو! باش آروم باشه-

 : گفت و کشید پرحرص نفسی

 !برسم حسابش به و ببینمش واینستاد حتی لعنتی یده*زا*وم*حر-

 : گفتم بلند صدایی با

 !بیارم یاد به خوامینم! نزن حرف ازش-

 : گفت بحث کردن عوض برای

 .کن صدام داشتی کارم. بخوابی کمکم و کنی عوض لباس تا بیرون میرم-

 : گفتم آهسته صدایی با

 ...ادوارد-

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب. کرد نگاهم سوالی بزند، حرفی کهآنبی



 !هستی خوبی خیلی دوست تو. ازت ممنونم امشب بابت-

 : گفت و زد لبخندی

 !آرزو داری ارزش حرفا این از بیشتر من برای تو-

. کردم خالص شرش از را خودم و کردم باز را لباسم زیپ. رفت بیرون و شد بلند صندلی روی از

 با خاطراتم تکتک یادآوری با ساعت چند دانمنمی. شدم حمام راهی و کردم تن بر راحتی پیراهن

 سریع. رفتم بیرون و پیچیدم خودم دور رو حوله کوفته، و خسته باالخره که اندمم دوش زیر ماکان

 .رفتم بود، آنجا در قهوه خوردن مشغول ادوارد که پذیرایی به و کردم عوض لباس

 ...ادوارد-

 .کرد نگاهم منتظر و چرخید سمتم به سرش

 .بمونی اینجا کردم مجبورت حاال تا ببخشید. بری تونیمی-

 !نداری؟ مشکلی تنهایی با دیگه مطمئنی-

 :  گفتم و کردم اشاره بود، دوخته چشم من به نگرانش و کنجکاو نگاه با که اگنس به

 .هست کنارم هم اگنس! مطمئنم-

 : گفت و داد تکان پایین به را سرش اگنس

 .هستم خانوم مراقب من! البته-

 مختصری خداحافظی با را خانه و کرده عمل امخواسته به رسید،می نظر به دل دو کهآن با ادوارد

 : گفت و چرخید سمتم به سریع اگنس رفتنش، بیرون از پس. کرد ترک

 !خانوم؟ برنگشتید آقا با چرا-

 !اگنس نمیشه زده حرفی ماکان از خونه این توی دیگه-

 : دادم ادامه تحکم با و کردم مکثی



 شدی؟ متوجه-

 : گفت شد،می شنیده سختی به آهستگی دتش از که صدایی با و انداخت پایین را سرش 

 .خانوم بله-

 سکوت در هدف،بی و کردم رها تخت روی را خودم. رفتم اتاقم به و کشیدم پوفی حرص با

 اشک از صورتم کردم،می فکر بیشتر چه هر. شدم غرق افکارم در و شده خیره سقف به هاساعت

 به حالیبی و سردرد از و شد خالی ایمهاشک یغده که ریختم اشک قدری به. شدمی ترخیس

 .رفتم خواب

 صورتم و دست شستن از پس و شدم بیدار بیاورم، یاد به را قبل یپرمخاطره شب کهآنبی صبح

 به همیشه مثل و کشیدم ایشانه را موهایم. کردم عوض زیبا پیراهنی با را خوابم لباس سریع

 پخش لباسم بر را آن از زیادی حجم و برداشتم را معطر  یشیشه. کردم باز را هایشانگره بدبختی

 روی از کجم لبخند همان با رسیدم که آشپزخانه به. رفتم بیرون اتاق از و زدم کجی لبخند. کردم

 سمتم به سرش. دادم سالم داشت،برمی را چای قوری مغموم و ساکت که اگنس به سرخوشی،

 : گفت بود پیدا آن در ناباوری که لحنی با. کشاند باال چشمانم تا را متعجبش نگاه و چرخید

 خوشحالید؟ انقدر که خبریه امروز! بخیر صبحتون! خانوم سالم-

 .بجنبیم باید. میاد االن ماکان راستی اوه باشه؟ خاصی خبر باید مگه-

 امروز کهاین از. زدمی موج شادی نگاهش، تعجب عمق در. شدند گرد تعجب از چشمانش

 .بودم عجب در کرد،می تعجب قدراین

 .چینممی من رو میز اگنس خب-

 مثل را میز. رفت و گرفت ایاجازه داد،می تکان پایین به را سرش کهحالی در و زد لبخندی اگنس

 جلوی را هانعلبکی و فنجان. ریختم چای فنجان دو و چیدم دویمان هر برای مناسب همیشه

 :  گفتم ب**ل زیر. نشستم خودم صندلی روی و گذاشتم میز روی هاصندلی

 .موسیو نشده سرد تا بیا زود-



 کنم فکر. شدنمی بلند زیادی بخار ها،چای از دیگر. ماندم منتظر دقیقه پانزده شاید یا ده از بیش

 به ناچار به. آمد در صدا به تلفن که کنم عوض را هاآن تا شدم بلند. بود کردنشان عوض وقت

 البته و گذشت دیشب آنچه یادآوری برای اریکا ناراحت صدای. دادم پاسخ و رفتم تلفن سمت

 !بود کافی ممکن، نحو بدترین به امروزم شدن خراب

 

 چطوری؟ آرزو، سالم-

 .کردم داد، رخ دیشب که ایفاجعه عمق به رفتن فرو برای طوالنی مکثی 

 !آرزو-

 : گفتم و آمدم بیرون فکر از صدایش با

 .ممنون خوبم! اریکا سالم-

 از زبان که قدری به هستم؛ خوب خیلی هم واقعا. زدم تلخ پوزخندی گفتم که خوبم عبارت به

 !است عاجز توصیفش

 توی خیلی رفتنت، از بعد هم ماکان که بود عجیب برام! رفتی؟ طوریاون چرا دیشب پس! واقعا؟-

 ولینج و من از کاری اگه بدونم خواستممی و شده بحثتون کنممی فکر راستش. بود خودش

 .کنیم کمکت بگو برمیاد،

 : گفتم و آمد کش باال به پوزخند ینشانه به لبم راست یگوشه

 کمکی تونهنمی هیچکس که بدون اینو و خواممی عذر دیشب بابت. اریکا لطفت از ممنون-

 .بکنه

 !کنه؟ کمک تونهنمی کسی که شده چی مگه-

 نداری؟ ایدیگه کار کار، سر برم باید من ببخشید-

 : گفت مایوسانه 



 .باشی موفق نه،-

 .نگهدار خدا طور،همین هم تو-

 .خداحافظ-

 ضعف و گرسنگی از امروز کهآن برای. کشیدم بلند صدای با پرحرص نفسی تماس، شدن قطع با

 کوچک یلقمه اولین و نشستم امصندلی روی که همین. رفتم آشپزخانه میز سمت به نکنم غش

 به بزرگ بغضی. افتاد اشخالی صندلی و ماکان چای فنجان به مچشم گذاشتم، دهانم در را

 از صف به اشک قطرات. ماند دهانم در شود، بلعیده و جویده کهآنبی لقمه و زد چنگ گلویم

 چقدر نفهمیدم. گرفتندمی سبقت هم از ام،گونه بر مسیرشان طی در و ریختندمی فرو چشمانم

 مجازات بغض و اشک با را گناهمبی خود و نگاه اش،وردهنخ دست فنجان و ظرف و خالی جای به

 هرگز، اما بود کرده شیرین را گلویم ته تا. شد شل ممکن حد آخرین تا دهانم در لقمه که کردم

 .نداشت اششیرینی با را تلخم خاطرات و افکار حذف توان

 *** 

 

 شب آن از ایهفته دو. زدم بیرون کارم اتاق از و آوردم در را روپوشم همیشه از ترحوصلهبی

 مثل هاصبح نه دیگر. گذشتمی داد، باد بر را امزندگی قشنگ واقعیت و رویا تمام که انگیزنفرت

 ناممکن باورش شاید. زدممی اگنس غذای به ب**ل هاشب نه و خوردممی صبحانه آدمیزاد

 عذاب و درد وجود با که،این ترعجیب و بردمنمی لذتی هم خوردن قهوه از حتی دیگر که باشد

 و رفتم بیرون کلینیک از. ندارم امعالقه مورد یکنندهسرمست هاینوشیدنی به میلی کشیدنم،

. دوختم چشم ماند،می منتظرم کنارش هاشب ماکان که چراغی به هفته دو این روز   هر مثل

 شده من یروزه هر رفیق که بغضی. دوختم چشم اشخالی جای به و کشاندم ترپایین را نگاهم

 آرامشش و پرعشق یتیره چشمان و بستم چشم. چسبید گلویم به قبل از بزرگتر و ترمحکم بود،

 اصال. فهمیدمنمی را حقیقت هرگز کاش. کردم تجسم امبسته هایپلک تاریک یپرده جلوی را



 به من بیاورد، یادن به او از بچه دو و شود اشزندگی وارد زنی کهآن از قبل پیش، هاسال کاش

 .شدممی وارد اشزندگی

 نفس و دادم قورت محکم را دهانم آب. کرد سخت را کشیدنم نفس که شد بزرگ قدری به بغضم

 پاک هاگونه روی از را هایماشک سردم، دستان کف با و کردم باز چشم. کشیدم پرلرزشی بلند

 خیسشان که هاییاشک کردن پاک برای زدندمی فریاد امگونه پوست هایسلول تکتک. کردم

 پایین را سرم. کشدنمی دست آنان بر است هفته دو که دارند نیاز مردی گرم هایدست به کرده،

 از پر هایخیابان در رانندگی دیگر. کردم آغاز تنهایی به را خانه تا امطوالنی رویپیاده و انداختم

 درد پا و لندن نصف در رفتن پیاده که بود جالب و نداشت هیجانی و لذت برایم راهنمایی،چراغ

 صدای با که بود نمانده البی به رسیدن تا زیادی مسافت. دادممی ترجیح رانندگی به را گرفتن

 صاحبش ماندم منتظر و چرخاندم سمتش به را سرم. ایستادم کرد، توقف کنارم که اتومبیلی بوق

 : گفت و آمد سمتم به بود، گرفته را صورتش از نیمی که لبخندی با. شود پیاده

 .آرزو سالم-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !سالم-

 : گفت و کشید کتش ییقه به دستی

 کنی؟می مهمونم که قهوه یک-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند 

 !نه که چرا-

 *** 

 

 حرفی گفتن برای کردممی حس. دبو دوخته چشم شد،می بلند بخار آن از که ایقهوه فنجان به

 .کندمی سنگین سبک بگوید، خواهدمی که را کلماتی تکتک و رفته فرو فکر در



 !ادوارد بزن حرفتو راحت-

 .بخشید منتظرم نگاه به را عمیقش لبخند و آمد باال سرش

 .کنیمی رد بازم بگم حاشیه و مقدمه بدون اگر-

 من به اعصابم، کنترل برای را عادتش این. خاراندم را گردنم پشت و بردم موهایم زیر را دستم

 پوفی. رساند دستانم چنگ از رهایی در دلخواهشان آرزوی به را موهایم هایریشه و کرد منتقل

 : گفتم و کشیدم

 ماکان و اومده پیش سوءتفاهم داری تاکید انقدر چرا تو که کنمنمی درک من! ادوارد کن تمومش-

 !کنمنمی بیرون زندگیم از رو کسی دلیل،بی من که دونیممی من هم و تو هم! خوبیه مرد

 معصوم یفرشته یک اون نمیگم بهت که من! کنیمی لجبازی دلیلبی داری تو آرزو اما-

 اشتباه یا ناقص که رو چیزی هر تا کنی صحبت بارهاین در باهاش خواممی فقط من! گناههبی

 !نمیدی بهش رو کوتاه گفتگوی یک فرصت حتی تو ولی بده، توضیح برات رو شدی متوجه

 

 امروزه هر مخالفت و کنجکاوی کردن خفه برای که سردردی تا گذاشتم هایمگوش روی را دستانم

 کشیدن از پس و بستم را چشمانم. شود حس کمتر داشتم، ماکان با صحبت یدرباره ادوارد، با

 : گفتم دادمی نشان خوبی به را ماحوصلگیبی و عصبانیت که لحنی با بلند، نفسی

 !کن تمومش رو نتیجهبی بحث این لطفا! ادوارد-

 به و کردم باز چشم. برداشت هایمگوش روی از را هاآن زور به و گرفت قرار دستانم روی دستانش

 دلسوزی که لحنی با. کردم نگاه زد،می موج هاآن نینی در دلسوزی که رنگشآبی چشمان

 : گفت کرد،می یلتکم را نگاهش

 به عاشقشی، که رو کسی نباید فهمیمی روزی یک باالخره تو چون نیست، نتیجهبی بحث این-

 !بدی دست از ارزشبی سوءتفاهم یک خاطر

 .شده روشن روز مثل چیز همه! نیست؟ کار در سوءتفاهمی نمیشی متوجه چرا تو-



 این غیر در! نه یا بمونی باهاش یریبگ تصمیم بعد و بزنه حرف بدی فرصت ماکان به باید تو-

 !میشه تموم چیز همه سوءتفاهم یک با صورت،

 !چرا؟ واقعا! ادوارد؟ کنیمی اصرار انقدر چرا تو-

 و بشی عاشق تونیمی نه دیگه بدی، دستش از راحت اگه و میفته اتفاق باریک فقط عشق چون-

 !ببری لذت تنهاییت از تونیمی نه

 .شدمی حس حسرت زا موجی صدایش عمق در

 میگی؟ اینو که شدی عاشق تو مگه-

 : گفت و زد تلخی لبخند 

 ...بعد و شد خراب بینمون چیز همه سوءتفاهم، یک خاطر به فقط ولی شدم آره-

 آلودغم صدایی با و چرخاند دیگری سمت به را سرش. پوشاند را چشمانش اشک از نازک ایالیه

 : افزود

 که ایاحمقانه برداشت عواقب و موندم من و ساخت نو از رو گیشزند ایدیگه مرد با اون-

 ...کرد خراب رو خوشبختیمون

 چنگ گلویم بر قبل از پرزورتر و بزرگ گرفت،می جان گلویم در روزه هر مدت این که بغضی

 هاآن من اما گرفتمی نشات بود، پرداخته خودش که سنگینی تاوان از ادوارد هایتالش. انداخت

 افتاده او برای که اتفاقی به. بودم اهمیتبی و گذاشتممی خودش جنس هم از اشطرفداری ایپ را

 کرده برداشت اشتباه بود، زده میهمانی شب در که حرفی یدرباره را چیزی من اگر. کردم فکر بود،

 و بستم را چشمانم چه؟ بدهم دست از دیگر زنی با ازدواجش با را ماکان هم من عاقبت، و باشم

 : گفتم ب**ل زیر

 !بدم دستش از نباید و بدم دستش از خوامنمی. بدم دست از رو ماکان نداره امکان-

 !زنی؟می حرف زبانی چه به-



 هم هنوز ولی نبود چشمانش در اشک از اثری. دوختم چشمانش به را نگاهم و کردم باز چشم

 : فتمگ و زدم رویش به جانیکم لبخند. بود شده مخلوط غم با نگاهش

 .فارسی-

 جادوگر؟ خوندیمی و رد گفتی؟می چی-

 به را لبم راست یگوشه کنم، کمک او به جو این کردن عوض در کهآن برای. زد کمرنگی لبخند 

 : گفتم و دادم کش باال

 باشم؟ جادوگر میاد من به مگه-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 !شده کردیممی تشریح که جسدهایی عین صورتت که االن مخصوصا! آره-

 .شدم الغر خرده یه فقط من! باشه خداتم از! هیهی-

 .بگیره تحویلت جوری این باید که ماکان بیچاره. شهلحظه یک مال خرده یه-

 : گفتم جدی لحنی با و کردم اخمی

 !نشو لوس-

 .بزن حرف ماکان با پس-

 !ادوارد-

 .کنی قبول پیشنهادمو خوادمی دلت همیشه از بیشتر االن خونم،می چشمات توی-

 .نیست معقول خواستنی هر-

 !نیست معقول اصال هم کردن قضاوت نیمه و نصف حرفای اساس بر-

 : گفتم خاراندم،می را گردنم پشت که همچنان. بردم موهایم زیر را دستم و کشیدم پوفی حرص از

 .کنممی فکر بهش-



 .شد نمایان یشهاب**ل بر رضایت از لبخندی و کشید عمیق نفسی

 .میشه برطرف سوءتفاهم و زنیمی حرف ماکان با شب فردا-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را اخمم

 !کنممی قبول کهاین نه کنممی فکر گفتم من-

 : گفت و داد حرکت طرفین به چشمانم جلوی تهدیدوار را اشاشاره انگشت

 از تا کنی قبول بشی مجبور که کنممی رارتک حرفمو و تخونه میام انقدر وگرنه کنی،می قبول تو-

 .بشی خالص شرم

 : گفتم فارسی به پرحرص لحنی با و کشیدم پوفی

 !سیریش! ایکنه واقعا-

 !فهممنمی من که بزنی حرف زبانی به نمیاد خوشم آرزو-

 : گفتم و کردم اخمی

 !کنم صحبت ماکان با برم بدی گیر بهم نمیاد خوشم منم-

 : گفت و زد لبخندی

 .توئه نفع به من کار-

 : گفتم و انداختم باال ایشانه

 !توئه نفع به منم کار پس-

 ندادی؟ فحش-

 !نه-

 .نشی جسدها شبیه این از بیشتر که بخور شام امشب. میرم من. خوبه پس خب-



 : گفتم پرخشم و بلند صدایی با

 !ادوارد-

 بیرون خانه از مختصری حافظیخدا از پس. شد بلند صندلی روی از و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .رفت

 قطع برای بدم حال از و بود من شبانگاه و صبحگاه هایگریه تمام شاهد مدت، این در که اگنس

 به اگنس در، شدن بسته با. زدنمی حرفی هیچ مدت این در اما داشت، اطالع ماکان با ارتباطم

 کهحالی در. کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم. نشست روبرویم صندلی روی و آمد آشپزخانه

 : گفت آهسته صدایی با بود، انداخته پایین را سرش

 ...بگم بهتون چیزی یک باید من خانوم-

 : پرسیدم و شدند گرد چشمانم تعجب شدت از

 !چیزی؟ چه-

 : گفت بیاورد باال را سرش کهآنبی

 .کنید گوش( ادوارد) ویلسون آقای حرفای به که خواممی-

 : گفتم و مکرد اخمی

 !چرا؟-

 قبل از بلندتر کمی صدایی با. شد خیره چشمانم در محبتش و پرمهر نگاه با و آورد باال را سرش

 : گفت

 شما. گفتم دروغ شناسممی کم رو شما بگم اگر. کنممی زندگی شما با که هاستسال من خانوم-

 این در امروز به تا که انیمیهمان تمام و دارم خوبی یحافظه من که دونیدمی خوب هم خودتون

 باارزش و عزیز خیلی من برای که بدونید هم رو این خواممی. میارم یاد به خوب رو داشتید خونه

 حتی کردم، زندگی و کار اینجا که مدت این کل در من بگم باید باشم، صادق بخوام اگر. هستید



 ایشون گرفتن نادیده به رو ونخودت شما شاید. کنه برخورد شما با آقا مثل کسی ندیدم بار یک

 و بود واضح کامال دوتاتون هر چشمای توی عشق. دیدممی رو شما مدت این تمام من اما بزنید

 من که بدونید خواممی. باشه همراه محبت و احترام با همیشه، که بود ارزش با اونقدر عشق این

 اون از بیشتر. ندیدم بودید آقا کنار که زمانی شادی و آرومی به کسی کنار در رو شما وقتهیچ

 دلیل این اما بکنه بزرگ گاها و کوچیک خطاهای ممکنه آدمی هر که بدونید رو این خواممی

 !بشه حذف هاشعزیزترین زندگی از همیشه برای آدم، اون که نمیشه

 یک او کهاین اما گرفتممی نادیده را دیگری خطای هر من. شدمی تربزرگ و بزرگ لحظه هر بغضم

 امکان چیزی چنین گرفتن نادیده مگر اصال! بگیرم؟ نادیده چطور را بود هایشبچه مادر زنی و پدر

 بود، ایستاده کنارم که همچنان. شد نزدیک من به و شد بلند اشصندلی روی از! داشت؟

 داشتن برای. کرد مهمان گرمش و کوچک آغوش به مرا و کرد حلقه بازوهایم دور را دستانش

 .بودم ممنون خدا از وجود تمام با باشد، من غمخوار تا کردمی را خود سعی تمام که اگنسی

 *** 

 

 که تصمیمی به قدرآن دیشب. دادم بدنم به قوسی و کش و آوردم کش امکان حد تا را دستانم

 آخر در. نگذاشتم هم روی را هایمچشم هم لحظه یک حتی که کردم فکر بگیرم باید امشب برای

 شدن روشن و ماکان با زدن حرف برای خودم میل اگر حتی که رسیدم نتیجه این به

 تواننمی ادوارد اصرارهای و اگنس هایحرف از بگیرم، نادیده را اشزندگی هایصحنهپشت

 از پس امشب گرفتم تصمیم نهایت در کردم، هاآن علیه که هاییتوجیه تمام با. کرد پوشیچشم

 گرفتم تماس منشی با آسوده خیالی با. بینممی که باشد کسی ولینا ماکان مریض، آخرین دیدن

 : گفتم و

 ندارم؟ مریض دیگه-

 .برن هامریض یبقیه تا موند منتظر ساعت یک و اومده قبلی وقت بدون که هست نفر یک چرا-



 قورت محکم را دهانم آب و خاراندم را گردنم پشت کمی. بردم موهایم زیر را دستم و کشیدم پوفی

 مریض همین با دادم، خرج به عجله او با صحبت و ماکان مطب به رفتن برای امروز چه هر. دادم

 .شد جبران موقع بد

 .داخل بفرستش-

 و شد باز در دقیقه یک از پس. دوختم در به را منتظرم نگاه. شد قطع تماس و گفت ی"چشم" 

 صدایش داد،می نشان بیخو به را تعجبم که لحنی با. شدند گرد تعجب فرط از من چشمان

 : زدم

 !الرا-

 : گفت و زد لبخندی

 بگیرم؟ رو وقتت کمی میشه-

 .شدم بلند امصندلی روی از و کردم باز و بسته را چشمانم 

 .بشین بیا! البته-

 صندلی دو روی. کردم اشاره بودند، همراهانشان و هامریض برای که اداری صندلی دو به دستم با

 به دقیقه چند از پس باالخره. دوختیم چشم جلویمان میز به متفکرانه دو ره و نشستیم هم کنار

 چه برای و کنممی کار کلینیک کدام در فهمیده چطور او که،این به کردن فکر جای به و آمدم خود

 : گفتم است، آمده دیدنم به

 بیارن؟ بگم خوریمی چیزی-

 : گفت و داد تکان طرفین به را سرش بود، دوخته چشم میز به که همچنان 

 .ندارم میل نه،-

 : گفت و زد گره چشمانم به را نگاهش. آورد باال را سرش و گرفت میز از چشم



. کنم پیدا رو کارت محل آدرس تا کردم تالش کلی همین واسه. زدممی حرف باهات باید من آرزو-

 یا کار محل آدرس ستمخوا ازش چی هر هم قبال و نداره خبر اومدنم از ماکان آرزو، دونیمی خب

 .دادنمی بده، من به رو تخونه

 : پرسیدم ناباورانه

 !چرا؟-

 یهمه من، که خواستنمی اصال و بود عصبانی خیلی که گفتی بهش چی دقیقا دونمنمی-

 .بگم بهت رو واقعیت

 : گفتم زدمی موج آن در امکنجکاوی که صدایی با

 !زنی؟می حرف واقعیت کدوم به راجع-

 : گفت و کشید عمیق نفسی

 ابیگیل که اینه واقعیت شدی؛ متوجه اشتباه رو چیز همه شب اون تو که اینه واقعیت آرزو ببین-

 ...اند هاشخونده فرزند اونا واقع در نیستند، ماکان واقعی هایبچه آدریان و

 : تمگف بود، آشکار آن در حیرتم که صدایی با. شد متوقف قلبم تپش کردم حس ایلحظه برای

 !چی؟-

 گذاشتیم قرار دیگه هم با بودیم، عمومی دانشجوی که وقتی از ما. بدم توضیح برات اول از بذار-

 همیشه و بزنند پرورشگاه یک هم با شدند، قبول تخصص کالسمون از که هاییبچه یهمه

 قبول تخصص کالس هایبچه از دیگه نفر چهار و ماکان جونیور، فردریک، من،. کنند حمایتش

 چندی از هر و مالی حمایت فقط اوایل. کردیم تاسیس رو پرورشگاه اون قرارمون طبق و شدیم

 که رو برادری و خواهر آدریان، و ابیگیل ماکان، بعد سال چند اما کردیممی هابچه از عاطفی

 یمعاینه تحت بود شده باعث مادرشون و پدر فوت از بعد که کمبودی حس و افسردگی مشکل

 دیدن به قبل از بیشتر خیلی اون از بعد. کرد قبول فرزندخواندگی به باشند، شناسروان جدی

 بازی باهاشون و بردمی شخونه به برد،می پارک خودش با رو اونا رفت،می آدریان و ابیگیل



 حاضر واقعیشون پدر مثل جا همه و دادمی یاد شطرنج و سواری دوچرخه بهشون کرد،می

 اونقدر اونا که کردمی صرف انرژی و وقت واسشون هم حرفا این از بیشتر خیلی مطمئنم. شدمی

 لذت زندگیشون از و کنند شادی هابچه یبقیه مثل تونستن و کردن پیدا روانی بهبود سریع،

 به رو داره زیادی روحی مشکالت که ایبچه هر گرفتیم تصمیم هم ما اون، از بعد. ببرند

 از بعد اما رفتمی پیش خوب خیلی چیز همه. کردیم هم رو کار ینا و کنیم قبول خواندگیفرزند

 که باری آخرین و شد کم خیلی آدریان و ابیگیل به رسیدگیش تو، با دوستیش و ماکان مادر فوت

 همین برای و بودند شده دلگیر و ناراحت خیلی بهشون، ماکان توجه شدن کمتر از دیدم رو اونا

. کنه رسیدگی بیشتر اونا به گفتم بهش دیدم، مهمونی توی رو ماکان هامدت از بعد وقتی من

 !کردی برداشت طوراون من حرف از و خبریبی قضیه این از تو که نرسید ذهنم به هرگز من ولی

 اشک قطرات. کشیدمی خراش گلویم بر بود شده درشت رسیده سیب یک یاندازه به که بغضم

. شدندمی سرازیر امگونه روی از ام،چانه به رسیدن تا و ریختندمی فرو چشمانم از گلوله گلوله

 صدایی با. کردممی حس خوبی به را قلبم گرفتن درد. گذاشتم امسینه چپ سمت روی را دستم

 : گفتم لرزیدمی بغض از که

 !نگفت؟ بهم خودش ماکان چرا اصال! الرا؟ نگفتی رو اینا زودتر چرا-

 اونقدر. میگه چی شنیدینمی تو ولی آرزو گفتمی تبه رو چی همه داشت شب اون ماکان-

 !اند هاشفرزندخونده اونا میگه داره فهمیدینمی که بودی زدهبُهت

 شور و درشت قطرات بزنم، حرف تا کردم باز دهان کهآن محض به. دادم قورت محکم را دهانم آب

 : گفتم لرزیدمی پیش از بیش که صدایی با. شدند دهانم وارد اشک

 !نداره امکان! نداره امکان این-

 : گفت و گذاشت امشانه روی را دستش

 باعث همین و شدی شوکه بد خیلی تو. کنممی درکت من ولی آرزو داره واقعیت گفتم چی هر-

 چی هر و رفت طفره اون ولی بزنه حرف تو با باید گفتم بهش من. نشی ماکان حرفای متوجه شد

 .نداشت فایده بزنم، حرف باهات خودم من بذاره الاقل تا کردم اصرار



 !الرا نمیشه باورم-

 از پس را صدایش لرزش. کنم مهار را مخوفم سردرد تا گذاشتم هایمگوش روی را دستانم

. گرفت قرار هایمدست بر گرمی دستان! کردم چه او با من. آوردم یاد به زدم، او به که هاییتهمت

 فهماند من به مهربانش نگاه با. کرد دستانم برداشتن به وادار مرا خود، مانند نوازش حرکت با

 به ایدلمرده لبخند بزنم حرفی کهآنبی. باشم آرام است بهتر نگرانی، و سرزنش همه این جای

 .زدم رویش

 تا. خوبیه خیلی مرد ماکان که اینه اونم و بگم بهت رو واقعیتی یک داشتم دوست آرزو دونیمی-

 حد از زیاده دختری به ندیدم حاال تا راستش. کنه بازی دختری ساتاحسا با ندیدم حال به

 که هستی دختری اولین تو اما بشه، نزدیک بهش زیاد دختری بذاره کهاین حتی یا بشه نزدیک

 انقدر که هستی دختری اولین بگم باید. شدی مهم براش و شدی وارد زندگیش توی انقدر

 ...داره دوستش

  :داد ادامه و کرد مکثی

. نیست گریحیله و مکار آدم اون که بدونی خواممی فقط بدم، عذابت که نمیگم رو حرفا این من-

 که برسی یقین این به خواممی. مهمی براش و داره دوستت خیلی که بدونی هم رو این خواممی

 .هستی تو زندگیش، یادامه شریک برای انتخابش تنها و خوبیه پسر اون

 : گفتم بود، شده لرزان امکنندهخفه بغض کردن چککو برای که صدایی با

 !کنممی خواهش ندی؟ ادامه دیگه میشه الرا-

 .داد حرکت پایین به را سرش و زد لبخندی

 کنی؟ صحبت ماکان با خوایمی-

 .دادم حرکت پایین به را سرم 

 : گفت و زد لبخندی

 .شد چی امشب که پرسمیم ازت فردا. دارم هم رو موبایلت یشماره. میرم دیگه من پس-



 او به که هاییتهمت آنچنان با برداشتی چنین شدنمی باورم. رفت بیرون اتاق از و زد چشمکی

. زدمی حرف آن از ادوارد که سوءتفاهمی همان شاید! بود سوءتفاهم یک دلیل به اشهمه زدم،

 روی از کردم،می یشخو نثار که نفرینی و لعن و سرزنش همراه خیال، و فکر یک و هزار از پس

 از نبود، دویدن به شباهتبی که سریع هاییقدم با. کردم عوض لباس سریع و شدم بلند صندلی

 اشک فقط راه طول تمام. گرفتم تاکسی و شدم مطبش تا رفتن پیاده بیخیال. زدم بیرون کلینیک

 .شدمی سرازیر هایمچشم از قرمزیچراغ هر به رسیدن با که بود

 

 مثل و شدم پیاده تاکسی از. رسیدم مقصد به گذشت، قرن یک مثل برایم که زمانی کاند از پس

 من نصیحت برای را پرخروشش برق و رعد آسمان. زدم زل روبرویم بزرگ ساختمان به ها،ندیده

 که تابلویی به. کرد نفوذ پوستم منافذ و موها یریشه البالی در باران نمنم بعد کمی. کرد نمایان

 گرنوازش تنها روزها این که هاییاشک به و دوختم چشم بود، شده حک آن روی انماک اسم

 هایاشک و گرفت شدت باران که نکشید طول زیاد. دادم ریختن یاجازه بودند، صورتم پوست

 توقفی به تبدیل امعجله ایاحمقانه طرز به. کرد گم درشتش و ریز قطرات البالی را صورتم روی

 ایستادم آنجا قدری به. بود کرده دلیلبی زدن زل این معطل مرا ها،ساعت که بود شده معنابی

 لرزش. کرد رخنه بود، شده پوشیده خنک پیراهنی با تنها که بدنم تمام در باران سرمای که

 به و بودم ایستاده آنجا هادیوانه مثل همچنان من ولی دادمی اشطاقتیبی از نشان بدنم، خفیف

 از چشم اممتوالی یعطسه سه با. ماندم خیره زد،می تلخ پوزخندی من به که جانبی تابلوی یک

 دوخته چشم بود پوشانده را آن آب از ضخیم ایالیه که خیس زمین به کهحالی در. گرفتم تابلو

 با همزمان. دادم بروز یاجازه سوزاندند،می را امبینی سرما از که دیگری یعطسه چهار به بودم،

 تند بارش صدای در شد،می نزدیک من به که تندی هایقدم صدای انگیز،نفرت هایسهعط آن

 قطع هاقدم صدای کردم، که را امعطسه آخرین. شد شنیده سختی به هایمعطسه صدای و باران

 و سرد هایشانه بر بود، کرده عطرش صاحب عاشق مرا که آشنا بویی با گرم پوششی و شد

 و گرفتم زمین از چشم. کرد جاری پوستم سطح بر را دلپذیرش گرمای و گرفت قرار امزدهیخ

 تعجب که نگاهی با. کشاندم بود ایستاده سرم پشت که مردی به را نگاهم سرعت، با و چرخیدم



 که نکشید طول لحظه چند از بیش. بود دوخته چشم من به زد،می موج آن در کنجکاوی و

 دلخواهش بخشآرامش نوشیدنی از را امتشنه نگاه و متمرکز چشمانم روی را چشمانش مردمک

 زیادی دلخوری با که دلتنگی نوعی زد؛می سوسو عجیبی دلتنگی نگاهش عمق در. کرد سیراب

 از و کرد عوض رنگ نگاهش ناگهان که گذشت چقدر نفهمیدم و بودم لذت غرق. بود شده عجین

 شدت از که صدایی با. ندشد سرخ خون زیاد حجم از چشمانش هایمویرگ خشم، شدت

 : گفت بود، شده رگه دو عصبانیت

  اینجا؟ اومدی چی واسه-

 : گفت بلندتری صدای با و کرد مکثی 

 !هان؟-

 بر همین و بودم ندیده خشمگین حد این تا را او وقتهیچ من. لرزیدندمی ترس شدت از دستانم

 .انداختمی لرزه وجودم تمام

 !ی؟اینجای چرا! آرزو اَم تو با-

 چنگ گلویم به بزرگ بغضی. کرد لرزش به شروع امچانه اش،کینه و پرخشم صدای رفتن باال با

 .گرفتمی من از را زدن حرف توانایی و انداختمی

 ! بزن حرف آرزو-

 : گفت و زد پوزخندی

 نزدیک بهت و دارم بچه کردم فراموش که فطرتپست یک و امکثیفی مرد من بگی که اومدی-

 شدم؟

 با و دادم قورت محکم را دهانم آب. بود شده مخلوط دلخوری و غم با فراوان خشمی صدایش رد 

 : گفتم لرزان و گرفته صدایی

 ...تو که دونستمنمی من! متاسفم-



 : گفت بود، شده خارج او کنترل از خشمش که صدایی با. رفتند باال تعجب از ابروهایش

 گفته؟ بهت کی-

 ...سوءتفاهم یک همش دونستمنمی واقعا من ماکان متاسفم-

 : گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 گفته؟ الرا-

 .کردم باز و بستم محکم تایید ینشانه به را چشمانم 

 : گفت ب**ل زیر پرحرص

 ...بگم چی بهش دونممی-

 : افزود و برداشت دهانم روی از را دستش

 .کن رسیدگی عزیزت ادوارد به برو هم تو-

 !بود؟ مطلع ادوارد با من اخیر ارتباط از چطور او. شدند گرد باورینا از چشمانم

 نکشیدی، عذاب خیلی مدت این توی تو. هست اطرافم به حواسم همیشه من! نکن تعجب-

 !کردی من جایگزین سریع رو دیگه نفر یک چون

 ترس و عصبانیت از که صدایی با. چرخاند دیگری سمت به را سرش و زد عصبی پوزخندی

 : گفتم لرزید،می

 !کن صحبت درست ما به راجع-

 : گفت کند نگاهم کهآنبی و زد دیگری کن خرد اعصاب پوزخند

 .کنممی صحبت درست عشقت و تو به راجع! چشم-

 به خشم جز چیزی که صدایی با. گرفت گُر عصبانیت از صورتم تمام که شدم خشمگین قدری به

 : گفتم گذاشتنمی نمایش



 من یخونه میومد مدت این تمام ادوارد! کنی؟ قضاوتم طوریاین میدی اجازه دتخو به چطور تو-

 فقط اون! بشه برطرف اومده پیش که سوءتفاهمی تا بزنم حرف تو با باید گفتمی بهم و

 تالش هم به ما برگشتن برای اون. کنم حل باهات مشکلمو و تو پیش بیام دوباره من خواستمی

 !زنی؟می اون و من بین عشق از حرف تو حاال و کرد حمایتم خوب دوست یک عنوان به و کرد

 : گفت جدی لحنی با. زد رویم به صدادار پوزخندی و چرخاند سمتم به را سرش

 .بود زده حرف من با ادوارد-

 : داد ادامه تفاوتبی لحنی با. شدند گرد تعجب از چشمانم

 اما گفتم بهش واقعیتو نزنه، حرفی تو به کهنای شرط به من و افتاده اتفاقی چه که پرسید من از-

 بود؟ چی جالبیش دونیمی

 : داد ادامه دلخوری از پر لحنی با و کرد مکثی 

 چنین کسی با که نیستی مردی تو بود معلوم اولم از گفت نشنیده کامل منو حرف اون کهاین-

 !بکنی کثیفی بازی

 : گفت زدمی موج درد و غم خشمش، عمق در که پرخشم لحنی با و زد پوزخندی

 من اون، از بیشتر بار هزار تو کهحالی در کردی، قضاوتم و زدی تهمت من به راحت خیلی تو اما-

 . شناختیمی بیشتر باید و بودی دیده رو

 لحظات، آن در ولی شناختممی خوب را او من. انداختم پایین را سرم و کردم سکوت جوابش در

 !نداشتم را شناختم به کردن فکر قدرت

 خوشت تو کردی؟می عاشقانه مالقات ادوارد با تو گفتم بهت االن که داشت حسی چه بگو بهم-

 ...تو یاندازه به من تازه اومد؟

 .داد ماساژ را اشپیشانی دست با و کشید پوفی

 : گفتم ضعیف صدایی با و انداختم پایین را سرم



 داشتم؟ حالی چه من که فهمینمی چرا تو! مکن فکر تونستمنمی لحظات اون واقعا من ماکان-

 دستانش و شد ترنزدیک من به قدم دو. دوختم چشم پرخشمش چشمان به و آوردم باال را سرم 

 : گفت آهسته صدایی با. گذاشت هایمشانه روی را

 غریبه مرد یک که من یخونه توی پاتو چرا نداشتی اعتماد وقتی! آرزو نداشتی اعتماد من به تو-

 خودم با رو تو تونستممی راحتی به و نبودم حسبی تو به که بودم مردی من تازه گذاشتی؟ ودمب

 با و باشم سیده*بو رو تو بار هزار حاال تا تونستممی من بدی، تن هامخواسته به که بیارم راه

 و لمی و دیدممی خودم به تو از که عشقی با تونستممی برسونم، صبح به شبمو تو با شقه*معا

 به تونستممی من داشتم،می رابطه تو با حرفا این از زودتر خیلی داشتم، خودم در که ایعالقه

 اعتماد من به تو ولی نکردم! نکردم اما بدم پاسخ خودم س*هو به تا کنم سوءاستفاده ازت راحتی

 برات که یارزش تمام و گذاشتم بهت که احترامی تمام داشتم، نگه که هاییحریم تمام با! نکردی

 !نداشتی اعتماد من به تو بودم، قائل

 : گفت که بزنم حرفی تا کردم باز دهان. بود گلویم دادن خراش حال در ایظالمانه طرز به بغضم

 و گیرهمی شکل اعتماد یپایه بر عمیقی و حقیقی یرابطه هر. کرد نمیشه کاری هیچ دیگه آرزو-

 .ظاهرهت یک فقط رابطه اون نباشه، اعتماد وقتی

 :  گفتم لرزانم صدای با و دادم قورت محکم را دهانم آب

 در هم رو هاآدم احساسات و بیا بیرون هاتکتاب دنیای از. نکن بافی فلسفه انقدر لطفا ماکان-

 براش تو طرف از برگشتی وقتهیچ که من حس از تو دونی؟می چی حساسیت از تو! بگیر نظر

 با من کنیمی فکر تو دونی؟می چی خودت روی من تحساسی از تو دونی؟می چی ندیدم

 تا چهار تا دو دو و بندازم کار به مغزمو شرایطی چنین توی تونممی دارم، تو روی که حساسیتی

 سرم روی دنیا و قفل من مغز وقتی کنیمی فکر نه؟ یا داشت اعتماد بهت میشه آیا ببینم کنم

 فهمیمی! فهمی؟می مردممی داشتم لحظه اون من! کنم؟ فکر اعتمادم به تونممی شده، خراب

 نداشتم؟ رو کردن قضاوت و گرفتن تصمیم منطقی و کردن فکر توان هم ذره یک حتی من که

 نه؟ یا فهمیمی



 : گفت و گذاشت دهانم روی را دستش 

 !اعتماد میگن این به! کردیمی شک من به نباید هم لحظه یک حتی تو-

 :  گفت و برداشت نمدها روی از آرام را دستش

 .ببینمت برم و دور دیگه خوامنمی. نکن فکر من به هم دیگه نخوری، سرما تا خونه برو-

 با. کردمی مخالفت زبانش با نگاهش اما بود تمام جدیت با و احساس گونه هر از خالی لحنش

 خشک جا در ،گفتمی آنچه از ناباور مرا و بیندازد گلویم بر بغض که شد برنده زبانش حال این

 : گفت و گرفت من از را نگاهش. کند

 کجاست؟ ماشینت-

 و سوالی نگاهی با. دادم دستش به و برداشتم امشانه روی از را کتش بزنم حرفی کهآنبی 

 فکری چه که نبود مهم برایم دیگر بود، او و من راه پایان این اگر. دوخت چشم من به متعجب

 برایم است، مراقبت تحت گنج مثل اتاقم در و دهدمی را بویش هنوز که کتش همان. کندمی

 فکری چه خودش پیش نبود مهم برایم. گرفتم پیش را برگشت راه پیاده و چرخیدم. کافیست

 در غم قدری به. نبود امیدی دیگر و بود نبخشیده مرا غرورم، شکستن همه آن با چون کندمی

. کردمنمی حس را بغضم شدن بزرگ و یمهااشک ریختن دیگر، که بود یافته رسوخ وجودم

 اطرافم و آن از صدایی نه و کردممی حس را کردنش خیس نه که بارانی زیر که همچنان

 آنجا از هایمبدبختی یهمه. کردم فکر دیدم را ماکان که شبی اولین به هزارم بار برای شنیدم،می

 کردن گوش به کنم نگاهش کهنآبی. شد کشیده عقب به و گرفته محکم دستم. بود شده شروع

 .کردم اکتفا خشمناکش و بلند صدای به

 این با خوایمی! زنممی بوق ماشین با دارم ساعته سه! داری؟ شنوایی مشکل! شنوی؟نمی تو-

 هان؟! بدی؟ کشتن به خودتو وضع

 جرات. شنید نخواهند را دلنشینش صدای دیگر هایمگوش. شودمی تنگ صدایش برای دلم 

 کهاین فکر با لحظه یک اگر نداشتم شک. کنم نگاه چشمانش در تا بیاورم باال را سرم تمنداش

 .بگیرم چشمانش از را امشده اسیر نگاه توانمنمی دیگر کنم نگاهشان دید، نخواهم را هاآن دیگر



 .شو سوار میگم! اَم تو با من آرزو-

 بارآخرین چیز همه. بنشینم تا ماند رمنتظ و کرد باز را ماشین در. کشید را دستم و کرد پوفی

 .ارزیدمی امتحانش به پس بود،

 مثل. ببندد را در ماندم منتظر و نشستم پس داشتم، مرور برای کمتری یخاطره نشستمنمی اگر

 برای حرفی هیچ هم او. کردممی نگاه را بیرون پنجره از ساکت. بودم شده افسرده کشیده درد زنی

 ایستاد نبود، حضورشان به نیازی دیگر که متعددی هایقرمزچراغ پشت. زدنمی سکوت شکستن

 اسیر مرا که چشمانی در کردن نگاه طاقت من اما کرد تحمیل من بر را نگاهش سنگینی و

 صدای. شدم پیاده حرفی هیچ بی ماشین توقف با. نداشتم را بارآخرین برای هم آن کردند،می

 آخرین از من. رفتم البی سمت به و بستم را در بدهم جواب کهنآبی اما شنیدم را اشخداحافظی

 .بودم متنفر خداحافظی

 *** 

 

 پیش بریم هم با شده که بارمیک بیا میگم بهت دارم! کنی؟می خودت با کارو این چرا آرزو-

 نمیده اجازه ش،شده دارجریحه غرور ولی شده تنگ واست خیلی دلش اون مطمئنم من. ماکان

 .هبگ بهت

 گوش الرا هایحرف به و بودم دوخته چشم روبرویم یبنفشه هایگل به بزنم حرفی کهآنبی

 صد هفته، دو این و گذشتمی بارانی شب آن در ماکان، با دیدارم آخرین از ایهفته دو. کردممی

 این ترجالب! کنمنمی هم بغض ریزم،نمی اشک دیگر ولی. گذشت من بر قبل از ترسخت بار

 نصیحت دو و خداحافظی و سالم کلمه دو همین با کنممی حس. زنمنمی حرف حتی که تاس

 با خاطراتم در را خودم مدت این تمام. کرد خواهم فراموش را زدن حرف هایم،مریض به کوتاه

 بدترین شدم، مطمئن حال اما رسیدمی نظر به مفید چقدر امزندگی به ورودش. کردم غرق ماکان

 مرور تنها امتنهایی حال ولی بردممی لذت تنهایی از ببینم را او کهآن از قبل. ودب ممکن اتفاق

 .اوست با خاطرات



 تنها انداختم، بدنم جان به بدی خوردگی سرما تابستانی، لباسی با من که بارانی شب آن از پس

 که تکراری هایفحر  و الرا و ادوارد یروزه هر آمد و رفت با که امبیماری مدت در که خوبی اتفاق

 تمام بود توانسته آرشیدا که بود این شد،می سپری زدندمی ماکان با امدوباره مالقات برای

 برای را آرشیدا تا رفت ایران به بابت این از خوشحال رایان و شود قبول را اشمدرسه امتحانات

 من و رسید اهندخو نیویورک به دیگر روز سه اشگفته طبق. ببرد نیویورک به تحصیل ادامه

 با را خودم سر و بروم نیویورک به دیگر روز چهار که گرفتم بلیط بزنم، حرفی کسی به فعال کهآنبی

 .کند رها مرا افسردگی این و بیایم بیرون ماکان خاطرات فکر از تا کنم بند آرشیدا و رایان

 میگم؟ چی شنویمی آرزو-

 به. کشاندم منتظرش چشمان به را اممردهدل و حسبی نگاه و چرخاندم سمتش به را سرم 

 که بگوید نو از دوباره الرا و بشود عوض کمی من یروحیه تا آمدیم پارک به امروز او پیشنهاد

 .دارد مزایایی چه ماکان، با من یدوباره مالقات

 .الرا نبود حواسم اصال-

 اون کن باور آرزو کنی؟ تالش آوردنش دست به واسه ماکان به کردن فکر جای به میشه! معلومه-

 همه ببینیش اگه دونممی اما نه میگه و کنهمی مخالفت ولی ببینه، دوباره رو تو خوادمی خیلی

 .میشه درست چیز

 : گفتم و دادم کش باال به ایذره حالیبی با را لبم راست یگوشه

 کرد کاری اون. مبر  دوستش مهمانی به کرد مجبورم اون. بود معمه تقصیر همش الرا دونیمی-

 معمه حرف به نباید دیگه. بیفته لعنتیش چشمای به چشمم شد باعث اون. ببینم رو ماکان که

. کردممی خودمو زندگی داشتم من وگرنه نبرم لذت تنهاییم از دیگه که کرد کاری اون. بدم گوش

 .داشت خوبی خیلی روی و رنگ زندگیم و نبودم افسرده هم انقدر

 و گرفتم الرا از چشم. کردم پاک دستم کف با را آن سریع. چکید چپم چشم از اشک ایقطره

 .دوختم چشم هابنفشه به دوباره



 حالت ترینقشنگ و قشنگیه حس مطمئنم اما نشدم عاشق حاال تا من! نزن حرفو این آرزو-

 !ستطرفه دو عشق عشق،

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .داشت رو من االن   حس دوری این از اونم بود طرفه دو اگه! طرفه دو-

 .نمیده بروز هاشوناراحتی وقتهیچ اون اما! کن باور آرزو داره-

 : گفتم و شدم بلند صندلی روی از

 .خونه بریم دیگه بهتره االنم. نمیرم دیدنش به و میذارم احترام شخواسته به من حال هر به-

 : گفت و گرفت محکم را دستم

 !رزو؟آ کنیمی لجبازی انقدر چرا-

 : گفتم کنم نگاهش کهآنبی

 .ندارم ایدیگه راه-

 بود مانده باقی ام،یافته بهبود سرماخوردگی از که بدی سردرد تا گذاشتم امپیشانی روی را دستم

 .گذاشت امپیشانی روی را خودش دست و برداشت را دستم. کنم خفه را

 .برگردیم بهتره. کردی تب ذره یه-

 تمام کرد،می رانندگی الرا که راهی در. کردیم ترک را پارک آمد، سراغم به عموق به که تبی لطف به

 چشمان و بستممی چشم رسیدیممی که قرمزچراغ هر به. بود راهنمایی هایچراغ روی نگاهم

 تصور بهترین بخشش،آرامش لبخند و آرامش از لبریز صدای نگاه. کردممی تجسم را ماکان

 پایان داشت واقعیت روزی که قشنگم رویای به و کردممی باز چشم ینماش حرکت با. بود ممکن

 همراه کهاین فکر با. رفتم البی به و کردم الرا با کوتاهی خداحافظی ماشین توقف با. دادممی

 به کجی لبخند کند، درست طعم خوش ایرانی غذای یک برایم که روممی امخانه به ماکان

 .زدم تخیالتم



 .خانوم سالم-

 .اگنس سالم-

 شده خسته وضع این از هم او کردممی حس. رفت کنار در جلوی از مختصری آمدگویی خوش با

 چیزها خیلی بروم، لندن از طوالنی مدتی برای من و بگذرد زود دیگر روز چهار اگر کنم فکر. است

 .است بینانهخوش حد از بیش فکر یک تنها این البته. شوندمی بهتر

 *** 

 

 بری؟ خوایمی دیگه ساعت یک میگی و زدی زنگ االن که چی یعنی این! آرزو؟ میگی داری چی-

 !نیست؟ که طوالنی سفر یک خداحافظی، این از منظورت بری؟ خوایمی کجا اصال

 زجر لندن توی روز هر من قراره که حاال رسیدم نتیجه این به. کردم فکر خیلی من! الرا باش آروم-

 یاد رو من چیزی دیگه که جایی برم. برم لندن از که اینه کار بهترین نم،ک فکر خاطراتم به و بکشم

 .کنم شروع نو از زندگیمو بتونم که جایی برم. نندازه ماکان

 حرف که االن حتی که تو! لرزه؟می صدات چرا پس درسته، گرفتی که اینتیجه این واقعا اگه-

 نباشه؟ ماکان از اثری که جایی بری یخوامی چطور کنی، کنترل ناراحتیتو تونینمی زنیمی

 .شود کوچکتر داد،می نشان خوبی به مرا حس که بزرگی بغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب 

 .خدانگهدار. باش خودت مراقب. الرا کنممی کاریش یک-

 دوباره کردم،نمی قطع اگر دانستممی. کردم قطع را تماس باشم، جانبش از حرفی منتظر کهآنبی

 پراشک چشمانی با که اگنس به. رفتم بیرون اتاق از و گرفتم را چمدانم یدسته. کردمی اعتراض

 را زدمی بیرون چشمانم از او، برای امدلتنگی از که اشکی قطرات. زدم تلخ لبخندی کرد،می نگاهم

 فشلطی و نرم موهای در را دستم. کشیدم آغوش به را نحیفش هیکل و کردم پاک دستم کف با

 : گفتم زدمی موج آن در غم که صدایی با و بردم فرو

 .عزیزم اگنس   باش خودت مراقب-



 کنید؟می کارو این چرا خانوم-

 .زدم رویش به تلخ لبخندی و آمدم بیرون آغوشش از 

 !مجبورم چون-

 : گفت زدود،می را هایشاشک اشاشاره انگشت با کهحالی در

 .برگردید زود امیدوارم-

 .کنم فراموش رو چیز همه کن دعا-

 : گفت و کشید اشسینه بر صلیبی دستش حرکت با

 .کنه شاد و آروم رو شما خواممی خدا از-

 که کسی همان از. گرفتممی ماکان از تنها را آرامش. زدمی زنگ گوشم در گفت که" آروم" یکلمه

 : گفتم و زدم تلخی لبخند! کردممی فراموشش باید

 .ممنون-

 تاکسی در. کردم ترک را داشتنی دوست اگنس و عزیزم یخانه انگیز،غم خداحافظی یک از پس

 و عشق تمام از مرا که فرودگاهی از. ریختمی چشمانم از که بود اشک فقط خیابان هر از گذر با

 .داشتم نفرت فرودگاه به رسیدن راه از آن از بیش و بودم متنفر کرد،می دور آرامشم

 .خانوم رسیدیم-

 یمحوطه در. دادم راننده به را آن تمام اش،باقی به توجهبی و آوردم در پولم کیف از کناسیاس

 به دست به چمدان همراهانشان با خنده، و شوخی با که مردمی به حسرت با فرودگاه بیرونی

 یدسته و دادم قورت بغضم مهار برای را دهانم آب. شدم خیره رفتندمی فرودگاه ورودی سمت

 نشستم انتظار سالن هایصندلی از یکی روی. افتادم راه به و فشردم مشتم در محکم را مچمدان

 و خانه به برگشتن برای بیشتر گذشتمی که لحظه هر. دوختم چشم روبرویم بزرگ مانیتور به و

 را امگوشی کردنم، منصرف و هاآن یدوباره تماس ترس از که ادوارد و الرا حرف به کردن گوش



. کردند ترس و اضطراب از لرزشی به شروع دستانم کمکم. شدممی وسوسه بودم، کرده خاموش

 تمام با که مردی و قشنگم یخانه مهربانم، اگنس انگیزم،دل شهر از دوری تصور از وجودم تمام

 حس خوبی به را امزدهیخ هایسلول تکتک انجماد. بود افتاده لرزه به بودم عاشقش وجود

 حتی که شهری در ماندن توان ولی نداشتم را همیشه برای هم آن رفتن توان نم. کردممی

 سرکوب ام،زندگی راهی دو بزرگترین در تردید اوج در. نداشتم هم را دهدمی را ماکان بوی هوایش،

 تمام باید. بود اولویت در مکید،می را خونم و افتاده جانم به زالو مثل که عشقی این کردن

 .شدممی دیگر آدمی و کردممی فراموش ار  خوب هایحس

 *** 

 

 *کل دانای: راوی*

 

 با تماسش پایان که نمایشش یصفحه به متعجب و گرفته چشمانش جلوی را اشگوشی الرا

 بر دستش، انگشتان نوک با خشم و اضطراب شدت از. بود دوخته چشم داد،می نشان را آرزو

 شنیدن با گرفتمی تماس چه هر ولی گرفت استم آرزو با دوباره و گرفته ضرب کارش میز

 نمایش به که اخمی رنگش، خرمایی ابروهای و مانده ناکام "The mobile set is off" یجمله

 کرد پرت کیفش در را اشگوشی عصبانیت با دقیقه ده از پس. کردندمی ترغلیظ را بودند گذاشته

 برق تمیزی از همیشه مثل که را فیدشس روپوش زیپ سرعت به. شد بلند اشصندلی روی از و

 از را جدیدش مریض ورود خبر بود، قرار که اشمیزی رو تلفن صدای به توجهبی و کرد باز زد،می

 روی را دستش که همچنان. رفت اتاقش در سمت به تند هاییقدم با بدهد، او به منشی زبان

 : گفت ب**ل زیر آهسته صدایی با و بست چشم بود، گذاشته در یدستگیره

 .ادوارد بزنم دادم بهت که قولی زیر باید که متاسفم-



 لندن، از رفتنش برای آرزو قطعی تصمیم فهمیدن با. داد تکان را دستگیره و کرد باز را چشمانش

 توانست،نمی چیز هیچ که شد مصمم بود نگفته ماکان به هنوز که واقعیتی گفتن برای قدری به

 : گفت و دوید سمتش به کرد،می طی را روراه سرعت به که الرا یدند با منشی. باشد جلودارش

 ...جانسون دکتر-

 : گفت تحکم با و آورد باال را دستش الرا

 !جانت نه االن-

 گفتن به را سکوت و زد خشکش جا در بود، ندیده عصبانی حد این تا را الرا حال به تا که جانت

 به دقیقه، پنج عرض در که داشتبرمی قدم تند قدری به دوید،نمی کهآن با. داد ترجیح حرفش

 هایشقدم سرعت بود، آن در ماکان اتاق که روییراه به ورودش با. رسید بیمارستان اطفال بخش

 .زد در بر متوالی یضربه دو و رسید اتاقش به باالخره. برد باالتر را

 خوردن چای جز ساعت، این در ماکان که دانستمی خوب. کرد باز را در بشنود صدایی کهآنبی

 متوجه اصال ماکان تعجبش، کمال در کرد باز کامل را در وقتی. دهدنمی انجام دیگری کار

 شده سرد قدری به و بود میز روی اشنخورده دست چای فنجان کهحالی در. بود نشده حضورش

 افق به اتاق بزرگ یپنجره از و نشسته اشصندلی روی شد،نمی بلند آن از بخاری دیگر که بود

 . بود شده خیره

 رخنیم روی نگاهش. شد نزدیک میزش به بلند قدم چند با نداشت کردن صبر یحوصله که الرا

 الرا حضور متوجه هنوز ماکان کهاین. خورد چرخ داد،می نشان خوبی به را رنجش و درد که ماکان

 از یکی بود، گرفته دست به را فسارشا خشمش که الرا. کردمی عصبانی شدت به را او بود، نشده

 بلند ایاندازه به کوبیدنش صدای. کوبید میز بر محکم و برداشت را ماکان میز روی هایپرونده

 اش،زندگی عمیق عشق تنها و خودش یدونفره دنیای در را او که خیالی و فکر از را ماکان که بود

 خشم شدت از هاآن یزاللیه که الرا چشمان به ار  پربُهتش نگاه و بیاورد بیرون کردمی غرق آرزو،

 نفرت با و کرد ترعمیق را اخمش الرا. بکشاند بودند، کشیده کادر را سبزش یعنبیه و شده قرمز

 از آورد،نمی در سر الرا ناگهانی عصبانیت دلیل از که ماکان. زد زل ماکان یزدهبُهت چشمان در



 بر بالیی چه بفهمد و بگیرد قرار الرا مقابل دقیقا تا زد ردو را میزش و شد بلند اشصندلی روی

 و رنگ هم هنوز که بخشآرامش لحنی به را صدایش. است آمده اخالقخوش و آرام دختر آن سر

 : گفت و آورد در داشت، را آرزو نداشتن غم   بوی

 !الرا؟ شده چی-

 : غرّید البالیشان از و فشرد بهم حرص از را هایشدندان الرا

 !فکربی یپسره-

 لحنی با و کرد اخمی چیست، الرا عجیب حرف و رفتار این دلیل دانستنمی همچنان که ماکان

 : گفت جدی

 !میگی؟ داری چی هست معلوم-

 .آورد زبان بر را بود کرده پنهان کنون تا آنچه تمام و کرد باز دهان الرا

 کامل و درست باید همه همیشه کردی فکر کردی؟ فکر چی خودت با واقعا تو ماکان! معلومه آره-

 خواممی دیگه االن ولی نگفتم بهت چیزی حاال تا من نکنی؟ درک رو بقیه تو و کنند درکت

 ...بگم واقعیتو

 نگاه در کنجکاوی رنگ دیدن با. یابد سلطه عصبانیتش بر تا کشید عمیق نفسی و کرد مکثی الرا

 : داد ادامه را حرفش ماکان

 با شب نصف باید چطور آرزو کهاین به کردن فکر بدون و شد بحثت آرزو با هک مهمونی شب اون-

 من خیال، و فکر توی رفتی و مبل روی نشستی ش،خونه برگرده تنها وضعیت اون و لباس اون

 کردم روشن ماشینمو رفته، کجا دقیقا اون دونستمنمی کهاین با من. بیرون رفتم و نیاوردم طاقت

 حرف باهات و تخونه میاد اون شاید که بیام رو تو یخونه مسیر که زد سرم به. افتادم راه و

 شب، موقع اون سکوت توی که دختر یک یگریه صدای شنیدن با که بودم راه وسطای. زنهمی

 یخونه توی که دیگه ماشین یک پشت هم دقیقا. داشتم نگه ماشینو شدمی شنیده خوب خیلی

 ایآشفته خیلی وضعیت که رو آرزو ادوارد دیدم دقیقه چند از بعد. بود شده پارک هم جولین



 بیرون درختا پشت از و بود کرده بغل بود، داشته نگه بسته زور به شوشده پاره پیرهن و داشت

 ...اومد

 از هاآن یزاللیه هایمویرگ قرمزی و بودند شده گرد تعجب از که ماکان چشمان در و کرد مکثی

 از نشان که ماکان صورت شدن سرخ دیدن با الرا. شد دقیق شد،می هدید خوبی به خشم شدت

 را ادوارد ماکان مبادا که گفت را حرفش بیشتری سرعت با بود، عصبانیت از فشارش رفتن باال

 .بداند مقصر

 آدم یک نمیاد، در جور منطق با کردم فکر بعد اما کردم شک ادوارد به خیلی موقع اون من-

 .بود هوشیار کامال شب اون ادوارد و بیاره دختر یک سر بالیی درختا پشت هوشیار

 : داد ادامه و گرفت نفسی

. نشدم قانع من اما اعتمادیه قابل آدم فهمیدم و گشتم ادوارد سوابق دنبال جولین طریق از-

 هر اول من. بود افتاده اتفاقی چه شب اون بفهمم که زدم حرف ادوارد خود با رفتم همین واسه

 با اما نمیگه نگه، کسی به داده قول آرزو به چون گفت شده چی بگه من به خواستم ازش چی

 ...بزنم قولم زیر خوامنمی منم و نگم تو به کهاین شرط به گفت، باالخره کردم که اصرارهایی

 بودند، شده سرخ و کرده ورم گردنش هایرگ که ماکان دهد، ادامه را حرفش الرا کهآن از قبل

 دو صدایی با فشرد،می محکم را هاآن کهحالی در و گذاشت الرا هایشانه روی را انشلرز  دستان

 : گفت رگه

 !الرا بزن حرف-

 گذشته اشمعشوقه بر سرد شبی در آنچه فهمیدن برای. زدمی موج صدایش عمق در التماس

 که الرا. کردمی التماس و گذاشته پا زیر را اشمردانه غرور تمام که بود شده ضعیف قدرآن بود،

 : گفت نداشت، را ماکان یسابقهبی حال این دیدن توان هم خودش

 ...ز*و*ا*ج*ت بهش که بود نزدیک خیابونی نوشیدنی مرد یک گفت-



 آن شنیدن تحمل توان ماکان. ماند تمام نیمه حرفش دهانش، بر ماکان دست گرفتن قرار با

 چشم. نداشت بود، کرده نفوذ قلبش در دنیا متما از بیش که زنی برای هم آن را، نحس یجمله

 صدایی با و برداشت اششانه روی از را دیگرش دست و الرا دهان روی از را دستش و بست

 : گفت آهسته

 ...الرا برو فقط-

 : گفت گرفت،می را آن جلوی باید واقعیات این گفتن با که بود دیگری چیز آمدنش دلیل که الرا

 واسه من کهاین دوما! باش آروم پس داد نجات رو آرزو و رسید موقع به دواردا کهاین اوال ماکان-

 !اومدم تریمهم چیز گفتن

 : گفت بلندتر صدایی با بود بسته چشمانش که همچنان ماکان

 !الرا برو گفتم-

 : گفت و کوبید زمین بر پای الرا

 !نه-

 طلب را تنهایی مخوف یتواقع این هضم برای دلش و نداشت را کسی حضور تحمل که ماکان

 : گفت و کرد باز چشم کرد،می

 .میرم من پس-

 گفتن در تاخیر شد متوجه که الرا. کرد باز را روپوشش هایدکمه سرعت به و گرفت الرا از چشم

 : گفت سریع نیست، زیان جز حرفش

 ...میره لندن از همیشه واسه داره آرزو-

. زدمی موج عظیمی ترس و ناباوری غم، و شمخ جز نگاهش در. چرخید سمتش به سریع ماکان

 : گفت شمرده ناباوری با

 !میره؟... که... چی... یعنی-



 : گفت و نیاورد خود روی به است کرده اغراق" همیشه" یواژه گفتن در دانستمی که الرا

 تنها نه کرد خداحافظی که اونطوری ندارم شک من. کرد خداحافظی من از و زد زنگ من به آرزو-

 !میره انگلیس کل از بلکه لندن، از

 کم هایش،رگ در خون باالی جریان و فشار شدت از نداشت شک دیگر هم خودش که ماکان

 و کشید پرحرص نفسی ماکان واکنش دیدن با الرا. شد خشک جا در کند، سکته بود مانده

 : گفت

 تو بدونی که گفتم بهت رو حرفا این اومدم من! فرودگاه برو و کن عوض لباس وایستادن، عوض-

! آوردیننمی خودتون سر رو بالها این گفتی،می بهش چیزو همه اول از اگر و نبودی تقصیربی هم

 !نشده دیر تا دنبالش برو پس

 *** 

 

 

 آهسته، و سست هاییقدم با و شدم بلند گفتمی مرا پرواز یشماره که ایگوینده صدای با

 داغی و محکم دست در دستم مچ که بودم نرفته قدم ده از بیش. افتادم راه به دست به چمدان

 یک که مردی مغموم و خسته چشمان در زدهبُهت و چرخاندم عقب به را سرم سریع. شد فشرده

 تغییر کوتاه مدت این در چقدر. کردم نگاه بود گذاشته دلم به را کردنشان نگاه سیر آرزوی ماه،

 را صورتش که اشمتریمیلی چند ریش ته. بود پیدا الکام هم صورتش از شدنش الغر. بود کرده

 کشید پوفی. بود داده تغییر انگیزیشگفت طرز به را اشچهره داد،می نشان همیشه از ترنامرتب

 هاآن انتهای از و برد فرو رسیدند،می نظر به همیشه از ترژولیده کمی که موهایش در را دستش و

 دریای هنوز که چشمانش روی را امتشنه نگاه. کرد گردنش پشت خاراندن مشغول را انگشتانش

 و خستگی اش،عنبیه اطراف قرمز هایمویرگ با. داشتم نگه ثابت بود بخشلذت آرامششان

 بزرگی دلتنگی دلگیرش، و پرخشم نگاه عمق در و بود گذاشته نمایش به را غمش با توام خشم

 .بود پیدا



 !هان؟! کردی؟ فکر چی خودت با! لعتنی؟ بری خوایمی گوری کدوم! سرت؟ به زده-

 حال به تا. نکردم منحرف چشمانش از ایذره را نگاهم ولی شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 !بیاورد زبان بر هاواژه چنین این و بزند داد پرخشم چنین این ماکان، بودم ندیده هیچگاه

 کله و رحمبی انقدر چرا تو آخه! کنم؟ تفراموش تونممی راحت انقدر من کردی فکر تو! ام تو با-

 !چرا؟ واقعا! نمیندازی؟ کار به مختو لحظه یک حتی که شقی

 راست یگوشه آن، با همزمان و چکید راستم چشم از اشکی یقطره. کردممی نگاهش صدابی

 ریدیگ چیز هیچ با را امشادی و شوق اوج حس این نبودم حاضر وجههیچ به. آمد کش باال به لبم

 لذت غرق گفت،می من به آمدمی دهانش به چه هر و بود ترسیده رفتنم از کهاین از. کنم عوض

. شود شسته گلویم از زوالم به رو کوچک بغض همان تا دادم قورت محکم را دهانم آب. بودم شده

 : گفتم آهسته صدایی با

 این توی دیگه تو که رمب خواممی منم و ببینی منو خواینمی دیگه گفتی تو! خواستی خودت-

 ...مگه خوبه؟! نبینی منو شهر

 امتشنه هایب**ل دوای تنها که ناگهانی ایسه*بو با. شدند قفل هایمب**ل حرفم اتمام از قبل

 داغ فشانی آتش از شده فوران آتش به داغی از که هاییب**ل با. ماسید دهانم در حرف بود،

 تا بشویم زمان گذر متوجه کهآنبی. بخشید زندگی را امخشکیده هایب**ل نبودند، شباهتبی

 صدای به و گرفتیم فاصله هم از. کردیم همراهی لذت این در را یکدیگر هایمان، نفس آمدن بند

 اشپیشانی. شود ترکیب مسافرها یهمهمه صدای با دادیم اجازه پرشدتمان و تند هاینفس بلند

 : گفت بود، شده عجین آن با غلیظی درد و غم که ستهآه صدایی با و چسباند امپیشانی به را

 آرزو؟ نگفتی من به چرا-

 : گفتم خودش صدای آهستگی به صدایی با 

 نگفتم؟ رو چی-

 : گفت غم و پرخشم بسیار لحنی و ترآهسته بسیار صدایی با 



 .اومد سرت بالیی چه شب اون که-

 شب؟ کدوم-

 : گفت کرد،می نگاه چشمانم در مستقیم کهحالی در و داد فاصله امپیشانی از را اشپیشانی 

 !مارتا تولد شب-

 : گفت و گرفت خشم رنگ بارهیک به نگاهش

 !موقعیتی هر توی و زمان هر نگفتم اما نترس طوالنی رویپیاده از گفتم تو به من-

 !نگوید کسی به بود داده قول ادوارد. زد چنگ گلویم به بزرگ بغضی

 ...شبنصفه خلوت خیابون توی لباس اون اب چرا تو آخه آرزو-

 بلند امگریه هقهق صدای. شدند جاری چشمانم از هم سر پشت اشک قطرات و شکست بغضم

. گرفتند قرار کنم پنهانش ماکان از شده، طور هر خواستممی شرم از که صورتم روی دستانم و شد

. برداشت صورتم روی از زور به ار  هاآن و گذاشت امزده یخ هایدست بر را گرمش پهن دستان

 را افسارم دادم اجازه بودم، نکرده شب آن مصیبت برای که هاییگریه به و انداختم پایین را سرم

 یسینه با مجاورت خوشبختی هایمگوش به و کشید گرمش آغوش به مرا. بگیرند دست به

 .کرد عطا کرد،می پخش را قلبش تند تپش صدای که را محکمش

 !نکنی کارو این وقتهیچ دیگه بگم خواستم فقط! زنمنمی حرف ازش یگهد اصال-

. زدند را زورشان تمام پیراهنش، کردن خیس برای هایماشک و گرفت بیشتری شدت امگریه

 با. کرد نوازش را موهایم دیگرش، دست با و آورد در آرام حرکتی به کمرم روی را گرمش دست

 داشت من کردن آرام در سعی آن با که لحنی با زد،می وجم درد و خشم آن عمق در که صدایی

 : گفت

 ...کردی پیدا نجات و شده تموم شب اون! عزیزم باش آروم-

 : غرّید ب**ل زیر که شنیدم وضوح به



 .نمیذاشتم شزنده کیه فهمیدممی اگه-

 .گرفتمی شدت پیش از بیش امگریه زد،می که حرفی هر با چرا دانمنمی

 !نداره هاتماشک از قطره یک ارزش صفت حیوون اون! عزیزم بسه آرزو-

 هاگریه این به مدت این تمام چون شاید. کردممی گریه قبل از قرارتربی شدم،می آرام باید کهآن با

 امدلتنگی روی از شب آن از بیش هایماشک چون شاید و داشتم نیاز او، پرعشق و گرم آغوش در

 .داشتند چشمانم از ریختن وفر  به نیاز ماکان، برای

 

 عجیب آغوش از و شدند تمام هایماشک باالخره و بودم کرده گریه که شدمی ساعتی دو

 را سردی آب لیوان و بودم نشسته ماکان کنار هاصندلی از یکی روی. آمدم بیرون بخششآرامش

 : گفت و کرد حلقه هایمشانه دور را دستش. نوشیدممی بود، آورده برایم ماکان که

 .بشه تموم نمیذارم دیگه-

 .دوختم چشمانش به را امسوالی نگاه و گرفتم زمین از چشم

 بشه؟ تموم چی-

 .بودن تو با-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 ...که خواستی خودت تو-

 : گفت آهسته صدایی با. گذاشت دهانم روی را دستش کنم، تمام را حرفم دهد اجازه کهآنبی

 .بزنی حرف نداری اجازه دیگه-

 دهانم روی از را دستش. گرفت آزادش دست با را چمدانم یدسته و شد بلند صندلی روی از

 کهآنبی. کرد بلند مرا و گرفت را دستم تعجبم، از شده گرد چشمان به توجهبی و برداشت

 که زدمیم غر مدام ام،باطنی میل رغمعلی راه طی. شدممی کشیده دنبالش کنم مخالفتی



 عشق که ایجمله شنیدن دنبال نداشتم شک. کند رهایم باید او و بروم لندن از خواهممی

 هایم،حرف به توجهبی او و بود ثمربی غرولندهایم تمام اما بودم کند، اثبات من به را جاویدانش

 یک با که همچنان و کرد باز را عقب صندوق در. کشاند خودش دنبال ماشین نزدیکی تا مرا

 .بست را درش و کرد پرت صندوق در را چمدان دیگرش دست با بود، گرفته مرا دست دستش

 ! بدی؟ منو جواب نداری قصد احیانا ماکان-

 مرا کند، توجه هایماعتراض به کهآنبی. کرد باز را درش و برد خود با راننده کنار در جلوی تا مرا

 : گفتم خود با کردمی که هاییکار  از متعجب. زد را قفل و نشاند صندلی روی

 !سرش به زده-

 تا باالیی نسبتا سرعت با و کرد روشن را ماشین. نشست فرمان پشت و کرد باز را راننده در

 .رفت خودش یخانه پارکینگ

 خودم؟ یخونه نرسوندی منو چرا-

 : گفت عصبی ایقروچه دندان با و چرخید سمتم به سرش 

 !آره؟ ری؟ب لندن از که تخونه بذارم-

. است شده دیوانه او و خورده سرش به سنگ نداشتم شک. لرزیدم خود به بلندش صدای با

 از که خودم سردرد شدن کم برای. داد ماساژ دستش با را اشپیشانی کمی و کشید پوفی

 مثل. شدم دستم با امپیشانی ماساژ مشغول بود، شده هدیه من به مدت این مداوم هایگریه

 .بودیم گرفته بازی به را هایمانشانیپی دوقلوها

 !نیار در منو ادای-

 : گفتم جدی لحنی با کنم نگاهش کهآنبی. زدمی موج شیطنت صدایش ژرفای در

 .کنهمی درد سرم-

 : گفت و انداخت چشمانم به دارمعنی نگاهی. برد کنار و گرفت پرحرارتش دست با را دستم



 !سردردهایی این دلیل خودت-

 : گفتم و دمکر  اخمی

 .دلیلشونی تو! نخیر-

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی

 .من نه دلیلشونی، تو-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را اخمم

 .دلیلشونی خودت! نخیرم-

 آنچه به توجهم تماس شدن برقرار با. شد ما یبچگانه بحث یادامه مانع موبایلش زنگ صدای

 .شد جلب گفت،می

 .الرا سالم-

-... 

 .نیست مشکلی. گشتیمبر  آره-

-... 

 : گفت و انداخت من به نگاهی

 !جاستهمین آره-

-... 

 .بزن حرف باهاش بیا باشه-

 چشم. نگویم الرا به چیزی هر که کشید نشان و خط برایم نگاهش با و داد دستم به را اشگوشی

 : گفتم و چسباندم گوشم به را موبایلش. کشیدم پوفی پرحرص و گرفتم او از

 .الرا سالم-



 : گفت شوق و پرشور صدایی با الرا

 داره؟ دوستت چقدر گفتم دیدی شده؟ تنگ برات دلش گفتم بهت دیدی آرزو-

 نه؟ مگه فرودگاه، بیاد گفتی بهش تو-

 .بری لندن از همیشه واسه خوایمی تو که گفتم بهش فقط من! نه که معلومه-

 همین؟ فقط-

 : گفت ترآهسته صدایی با 

 اگر! میده انجام رو بده انجام بگم بهش من که کاری ماکان کردی فکر نکنه !همین خب آره-

 !کشیدنمی هم تو رفتن فرودگاه به کار و زدمی حرف باهات میومد حاال تا که بود اینطور

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .الرا رسیدی هدفت به-

 .خودت هدف البته و-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 .ازت ممنونم-

 .باشین داشته خوبی اوقات. کنممی خواهش-

 .خدانگهدار فعال. همینطور هم تو! ممنون-

 .خداحافظ-

 .دوختم چشم کنارم در ماکان خالی صندلی به من و شد قطع تماس

 شیشه روی انگشتانش با. چرخید سمتش به سرم خورد، کنارم یشیشه به که ضرباتی صدای با

 را در قفل که داشت شکر جای. شوم پیاده کرد اشاره چشمانش با. کند خبرم تا بود گرفته ضرب

 که بود جالب برایم. برد خودش دنبال مرا و گرفت را دستم. شوم پیاده توانستم من و بود کرده باز



 یبرا دوری مدت این از پس هم همین اما کند رها را دستم و کند اعتماد من به توانستنمی هنوز

 مثل مرا و کرد باز را آپارتمانش در. بود بخشلذت بودند، دستانش گرمی یتشنه که دستانم

 بر لبخند منظمش، همیشه مثل یخانه به ورود با. بست را در و برد داخل به بازیگوشش فرزند

 که بودم شده داشتنیدوست و ساده فضای این دلتنگ قدرآن ماه یک این در. گرفت جای لبم

 آرامش محو که همچنان. برد اشمطالعه اتاق به را چمدانم و کرد رها را دستم. نداشت رزم و حد

 : گفتم بودم اشخانه

 ماکان؟ کنیمی کار چی-

 بهشت آن در زدن قدم فرصت من به و ماند اتاق آن در ایدقیقه بیست بدهد را جوابم کهآنبی 

 زانو دو روی و رفتم بود، آن در رنگ ییطال گرامافون که کوچکی ویترین سمت به. داد را ساده

 کردنش، روشن برای را آدمی هر چشمگیرش رنگ. زدمی برق تمیزی از اول روز مثل. نشستم

 .کردمی وسوسه

 .ستآماده اتاقت-

 : پرسیدم گنگ و چرخید عقب به سرم

 !من؟ اتاق! اینجا؟-

 : گفت و زد لبخندی

 .دادم ترتیب اقات برات اسیری، اینجا بعد به این از چون-

 : گفتم ناباور و شدم بلند

 !دادی؟ ترتیب رو اینجا ک ی از تو! چی؟-

 .اسیری اونجا کنم، آزادت خودم که روزی تا هم تو و بودم کرده شآماده پیش یهفته یک از-

 !اسیرم؟ که چی یعنی! سرت؟ به زده!  ه ی-



 صبحانه هاصبح. کنممی قفل هم رو درها. میمونی خونه همین توی شب تا صبح از یعنی-

 ...ضمن در و بخوریم هم با تا کنیمی درست قهوه برام عصر و کنیمی درست

 : داد ادامه و کرد ترپررنگ را لبخندش

 اضطراری خروج اصلی، درهای چون نداره راه بری بخوای هم اگر نمیری، بیرون خونه از من بدون-

 .قفله هابالکن و

 دیگر. بود مانده باز مترسانتی چند دهانم بلکه بودند، شده گرد بتعج شدت از چشمانم تنها نه

 پیروزمندانه لبخندی با. است داده تکان را مغزش و خورده سرش به سنگی شهاب که ندارم شک

 : گفت و رفت آشپزخانه سمت به

 هخون شب تا دنبالت، بیام و کنم ول کارمو یهو امروز شدم مجبور تو شقیکله خاطر به چند هر-

 عوض هاتولباس برو هم تو. چسبهمی خیلی چای شنبه صبح که بذارم چای میرم خب. مونممی

 .بیا و کن

 در ناباوری شدت از کردم باز را در که همین. رفتم اشمطالعه اتاق سمت به وارفته و شل پاهایی با

 آبی و وسیط ظریف هایطرح با سفید هایدیواری کاغذ با اتاق دیوارهای تمام. شدم خشک جا

 سفید لوستر آن از اتاق لوستر. بودند شده مزین داشت، چشمانم رنگ به نظیریبی شباهت که

 که رنگآبی هاییشکوفه و رنگطوسی ظریف هاییساقه طرح با ایشیشه لوستری با قبل، یساده

 طرح با رنگی سفید دیواری کمد به چشمم. بود شده تعویض بودند، شده آویخته هاآن از

 در. افتاد شد،می دیده هم لوستر و دیواری کاغذ بر که رنگآبی هایشکوفه و طوسی هایاقهس

 بودند یافته انتقال هالباسی چوب روی به چمدانم از که هایملباس به متحیر و کردم باز را کمد

 راحت هایلباس برخی و اداری برخی مجلسی، برخی که دیگر لباس دست چندین. دوختم چشم

 لباس زیادی تعداد نظر به کهآن با. خوردندمی چشم به کمد در بودند خواب لباس حتی و خانه

 را کمد در. آمدنمی چشم به هاآن زیادی که بودند شده چیده منظم و مرتب قدری به بودند،

. رفتم بود شده قبلی بزرگ میز جایگزین که کوچکی رنگ سفید چوبی میز سمت به و بستم

 پارک در ماکان و من از دو، هر هایعکس که رنگ آبی و طوسی ظریف عکس قاب دو روی نگاهم

 عکس تا دادمی رهگذران به را دوربینش که را روزها آن خوب خیلی. ماند ثابت بودند هاید



 که بنشینم پشتش صندلی بر خواستم و زدم لبخندی. آوردممی یاد به بگیرند، ما از یادگاری

 با سفید پتوی با که رنگیسفید چوبی تخت ماند؛ ثابت اتاق یشهگو ینفره دو تخت روی نگاهم

 به را نگاهم. بود شده تزئین داشت، خوانیهم اتاق دکوراسیون تمام با که آبی و طوسی هایطرح

 یبرجسته هایطرح با که پشتش سفید صندلی و سفید توالت میز به و کشاندم مقابلش سمت

 برایم قشنگی اسارت چه. شدم خیره کردند،می اعتراف اکانم نظیربی یسلیقه به آبی و طوسی

 !بود داده ترتیب

 !ها شده آماده چای-

 رویایی بهشت مثل که اتاقی به کردن فکر بیخیال کرد، وادار مرا در پشت از معترضش صدای

 بوی منبع که شدم آشپزخانه راهی و رفتم بیرون اتاق از. کنم عوض لباس سریع و بشوم بود، شده

 به نگاهش آورد،می بیرون را کیک ظرف ماکروفر از کهحالی در. بود دمش تازه چای آشنای و وبخ

 خودش که را هاییپیراهن از یکی قصد از. زد پوشیدم که پیراهنی به رضایت از لبخندی. افتاد من

 نه. بود من یاندازه دقیقا پیراهن که بود این در اشجالبی. پوشیدم بود گذاشته کمد در و خریده

 .بود بزرگ نه و کوچک

 خوری؟نمی چرا-

 !خورممی: گفتم و دادم کش باال به را لبم راست سمت 

 تنگ شدید رقیق داغ محلول این تلخی برای دلم. شدم مشغول او با همزمان و برداشتم را فنجان

 در ماه یک که حسی در و بستم چشم کردنش، مزه با و برداشتم را کیک از کمی. بود شده

 .شدم غرق بردم،می سر به تصورش

 

 دریای در. آوردم باال کردندمی نگاهم لذت با که چشمانش تا را نگاهم عصرانه، اتمام از پس

 گذشت چقدر نفهمیدم. بگذرد خواهد،می چقدر هر دادم اجازه زمان به و شدم غرق آرامششان

 : گفتم ناگهان که

 .ماکان-



 .کرد نگاهم منتظر و زد لبخندی

 هان؟ نبود؟ ازت خبری مدت این چرا-

 نشد؟ خبری تو از چرا-

 !ببینی منو خواینمی دیگه گفتی خودت تو چون-

 کردی؟می گوش زدم، عصبانیت موقع که حرفی به باید تو کردی؟می گوش باید تو-

 کردی؟می گوش زدم عصبانیت موقع مهمونی، توی من که حرفی به باید تو-

 !آرزو نکن بدو یکی من با-

 .نشده جدی که شماتچ-

 : گفت و داد باال را ابرویش تای یک

  بلرزی؟ ترس از کنم کاری یک باید-

 : گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم سریع 

 !نده نشون رو پیشت ساعت یک شخصیت اون دوباره! نه-

 : گفتم سریع ناگهان و کردم مکثی

 چیه؟ اتاق یقضیه راستی-

 : گفت و زد لبخندی 

 .خودته مال فقط اقات فعال-

 !میشه؟ کی مال بعدش! فعال؟ چی واسه! چی؟-

 به هایشحفره و کرد کوتاه ایخنده. دهم بروز را امکنجکاوی کمتر تا گذاشتم دهانم روی را دستم

 : گفت اشخنده آمدن بند از پس. شدند دیده ریشش ته زیر محوی صورت



 . میشه نفر دو مال بعدش-

 : گفتم سریع و رداشتمب دهانم روی از را دستم

 ! کیا؟-

 : گفت و گرفت شکل لبش بر پرشیطنت لبخندی

 .فهمیمی-

 : گفتم و کردم فکر کمی

 آدریان؟ و ابیگیل-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش 

 ! چی؟-

 !نفرند دو هم اونا خب-

 .کرد درست رو اتاقی چنین کوچیک، یبچه تا دو واسه میشه مگه!  سالشونه پنج فقط اونا ولی-

 : داد ادامه و خاراند را اشچانه کمی

 .نشه داده ترتیب براشون کودکانه دکوراسیون یک که ذوقیهبی خیلی-

 کیا؟ برای پس-

 سوزن نوک برخورد از. آورد جلو گوشم از کمی یفاصله تا را صورتش و شد خم صندلی روی 

 : گفت آهسته صدایی با. چرخاندم را سرم کمی صورتم، پوست با ریشش ته مانند

 !وروجک نکن عجله-

 از و برد ترعقب را صورتش. زد امگونه بر ناگهانی و کوتاه ایبوسه و آورد عقب را صورتش کمی

 : گفت و زد لبخندی. کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با. شد بلند صندلی روی

 .بخور غذا بیشتر هفته یک این! آرزو شدی الغر خیلی دیگه-



 .بزن تیغیتو تیغ هایریش اون هم تو-

 : گفت و داد سر ایخنده

 !چشم به ای-

 : گفتم رفتمی بیرون آشپزخانه از کهحالی در

 .سرکار برم خواممی حداقل خب بیاری؟ در اسارت این از رو من میشه ماکان-

 ندادی؟ استعفا مگه-

 : گفتم و انداختم پایین را سرم 

 .فرستممی خودم جای به دوستامو از یکی و گیرممی طوالنی مرخصی گفتم اول. هنوز نه-

 .کنمنمی آزادت چون بره دوستت بگو. خوبه-

 : گفتم متعجب و آوردم باال را سرم

 !چرا؟ خب-

 .کنی فرار ممکنه چون-

 .رفت بیرون آشپزخانه از و زد پرغرور لبخندی

 بیرون؟ بریم امروز میشه-

 .میریم بگیرم، دوش یک-

 : گفتم زده ذوق کودک یک مثل و کوبیدم هم به را دستانم کف

 !جون آخ-

 *** 

 



 با شدنم خانه هم از ایهفته یک. کردم مرتب را تختم سریع و شدم بیدار گوشی زنگ صدای با

 خواستم او از و زنممی حرف دورادور اگنس با. گذردمی یابمنمی برایش دلیلی هم هنوز که ماکان،

 یک این بگویم، را راستش بخواهم اگر. بدهد خودش به راحتاست کمی و برود مادرش دیدار به

 ماندن، خانه در ولی گذشت چرخاندممی زندگی زور به که ماهی یک از بهتر برابر صد هفته،

 تلویزیون جلوی یا شب تا صبح یکشنبه و شنبه جز به هفته تمام. است کنندهکسل کمی

 مورد این در ماکان با دارم تصمیم است، عطیلت و شنبه که امروز. خوانممی کتابی یا امنشسته

 و کردم باز را یخچال در. کند باز را هاقفل و بیاورد بیرون مسخره اسارت این از مرا که کنم صحبت

 یاد ماکان از هم را کردن درست قهوه مدت این طی. آوردم بیرون بود الزم صبحانه برای چه هر

 پیشرفت کمی و نیست کردن درست نسکافه هنرم تنها دیگر که دارد خوشحالی جای. گرفتم

 شام و ناهار با آن از پس و چای با ماکان عصر تا چیدم من را صبحانه میز عادت طبق. امداشته

 .کند جبران

 .مادمازل بخیر صبح-

 .دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و چرخیدم سمتش به

 .موسیو بخیر صبح-

 دیدن با. چرخیدم گاز سمت به و گرفتم او از چشم. آمد میز تسم به و زد رویم به گرم لبخندی

 که گرم دستانی توسط کمرم شدن اسیر با. ماسید لبم بر لبخند بود، نشده آماده هنوز که ایقهوه

 چند تا را دهانش. خوردم خفیفی تکان کشید،می پرحرارتش آغوش به پشت از مرا صاحبشان

 : گفت آهسته صدایی با و کرد نزدیک هایمگوش متریمیلی

 .آزادی فردا عوض در ولی بشی اسیر بیشتر باید امروز-

 : پرسیدم گنگی با. شدمی پخش گوشم در گرمش نفس

 !چی؟-

 .خوب چیز یک-



 !میگی؟ داری چی-

 .کنی صبر شب تا باید! آرزو نیست گفتنی-

 .کاشت امگونه بر ایسه*بو داغش هایب**ل با و آورد جلوتر را سرش

 و سرکار برم که کن باز رو هاقفل هفته این بگم خواستممی اتفاقا! دیگه نکن اذیت ماکان-

 .بره سر کمتر محوصله

 .آزادی فردا از که گفتم باشه،-

 !اسیرم؟ بیشتر چرا امروز پس-

 :  گفت پرشیطنت لحنی با

 .دیگهدیگه-

 :  گفتم پرحرص

 !دیگه نکن اذیت-

 .ها شده آماده قهوه-

 زیر. کشیدم عمیق نفسی و بردم کنار را جوشقهوه. کردم خاموش را گاز و آمدم خودم به ناگهان

 : گفتم ب**ل

 !گذشت خیر به-

 : گفت و آورد بیرون آغوشش از مرا آرامی به

 .میدم توضیح بهت بعدش. بخوریم صبحانه بیا فعال-

 کنم، کار و بروم کلینیک هب دوباره توانممی دیگر یهفته کهاین فکر با و انداختم باال را هایمشانه

 تمیز را دستم کهحالی در صبحانه اتمام از پس. شدم مشغول امصبحانه خوردن به اشتها با

 : گفت ماکان کردم،می



 خوبی تدارکات براش باید و دارم مخونه توی مهم مهمون یک امشب من آرزو، دونیمی خب-

 .بدم ترتیب

 : پرسیدم کنجکاوانه

 !کیه؟ مهمونت-

 : گفت و زد دیلبخن

 .باشی اتاقت توی باید موقع اون تا ولی فهمیمی شب-

 !چی؟-

 و دستشویی در دم تا برمتمی خودم بندم،می چشماتو اونم که بری تونیمی دستشویی فقط-

 .گردونممی برت بعد

 مهمتو؟ تدارکات خورممی ببینم اگه من! ماکان-

 : گفت و داد سر ایخنده 

 .فهمیمی شب! دیگه نباش عجول-

 چی؟ شدم تشنه و گشنه-

 .میارم بگو خواستی چی هر-

 !ایدیوونه تو وای-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده

 .لطفت از ممنون-

 چشمانی با. شنیدم را شدنش قفل صدای و شد بسته در سرم پشت. رفتم اتاق به و شدم بلند

 دادمی نشان خوبی به را امیناباور  که صدایی با و دوختم چشم در یدستگیره به تعجب، از گرد

 : گفتم



 !کنی؟می قفل درو چرا-

 : گفت و کرد ایخنده

 .نکنی سرپیچی قانون از کهاین واسه-

 : غریدم ب**ل زیر و کشیدم پوفی پرحرص. شدم سینه به دست و نشستم تختم روی

 !مسخره مهم مهمون-

 سریع. است انفجار حال در اممثانه کردم حس بودم، دستم مهیج رمان خواندن غرق که همچنان

. شدنمی باز آوردممی پایین را دستگیره چه هر. رفتم در سمت به و گذاشتم تخت روی را کتاب

 : گفتم بلند صدایی با. هستم زندانی اتاقم در امروز که آوردم یاد به ناگهان

 !زود کن باز درو ماکان-

 : زدم داد و کوبیدم در به لگد و مشت با. نیامد بیرون از صدایی

 !ضروریه بیا بدو... ماکان... ماکان... ماکان-

 .نبینم را اتاق از بیرون من که بست را آن سرعت به ولی شد وارد سریع و کرد باز را در

 !شده؟ چی-

 !بیرون برم باید من ماکان-

 کجا؟-

 .جایی یک-

 : گفت پرشیطنت لحنی با و زد لبخندی

 کجا؟ خب-

 : گفتم تند آورد،می فشار من به اممثانه بودن پر از که دردی حس با 

 !دستشویی... لعنتی دستشویی-



 .آورد بیرون شلوارش جیب از بندیچشم و داد سر ایخنده

 !دیگه؟ چیه هابازیمسخره این ماکان وای-

 راه در مرا بود، گرفته را هایمشانه کهحالی در و کشید چشمانم روی تا سرم باالی از را بندچشم

 : زدم غر ب**ل زیر و کشیدم پوفی. کردمی هدایت رفتن

 !هیچی نیست، هیچی وضع این با تدارکات این ارزش اصال! ایمسخره مهمون چه-

 چه هر و خواندمی خروس کبکش چرا دانمنمی. شنیدممی گوشم کنار را هایشخنده ریز صدای

 با. برداشت چشمانم روی از را بندچشم و کرد باز را بهداشتی سرویس در. خندیدمی گفتممی

 :گفتم و چرخیدم سمتش به. رفتم سرویس داخل من و آورد فشاری هایمشانه به کمی حرکت

 !ایمسخره خیلی-

 و کرد باز را در که زدم لگد و مشت در به کارم اتمام از پس. بست را در خندید،می که همچنان

 .بست چشمانم روی را بندچشم دوباره

 !اکانم ایمسخره خیلی-

 به و کشیدم پوفی. کرد اسیر آنجا مرا و برد اتاقم تا مرا اش،خنده همان با بزند حرفی کهآنبی

 لبریز صبرم واقعا دیگر. دوختم چشم داد،می نشان را شب هشت که روبرویم دیوار روی ساعت

 به فتنر  برای تنها صبح از. شد تمام پیش ساعت نیم بود، کرده سرگرم مرا که کتابی. بود شده

. کردیم میل هم با و آورد اتاقم به سینی در را عصرانه و ناهار ماکان و رفتم بیرون اتاق از سرویس

 رسیدنم به قدم چند هنوز. رفتم در سمت به و شدم بلند تخت روی از. بود شده تمام طاقتم دیگر

 بود، گردنش دور هک کوچک ایحوله و خیس موهایی با و کرد باز را در ماکان که بود مانده در به

 .است آمده بیرون حمام از تازه که بود معلوم. شد ظاهر در چهارچوب در

 .کن عوض لباس حاال. ستآماده چیز همه آرزو-

 : گفتم حرص با و کشیدم پوفی

 میارن؟ تشریف کی گرامی مهمون-



 .میاد زودی به-

 که پیراهنی قشنگترین نظرم از که مجلسی پیراهنی. کرد باز را آن در و رفت کمدم سمت به

 .داد دستم به و آورد بیرون بود، خریده خودش

 .بپوش اینو-

 : گفتم و کردم اخمی

 !قشنگه مهمونت واسه زیادی این-

 .بپوش لباستو قشنگترین پس شناسیش،می خوبم! شناسیمی مهمونمو هم خودت تو آرزو-

 : پرسیدم کنجکاوی و ناباوری با

 !ماکان؟ کیه اون! واقعا؟-

 .فهمیمی دیگه کم هی-

 : گفت و رفت بیرون اتاق از

 .منتظرتم-

 را مهمان کهاین به فکر با. شد دور اتاق از داد نشان هایشقدم صدای و کرد قفل را در

 را بود چشمانم در آبی هایرگه همرنگ که رنگآبی پیراهن همان گرفتم تصمیم شناسم،می

 روی آرایش لوازم یبسته. ندادم انجام کردنشان اره پریشان جز کاری هیچ موهایم برای. بپوشم

 کلوژم حریر دامن هایلبه و کندم دل آینه از. کردم ایساده و ملیح آرایش و کردم باز را توالتم میز

 زدم ضربه چند و رفتم در سمت به. نماند احتمالی تای یا چروک هیچ تا کشیدم، ترپایین کمی را

 در به منظم یضربه چند باالخره کهآن تا ماندم منتظر ایقیقهد چند. شود باز شده، قفل در تا

 .داد را ماکان آمدن یمژده اتاقم،

 .داخل بیا-



 و رنگمشکی یاتوکشیده و مرتب رسمی شلوار و کت با تنومندش، و بلند قامت و کرد باز را در

. شد ظاهر در چوبچهار  در کردند،می خودنمایی کتش زیر که رنگآبی کراواتی و سفید پیراهنی

 : گفت و انداخت پایم تا سر به تحسین با نگاهی

 !عالیه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !شدی عالی کردی ست من با چون هم تو البته-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 انبار؟ توی مونده باقی یپارچه تیکه یک همین با-

 در زیادی هیجان و شوق عجیبی، طرز به چرا دانمنمی. گرفت زیبا به را دهانم ایخنده ریز 

 : گفتم داد،می نشان خوبی به را امکنجکاوی و هیجان مطمئنا   که صدایی با. کردمی فوران وجودم

 اومد؟ مهمونت-

 : گفت و زد لبخندی 

 .آره-

 : گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !نگفتی؟ زودتر چرا پس-

 : گفت و کرد ترپررنگ ار  لبخندش

 .شده آماده االن همین چون-

 انقدر که میاد کجا از مگه! باشه؟ رسیده هم االن و باشه شده آماده االن میشه مگه! چی؟-

 !نزدیکه؟

 .جا همین از-



 ساختمون؟ این توی-

 : گفت و خندید ریز کمی 

 دقیقا اتاق، همین یتو و آپارتمان همین توی طبقه، همین توی ساختمون، همین توی آره،-

 .میاد در حدقه از داره چشماش و ایستاده من روبروی

 !ماکان؟ میگی داری چی-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش. کرد توقف اممتریسانتی ده در و آمد جلوتر قدم دو

 !میشه؟! باشه؟ مهمتر تو از من، واسه مهمونی میشه مگه آخه-

 از اشکی یقطره و آمد کش باال به لبم سمت دو هر. شد کمتر و کمتر لحظه، به لحظه تعجبم

 .کرد پاک را اشک آن رد و گذاشت راستم یگونه بر را گرمش دست سریع. چکید راستم چشم

 !ها کنی گریه نداشتیم-

 : گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 !خوشحالم خیلی االن! کنمنمی گریه-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 !شوق اشک-

 نگاه زدند،می برق همیشه از بیش که اشتیره چشمان در لذت با و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .کرد پاره را نگاهمان یرشته و کرد صاف را صدایش لحظه، چند از پس. کردم

 .برسیم مهمونی به بریم خب-

 : گفت و زد لبخندی. داد باال را چپش ابروی و گرفت جلویم را دستش

 مادمازل؟ میدید مراهیه افتخار-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم 



 .موسیو البته-

 اتاق، در کامل شدن باز محض به. رفتم بیرون اتاق از همراهش و کردم حلقه آرنجش دور را دستم

 غیرارادی کامال داشتمبرمی آهسته که هاییقدم. ماند ثابت پذیرایی رویایی یمنظره روی نگاهم

 البالی در که زیادی هایشمع نور از پذیرایی، فضای کل ولی بود خاموش هاچراغ تمام! بود

. درخشیدمی دلچسبی روشنایی با بودند، شده پخش زمین بر که سفیدی و سرخ رز هایگلبرگ

 را پایم کف پوست رطوبتشان. زدممی قدم هاگل معطر و لطیف هایگلبرگ بر پابرهنه لذت با

 را دستم. بردم فرو دستش انگشتان البالی در را انگشتانم و آوردم یینپا را دستم. دادمی قلقلک

 قدری به. ساخت جاری وجودم اعماق تا را انگیزشدل حرارت و گرفت گرمش دست در محکم

 گرامافون به شدنمان نزدیک با. کنم تشکر تا چرخید،نمی دهانم در زبان که بودم لذت غرق

. زدند برق ذوق از چشمانم که ندارم شک بود، گذاشته ییپذیرا بزرگ میز روی که رنگیطالیی

 : گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 !بیرون؟ آوردیش چرا-

 : گفت مالیم لحنی با. پاشید رویم به گرم لبخندی و انداخت لذت از مملو نگاهی چشمانم به

 .کنی روشنش کهاین واسه-

 : گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !میگی؟ راست-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 بلدی؟ کردنشو روشن! البته-

 ...خودم نیستی خونه تو که باریک خواستممی. کردم پیدا اینترنت توی! آره-

 : گفت آمدنش بند از پس و داد سر ایخنده. گذاشتم دهانم روی را آزادم دست

 !وروجک ای-



 : گفتم و برداشتم دهانم روی از را دستم

 .کنیم روشنش بذاری تو کردمنمی فکر خهآ-

 نذارم؟ خوایمی-

 داری؟ آهنگشو صفحه حاال! نه! نه-

 .بندازی جا رو سوزن باید فقط توشه-

 و بلند صدای. گذاشتم صفحه اول نوار روی آرام را سوزن آزادم، دست با و زدم پرشوق لبخندی

 پذیرایی فضای در کرد،می زنده برایم را امکودکی از زیبایی خاطرات که قدیمی آهنگی نوازگوش

 را دستم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. گرفت قرار کمرم روی ماکان آزاد دست. پیچید

 در دلپذیر، رقصی به شروع و آوردیم باال را کردیم قفل هم در که دستانی. گذاشتم اششانه روی

 بخار و رز گل خوب بوی از پر فضایی در از،نوچشم هاییشمع نور در آرامش، و عشق از پر آغوشی

 پخش امرویایی گرامافون از که دلنشین و نوستالژیک آهنگی صدای با شمع، مذاب و داغ پارافین

 هم با هماهنگ. کردیم زد،می برق لذت و عشق از که چشمانی آرامش دریای در غرق و شدمی

 .بشکند را سکوت ادیم،دمی اجازه موسیقی زیبای صدای به و داشتیمبرمی گام

 

so I'm never gonna dance again 

 برقصم دوباره خواهمنمی پس

the way I danced with you 

 رقصیدم تو با كه گونه آن

 (George Michael از careless whisper موسیقی)

 را رمس. دادیم ادامه رقص به گرفتند، درد پاهایم که جایی تا باشد داشته اهمیتی زمان کهآنبی

 : کردم نجوا گوشش در آهسته صدایی با و بردم جلوتر



 !موسیو امگشنه هم شدم، خسته هم من-

 از را دستم. کردم کج را سرم مظلومانه و گرفتم فاصله او از هایشخنده ریز صدای شدن بلند با

 در .آمد بند اشخنده. بردم فرو انگشت هایشگونه روی هایحفره در و برداشتم اششانه روی

 داغی به ذرهذره بخشش، لذت گرمی. کرد سیراب را امتشنه هایب**ل سریع حرکت یک

 به. آوردیم کم نفس که،جایی تا دادیم ادامه شیرین طعم آن یتجربه به. گشت تبدیل آتشینی

 زدیم،می نفس نفس کهحالی در. گرفتیم فاصله کمی و دادیم پایان طعمخوش آتش آن

 .شد ترآرام و آرام لحظه، به لحظه قلبم تند تپش. چسباندیم هم هب را هایمانپیشانی

 مادمازل؟ بدم غذا بهت بریم-

 : گفتم و دادم سر ایخنده 

 !امگشنه خیلی آره-

 به گرفته را دستم که همچنان. کرد جدا امپیشانی از را اشپیشانی آرام و کرد کوتاه ایخنده

 داخل بلند هایشمع و هاگلدان داخل رز هایگل با که انیفراو تزئینات دیدن با. رفتیم آشپزخانه

 از یکی روی. شد ترپررنگ لبم بر لبخند بود، داده ترتیب میز روی دارشاخه هایشمعدانی

 با که را فسنجانی لذت با. نشست روبرویم صندلی روی بعد کمی هم ماکان و نشستم هاصندلی

 بود، شده عجین ترشایقهوه همیشه از شمانچ و شمع با روشنش نیمه صورت به نگاه طعم

 به خودش که لبخندی مثل پررنگ لبخندی و بردم جلوتر را صورتم شدنم سیر از پس. خوردم

 : گفتم و زدم پاشید،می رویم

 !ازت ممنونم واقعا! بود نظیریبی شب واقعا. بود خوشمزه خیلی-

 !مونده کار اصل هنوز-

 : مپرسید کنجکاوی از مملو لحنی با

 !چیه؟ دیگه کار اصل-

 .دارم دوستت-



 فراوان قدرتی و سرعت با آن، از پس ولی شد متوقف تپش از قلبم کردم حس ایلحظه برای

. کردند توقف هایمپلک و آمد بند ایلحظه نفسم. کوباند جناغم و هادنده یدیواره به را خودش

 ایجمله باور. کنم حالجی ذهنم در گفت آنچه کردم سعی و دادم قورت سختی به را دهانم آب

 برایم شیرینخوابی مثل رسید گفتارش به وقتی داد،می نشان زیادی حد تا هم رفتارش با که

 دستم روی را پرحرارتش و گرم دست و کرد ترپررنگ را لبخندش. بود شده باور غیرقابل و رویایی

 قدری به. شد پخش پوستم سطح تمام در و گرفت شکل وجودم در عجیبی داغی. گذاشت

 فرو چشمم دو هر از متوالی قطرات آن از پس و راستم چشم از اشکی، یقطره که بودم خوشحال

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش. ریختند

 !کنی؟می گریه چرا آرزو-

 ولی آهسته صدایی با. کردم پاک سریع را هایماشک و کشیدم هایمگونه روی را آزادم دست کف

 : گفتم شوق و شور از پر

 !نمیشه باورم-

 !نشه؟ باورت چرا-

 چرا. دوختم چشم زدند،می فریاد را عشقش صداقت که چشمانش در متعجب و آمد باال سرم

 !است؟ راحت انکار، طوالنی مدت این از بعد هم آن باورش کردمی فکر

 ...من اما دونستیمی خوب اینو هم خودت تو آرزو-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 که بود موقع بهترین امشب که کردممی فکر و بیارم زبون به مناسب شرایط یک در خواستممی-

 ...بگم

 : افزود و کرد ترپررنگ را لبخندش

 تو آرزو، دونیمی. کردم تجربه بهش نسبت رو حس این که بودی من زندگی در دختر اولین تو-

 از کردممی فکر همیشه من. کردی رو و یرز  داشتندوست و عشق یدرباره رو من باورهای تمام



 باشه هاایرانی شبیه دقیقا شخصیت، و افکار لحاظ از هم و چهره لحاظ از هم که دختر یک

 داری، فرق خیلی بود من ذهنی آلایده که چیزی اون با لحاظ هر از کهاین با تو اما میاد خوشم

 نگاهت توی ازش بخشی یک که شخصیتی. کردمی جذب شدت به منو که داشتی شخصیتی

 مهم برات اطرافیان کنی وانمود داری سعی همیشه کهاین با تو دونیمی. دادمی نشون رو خودش

 بخش کهاین با تو. داری ایدوستانه انسان محبت و عالقه احساس همه به درونت در نیستند،

 با. داری رو اصیل نیایرا دختر یک وقار داره، شباهت هاغربی به سالیقت و تفکرات از بزرگی

. میده آرامش آدم به که داره وجود چشمات تو امیدی یروزنه یک نگرانه، همیشه نگاهت کهاین

 وقتی رسی،می نظر به گیرگوشه و منزوی هستند اطرافت که هاییآدم بودن کم خاطر به کهاین با

 خودت هایچهارچوب اساس بر رو ارتباط اون تونیمی خوب خیلی کنی برقرار ارتباط کسی با

 مثل تونیمی خوب خیلی متانتت، با و خانومانه اخالق وجود با کهاین نهایت در. کنی مدیریت

 .کنی دلربایی بچه دختر یک

 روی را دستش. ریختممی اشک زدن، لبخند جای به گفتمی که ایکلمه هر با عجیبی طرز به

 .کرد تهی اشک از را دیگرم یونهگ هایم،اشک کردن پاک از پس و گذاشت راستم یگونه

 حتی که نشه باورت شاید. دارم دوست رو کاملت لبخندهای هم و کجت لبخندهای هم من آرزو-

 ...پس ببینم هاتواشک نیست راحت واسم اصال اما دارم، دوست رو کردنت اخم

 : داد ادامه پاشید،می رویم به گرم لبخندی کهحالی در و کرد مکثی

 !نده آزارمون ریختنشون با-

 دو هر دنبالش به. کرد ترعمیق لبش بر را لبخند. دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 را دهانم آب. داشتم دوست را مرد این وجود، تمام با من. آمد کش باال به هم من ب**ل سمت

 : گفتم آهسته صدایی با و چرخاندم دهانم در زبان. دادم قورت محکم

 !زیاد خیلی دارم؛ دوستت خیلی... ماکان ارمد دوستت-

 را لبخندم بود، افتاده چشمانش در شادی از که برقی. شدمی حس نگاهش ژرفای تا شعف

 امشب که هم چشمان در بود، چقدر دانمنمی که طوالنی زمانی مدت برای. کرد ترپررنگ



 پایین را سرم ایلحظه که بود گرفته گُر صورتم قدرآن. کردیم نگاه زدندمی حرف زبانمان همسوی

 باال را سرم وقتی. شود کاسته هاآن داغی از کمی تا گذاشتم، هایمگونه روی را دستانم و انداختم

 شده پیچیده رز گل شاخه سه داخلش، روشن شمع دور که کریستالی شمعدانی یک آوردم

 پرتقال یک یاندازه به که را دورش سرخ رز بزرگترین دستم با. گرفت قرار چشمانم جلوی بودند،

 درآوردم، حرکت به هایشگلبرگ روی آن، نوازش برای را انگشتانم که همین. گرفتم بود رسیده

 یجعبه به و دادم فاصله هم از را هایشگلبرگ. کردم حس وسطش در را سفتی و کوچک شی

 و آوردم بیرون را جعبه. دوختم چشم متعجب و کنجکاو بود، گل وسط در که قرمزی کوچک

 انگشتری. کشید رخ به را خود درخشش نور زیر کوچکی برلیان نگین. کردم باز را آن در   آهسته

. انداخت گلویم در شادی و ناباوری از بغضی بود، جعبه در که شیکی و زیبا ولی ظریف و ساده

 بودند، شده دوخته لبم بر پرذوق لبخند به دارمعنی نگاهی با که چشمانش در و بردم باال را سرم

 : گفت کردمی ترپررنگ را لبخندش کهحالی در و کشاند چشمانم به را نگاهش. کردم نگاه

 کنی؟می ازدواج من با-

 : گفتم لرزید،می کنترلی غیرقابل طرز به که صدایی با 

 !ماکان-

 ...چون باشم، خوامنمی هم االن و باشم پسرت دوست خواستنمی دلم من آرزو دونیمی-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 !باشیم هم هایلحظه تکتک شریک گذر، زود و موقت گذرونیخوش یک از فراتر خواممی-

 : گفت و کشید عمیق نفسی

 قبول؟-

 : گفتم کردم،می ترعمیق را لبخندم که همچنان و دادم قورت را دهانم آب 

 !بدی؟ فرصت بهم باید کنینمی فکر-

 !نه-



 : گفتم ناباور و دشدن گرد تعجب از چشمانم

 !کنی؟نمی که شوخی! نه؟-

 که مونهمی هامونخانواده با صحبت فقط کنی،می قبول دونممی که من! کنم؟ شوخی چرا-

 .بعد واسه ذاریممی

 : گفتم داد،می نشان خوبی به را امماندهباقی ناباوری که صدایی با. شد باز مترسانتی سه دهانم

 !تی؟هس آدمی جور چه دیگه تو-

 : گفت و زد پرغرور لبخندی

 .داری دوست خیلی تو که جوری-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 کنم؟نمی قبول بگم خوبه-

 : گفت ببازد را خودش یا شود ناراحت ایذره کهآنبی 

 .کنینمی قبول بگو و کن نگاه چشمام توی-

 و دادم قورت را دهانم آب. کرد نگاهم منتظر و کرد متمرکز چشمانم روی را چشمانش مردمک

 : گفتم غیرارادی کامال طرزی به باشم، داشته زبانم بر تسلطی کهآنبی

 .کنممی قبول-

 و آورد بیرون آن از را انگشتر دستش یک با. گرفت دستم از را جعبه و کرد ترپررنگ را لبخندش

 انتها تا و برد امانگشتری انگشت دور را انگشتر آهسته. برداشت را چپم دست دیگرش، دست با

 را خودش الماسی باطن شمع، نور زیر. بردم باال و آوردم بیرون دستش از را دستم. برد جلو را آن

 با. چکید راستم چشم از اشک ایقطره همزمان و زدم لبخندی. کرد آشکار فراوانش درخشش با

 : گفتم شوق از مملو لحنی

 !قشنگه خیلی-



 .چشمات مثل-

 موج تحسین و عالقه ها،آن نینی در که چشمانش به و بردم کنار چشمانم جلوی از را دستم

 .کردم نگاه زدمی

 برقصیم؟ بازم خوایمی-

 سمتم به را دستش و شد بلند اشصندلی روی از. دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 و شدم بلند. دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و گذاشتم دستش در را دستم. کرد دراز

. کردم او با مجدد هنرنمایی به شروع و کردم تنظیم را گرامافون سوزن. رفتم پذیرایی به همراهش

 چقدر دانمنمی. بود بخشلذت و شیرین بسیار تماشاچی، به نیاز بدون که اینفره دو هنرنمایی

 .دادم ادامه آرامم حرکت به و گذاشتم اشسینه روی را سرم که گذشتمی زمان

 آرزو؟ شدی خسته-

 .اوهوم-

 .خوابه وقت دیگه پس-

 !نه-

 !چرا؟-

 آهسته صدایی با. انداختم مظلومانه نگاهی چشمانش در و برداشتم اشسینه روی از را سرم

 : گفتم

 !بشه تموم امشب خوادنمی دلم اصال. بشه تموم بودنمون هم با خوامنمی-

 !نمیشه تموم-

 : گفتم دلخور لحنی با و مکشید پوفی

 !اتاقم توی برم خوامنمی اصال-

 : گفت پرشیطنت لحنی با و کرد ایخنده ریز



 !نیست تو مال اتاقی دیگه-

 : گفتم ناباور و شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 !آره؟! کنی بیرون تخونه از منو خوایمی نکنه-

 : گفت و برد پایین و باال نفی عالمت به را ابروهایش

 .نفر دو ما ماست؛ مال همش. نیست من مال یا تو مال اتاقی دیگه ولی! نه که البته-

 : گفتم لرزیدمی ناباوری از که صدایی با. شدند گردتر امکان حد تا چشمانم

 ...ما یعنی تو، و من امشب یعنی-

 .کردم رهاشا خودم به سپس و او به ام،اشاره انگشت با و برداشتم اششانه روی از را دستم

 داره؟ اشکالی-

 : گفتم دادمی نشان خوبی به را بُهتم که لحنی با 

 ...که نمیاد بهت واقعا هستی، خوبی مرد تو آخه-

 : گفت آهسته صدایی با. کنم سکوت تا گذاشت هایمب**ل روی را اشاشاره انگشت

 همه االن از یعنی ینا و کردی قبول و دادم پیشنهادمو! باشم خوبی مرد تو واسه خوامنمی دیگه-

 !مجازه چیز

 : گفت بردارد هایمب**ل روی از را اشاشاره انگشت کهآن از قبل. رفتند باال تعجب از ابروهایم

 داری؟ اعتراض. باشم بدی مرد خواممی من و-

 پیش اگر حتی. دادم تکان طرفین به را سرم ناخودآگاه. برداشت هایمب**ل روی از را انگشتش 

 را او یدرباره امقطعی تصمیم بزرگترین که امشب و کردممی قبول کرد،می درخواست هااین از

 اتاق تا مرا. بود ناممکن برایم کردن رد یقین به گنجم،نمی خود پوست در شادی از و گرفتم

 اوج در نحو بهترین به اندکی، هایشمع با اکنون که اتاقش در شدن باز با. کرد همراه خودش



 شاخه چندین با آن روی که اتاق یگوشه در دونفره تختی به نگاهم بود، شده تزئین زیبا سادگی

 بخشیده آن به رویایی ایجلوه پرنور و بزرگ هایشمع هایش،پاتختی بر و شده تزئین رز گل

 .افتاد بودند،

 :  گفتم ب**ل زیر

 !ماکان کردی چه-

 نه؟ مگه محشره-

 : گفتم و چرخید سمتش به سرم 

 !تهخودشیف-

 اش،خنده اتمام با. بردم فرو هایشگونه روی هایحفره در را انگشتانم من و داد سر ایخنده

 تا را شیرین گرمای آن. گذاشت امگونه بر را هایشب**ل و گرفت دستانش با را هایمشانه

 در. رفتممی ترعقب قدم به قدم لذت، آن در شدن غرق با همزمان. داد امتداد لبم یگوشه

 که را عاشقم قلب یخواسته و رسید هایمب**ل یمیانه به پرحرارت طعم آن تخت دیکینز 

. رفت لباسم کنار زیپ سمت به دستش. کرد هدیه من به کرد،می رخنه وجودم عمق تا حرارتش

 بودیم آوردن کم نفس نزدیکی در. کردم باز را کراواتش یگره و آوردم در را کتش اش،همراهی در

 هم از لباسم، زیپ شدن باز صدای با همزمان و کردم باز را پیراهنش هایدکمه ند،ت و تند که

 گردنم و صورت روی داغش هاینفس. دادیم گرفتن نفس یاجازه هایمانریه به و گرفتیم فاصله

 هایشب**ل. کردم کج کمی را سرم گوشم، یالله روی گرمش هایب**ل لمس با. شدمی پخش

 ممکن حالت بهترین به شب و شدیم رها تخت بر حرکتش یک با. داد تدادام گردنم روی تا را

 .یافت خاتمه

 *** 

 

 بعد ماه شش



 (نوامبر یکم)

 

 من خوب شانس از. کردم باز چشم بود آورده درد به را امبسته چشمان که خورشید نور حس با

 و کش. کندمی بدخواب مرا مزاحمش آفتاب با است تعطیل روز که امروز ابری، همیشه لندن

 از خبر زدنش عطر پیسپیس صدای. کردم اعتناییبی دردم کمر به و دادم بدنم به قوسی

 میز یآینه جلوی. شدم خیزنیم تخت در و کشیدم باال امسینه روی تا را پتو. دادمی اشبیداری

 آینه در تصویرم به گرم لبخندی من، دیدن با. بستمی را کتش هایدکمه و بود ایستاده توالت

 چند با و چرخید عقب به اشدکمه آخرین بستن از پس. دادم کمرنگ لبخندی با را جوابش. زد

 و خشک هایب**ل به که جایی تا را صورتش و نشست تخت روی. آمد سمتم به بلند قدم

 تا کردم اشهمراهی صبحگاهی شیرین آغاز آن در. آورد جلو ببخشد، پرطراوتی زندگی سردم

 گرفتیم فاصله هایماننفس آمدن بند با. رسیدند داغی از گرفتن آتش مرز به هایمب**ل حرارت

 مشام به پرزورم و تند هاینفس با را عطرش خوب بوی. چسباندیم هم به را هایمانپیشانی و

 در المسه با که باشد حسی تنها تا دادم اجازه اش،پیشانی حرارت به و بستم را چشمانم. کشیدم

 و کردم باز چشم. داد فاصله امپیشانی از را اشپیشانی دقیقه چند از پس. شودمی پخش بدنم

 از مملو صدای با و زد رویم به گرم لبخندی. کردم نگاه بخششآرامش و رنگتیره چشمان به

 : گفت آرامشش

 .آرزو بخیر صبح-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 کنم؟ درست صبحونه تا نکردی بیدارم صبح امروز چرا! ماکان بخیر صبح-

 !میشی شکلی چه خوابیمی وقتی دونینمی که تو-

 : گفتم و کردم اخمی

 !کنی مسخره نداری حق! میشم خوشگل هم خیلی-



 : گفت و داد سر ایخنده

 .کرد بیدارت نمیشه اصال که میشی شکلی یک ولی نیست، شکی که اون در-

 : گفتم و زدم رضایت از لبخندی

 !حساب حرف شد این-

 و زدم ایدلمرده لبخند. داد حرکت آرام و گذاشت امریخته بهم و ژولیده موهای روی را دستش

 : گفتم

 !دیگه تعطیلیم فردا و امروز یک بری؟ باید حتما امروز-

 : گفت و زد لبخندی

 ممکنه نرم، اگه و داره متخصص یک فقط دیگه ساعت یک از بیمارستان اطفال بخش. برم باید-

 .بیاد پیش مشکل

 در. آورد باال را سرم و گرفت را امچانه زیر دستش با. کشیدم پوفی و انداختم پایین را سرم

 : گفت و کرد نگاه چشمانم

 تونیممی بعدش. باشم باید عصر چهار تا فقط منم! ها بگیری خودت به هاقیافه این از نبینم-

 خوبه؟. پارک بریم

 : گفتم و زدم کجی لبخند شوق از 

 !عالیه-

 : گفت و شد ترپررنگ لبش بر لبخند

 .دنبالت بیام عصر که کن استراحت خوب پس خب-

 خوبه؟ هاید پارک نیم و چهار ساعت. باشم کرده هم رویپیاده که پارک میام خودم-

 : گفت و زد لبخندی 



 .ورزشکار مادمازل! عالیه-

 : گفتم و زدم اششانه به مشتی

 !نکن مسخره-

 بود معلوم زدمی که هاییحرف از. خورد زنگ موبایلش آمدنش، بند از پیش که داد سر ایهخند

 بر ایسه*بو تماسش، قطع از پس. کند تعجیل رفتن برای باید و گرفتند تماس بیمارستان از

 .شد بلند و کاشت امگونه

 .شد دیر که برم باید دیگه-

 .باشی موفق-

 : گفت و زد رویم به لبخندی

 !یمرس-

 : گفت کرد،می باز را اتاق در کهحالی در و برداشت را چرمش یمردانه کیف

 ساعت. کنی خاموش رو خورش زیر دوازده ساعت نره یادت گاز، روی گذاشتم رو امروز غذای-

 حتما یخچاله، پایین یطبقه خریدم دیشب که هاییمیوه. بشه گرم بذار رو برنج هم نیم و یازده

 .ستآماده ناال هم چای. بخور

 : گفت و کرد مکثی

 . باش خودت مراقب-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .همینطور هم تو. عزیزم ممنون-

 : گفت و زد لبخندی

 .خداحافظ فعال بگذره، خوش-



 .خدانگهدار-

 باز را رد ناگهان که بخوابم و بکشم دراز دوباره خواستم. بست را در و کرد ترپررنگ را لبخندش

 : گفت و پاشید رویم به پرشیطنت لبخندی. پراند جا از مرا و کرد

 .نکن هم شیطونی-

 : غریدم و کردم اخمی

 !ماکان-

 روی تا را پتو و کشیدم دراز خانه، در شدن بسته صدای با. بست را در و داد سر ایخنده

 هایخستگی لطف هب. است خواب ممکن کار بهترین وضعیت این در. کشیدم باال امپیشانی

 به. بخورم را ناهار همان صبحانه جای به دادم ترجیح شدم، بیدار وقتی و خوابیدم ظهر تا زیادم

 سرد هوای مناسب که گرمی لباس خودم، کردن خشک از پس. گرفتم کوتاهی دوش و رفتم حمام

 یحوصله .کشیدم غذا خودم برای و شدم آشپزخانه راهی. پوشیدم بود پاییز اواسط سوزناک و

 باید که را غذایی میلیبی با. کردم اکتفا سرد برنج خوردن به همین برای نداشتم را برنج کردن گرم

 به شودمی مجبور که روزهایی این از. خوردم تنهایی به خوردم،می ماکان کنار تعطیل روز در

 . آمدنمی خوشم اصال برود، بیمارستان

 به ماکان خواستگاری شب از پس. کرد تغییر چیزها خیلی گذشت، که ماهی شش این طی

 این در هم من. است مادرش کنار هنوز او کنون، تا و کند سر مادرش کنار را مدتی تا گفتم اگنس

 هنوز هایمان،خانواده با صحبت فرصت اما شدم بسترهم گفت توانمی و خانههم ماکان با مدت

 عقد تا و دانندمی شوهر و زن را ما همه تقریبا لندن، در اطرافیانمان بین در. است نیامده پیش

 فاصله دیگر هم از باشد، کریسمس از پس گذاشتیم قرار که عروسی مجلس برگزاری و رسمی

 عشق، حس هااین تمام با اما داشت را خودش خاص هایبلندی و پستی مدت این. نگرفتیم

 تمام برای که ساختمی قوی قدری به مرا کردم،نمی تجربه امتنهایی در هرگز که امنیتی و آرامش

 هم بینمان بحث بزرگترین. باشم مقاوم بینمان بزرگ گاها و کوچک هایبحث و مشکالت

 به. بود آگوست اواخر در پدرش مجدد ازدواج از پس پدرش، با ماکان ارتباط شدن کم یدرباره



 خواستمی دلم اما شود، دلگیر مادرش سریع کردن فراموش برای پدرش از که دادممی حق ماکان

 پاک اشزندگی دفتر از مجدد ازدواج این برای را پدرش و باشد داشته را موضوع این پذیرش توان

 جلب برای و رفت پدرش دیدار به هامدت از پس ماکان من، اصرارهای از بعد باالخره. نکند

  .کنیم مالقات را همدیگر پدرش و من امشب که شد این بر قرار من، رضایت

 برای را ایران آنجا از و ایتالیا بلیط که کریسمس به شدن نزدیک با ماکان که شودمی ایهفته یک

 و پدر با دارد اصرار کنیم، اعالم من یخانواده به را ازدواجمان تصمیم تا ایم،گرفته تعطیالتش

 و نخورند جا انناگه رویم،می ایران به وقتی که کنم صحبت ازدواج به تصمیم این یدرباره مادرم

 عمه به اول داشتم تصمیم اوصاف این تمام با. ایمگرفته تصمیمی چنین روزه دو ما نکنند گمان

 پذیرایی یکاناپه روی. بگویم شود،می خوشحال خیلی موضوع این فهمیدن با هستم مطمئن که

 حالبی قدرنای که است وقتی چند چرا دانمنمی. دوختم چشم تلویزیون به حوصلهبی و دادم لم

 . چسبدنمی من به خواب جز و امشده کسل و

 آرشیدا یاد به بود، گذاشته نمایش به را مدرسه یونیفرم با نوجوانی دختر که فیلمی دیدن با

 آرشیدا جدید تحصیلی سال آغاز رسید، گوشم به مدت این در که خوبی خبرهای از یکی. افتادم

 از بود، ناراضی گرفتمی آرشیدا برای که خصوصی هایعلمم از اوایل که رایان. بود نیویورک در

 درس آرشیدا او، کمک به اشگفته طبق. کردمی فراوانی خرسندی ابراز جدیدش خصوصی معلم

 کنممی گمان. است یافته زیادی بهبود روحی نظر از و کرده شروع نو از خوب خیلی را مدرسه و

 پرستارش و معلم به را آرشیدا و بیاید لندن به یدنمد برای دیگر یهفته سه است قرار که رایان

 هدف بی،. زد خواهم حرف او با ازدواجم تصمیم یدرباره که بود خواهد کسی اولین کند، واگذار

 دو کودک دو با ماکان لطف به. افتادم آدریان و ابیگیل یاد به ناگهان که کردممی عوض را هاکانال

 که اطلس اقیانوس رنگ به آبی چشمان و رنگ طالیی نرم و صاف موهای با پوست، سفید قلوی

 بردار و خواهر این تفاوت تنها. شدم آشنا ربایند،می دل شیرینشان رفتار با هم و زیبا ظاهر با هم

 صدای با. داشتند شباهت عجیب بس هایشانصورت وگرنه بود جنسیتشان در داشتنی دوست

 رویش از را گوشی. رفتم پذیرایی یگوشه عسلی میز سمت به و آمدم بیرون فکر از تلفن، زنگ

 : دادم پاسخ و برداشتم



 .سالم-

 !نیست؟ ازتون خبری ستهفته دو چرا! آرزو سالم-

 : گفتم و آمد کش باال به لبم راست یگوشه

 همش هم کار سر حتی. بودم کسل خیلی مدت این کن باور اما بشی دلخور میدم حق بهت الرا-

 .نگرفتم خبر ازت که امشرمنده. مبخواب خواستممی

 !شدی مریض نکنه! کسلی؟ چرا-

 .ستساده فصلی حساسیت یک احتماال پس ندارم، ایدیگه عالئم. نکنم فکر-

 نه؟ مگه بیرون، بیای من با تونیمی پس خب-

  :گفتم نشود دلگیر کهآن برای نداشتم، را ماکان جز کسی با رفتن بیرون یحوصله و حال کهآن با 

 .تونممی آره-

 : گفت رضایت از پر لحنی با

 .خرید بریم دوشنبه بیا پس خب-

 مگر بودم متنفر رفتم،می راه خرید برای هاساعت باید کهاین از. کوبیدم امپیشانی بر را دستم

 .بروم راه ماکان همراه کهاین

 دیگه؟ میای آرزو؟ شد چی-

  :گفتم باالجبار و خاراندم کمی را گردنم پشت 

 .بریم هم با که میام کلینیک از دوشنبه عصر باشه-

 : گفت شادی و ذوق از مملو لحنی با

 و ایسلیقهخوش خیلی لباس انتخاب توی که معلومه پوشیمی که هم هاییلباس از! عالیه-

 .کنم انتخاب درست که کنی کمکم خوب تونیمی



 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !ایسلیقهخوش خیلی هم تو! راال ممنون-

 شام بریم بعدش که بیاد میگم ادوارد به منم. بیاد بگو هم ماکان به راستی. ازت ممنونم-

 .بخوریم

 : گفتم ترپرانرژی صدایی با و شد پررنگ لبخندم

 !البته-

 .خداحافظ. بینمتمی پس-

 .خدانگهدار-

 آشنا ادوارد، و الرا زندگی در من فواید از یکی. شد ترعمیق لبم بر لبخند تماس شدن قطع با

 هایاتفاق بهترین از یکی ها،آن یاولیه یعالقه یپایه بر نوپا دوستی. بود هم با دو آن کردن

 و ترصمیمی خیلی دوستانی ادوارد و ماکان البته و الرا و من آن، بر عالوه. بود افتاده که بود ممکن

 .شدیم قبل از ترنزدیک

 هاکوسن از یکی روی را سرم داد،می دست من به زیاد مدت، این که جیبیع منگی حس با

 .رفتم خواب به که نکشید طولی. کشیدم دراز راحتی روی و گذاشتم

 به نگاهی. آمدم بیرون امساعته دو عمیق خواب از و کردم باز چشم موبایلم زنگ صدای با

 جای. زدم کمرنگی لبخند و انداختم بود، شده نمایان آن بر" من موسیوی" عبارت که اشصفحه

 .شدممی بیدار خواب از او تماس با که داشت شادی

 .سالم-

 .معلومه صدات از که نبودی خواب حاال تا نگو! مادمازل سالم-

 : گفتم و کردم جانیکم یخنده

 !بودم خسته خب-



  دنبالت؟ بیام خودم خوایمی پس خب-

 .نکردم ویر پیاده وقته خیلی. میام خودم من نه-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 !میای پیاده نه میگی خودت بیارمت، ماشین با بذار میگم من که حاال-

 .دیگه الزمه-

 .شو آماده و بخور چیزی یک برو پس خب-

 !نیستم گشنه-

 : گفت و کرد ایخنده

 .میدی بروز وقتا بعضی فقط ای،گشنه خدا یهمیشه تو-

 : گفتم رحرصپ لحنی با و کردم اخمی

 !ماکان-

 : گفت اشخنده اتمام از پس. آمد در جوابم در پرشیطنتش هایخنده ریز صدای

 ! تسلیم مادمازل، باشه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست ینیمه

 !شد حاال-

 .بینمتمی نیم و چهار ساعت پس خب-

 .باشه-

 در. رفتم بیرون خانه از و شدم آماده یکم مدت در. شدم اتاق راهی و گذاشتم میز روی را گوشی

 ذهنم در بزنم، پدرش با امشب خواستممی که را هاییحرف بیشتر، و هزارم بار برای راه طول تمام

 سمت به پارک به رسیدن با. نشدم زمان گذر متوجه که بودم رفته فرو فکر در قدری به. کردم مرور



 نیمکت روی همین برای رسیدم، مقرر عدمو از زودتر خیلی. رفتم خودمان همیشگی نیمکت

 چشم بودند، شده زرد و نارنجی میان در یک هایشبرگ که روبرویم درخت به هدفبی و نشستم

 حرارت. گرفتند را چشمانم روی دست دو که گذشت انتظار از چقدر دانمنمی. دوختم

 یتجربه به مرا ودوج یهمه ذرهذره و نفوذ چشمانم عمق تا امبسته هایپلک از دلچسبشان

 غرق را امبینی داخل ریز تارهای تا خیسش چوب عطر خوب بوی. کرد دعوت خوشایندی گرمای

 که انگشتش یحلقه سرمای حس با. گذاشتم چپش دست روی و آوردم باال را دستم. کرد لذت

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست طرف بود، دستش گرمای با تضاد در

 موسیو؟ جدیده بازی-

 دور را نیمکت دلچسبش هایخندهریز با کهحالی در و برداشت چشمانم روی از را دستانش 

 : گفت و نشست کنارم زد،می

 فهمیدی؟ چطوری-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم 

 نفهمید؟ میشه چطوری-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 .کارآگاه مادمازل-

 و دادم حرکت طرفین به جلویش تهدید ینشانه به را اماشاره گشتان و آوردم باال را دستم

 : گفتم تهدیدوار

 !نکن مسخره-

 دست در اول روز مثل هم هنوز که انگشترم به. گذاشت پایش روی و کرد اسیر هوا در را دستم

 : گفت لذت حس از مملو لحنی با و کرد نگاه درخشید،می چپم

 کنه؟ خرهمس منو مادمازل کنهمی جرات کی-



 امحواله چشمکی و زد رویم به گرم لبخندی. کشاند چشمانم به را نگاهش و آورد باال را سرش 

 .کرد

 یهدیه عنوان به که درخشانی و سفید یحلقه به کهحالی در و گرفتم را خودش چپ دست

 : گفتم کردممی نگاه خریدم، برایش تولدش

 .گاهی فقط اونم من، موسیوی فقط-

 : گفت و کرد حلقه امشانه ورد را دستش

 انگار! شدیم آشنا هم با تو و من که میشه سال یک میشه؛ سال یک داره کمکم میشه باورت-

 .دیدم رو تو و بود بهسا تولد دیشب همین

 : گفتم و گذاشتم اششانه روی را سرم

 گذشت که نیزما از میگم که بارهاولین شاید! ستکنندهخوشحال خیلی اما نمیشه باورم منم-

 .ممنونم داد هدیه زندگیم به رو تو که زمانی گذر از. ممنونم

 : گفت آهسته صدایی با. درآمد آرام حرکتی به موهایم روی دستش

 ...من زندگی یهدیه بهترین-

*** 

 

 روزی از پس بود، چه هر اما بودیم نشسته پارک در که شدمی ساعتی چند نشدم متوجه

 : گفت ماکان داد رخ که ناگهانی برق و رعد اب. بود عالی کنندهخسته

 .بریم میگه آسمونم دیگه-

 .دوختم چشم چشمانش به مظلومانه نگاهی با

 بیاد؟ بارونم که بمونیم بیشتر میشه-



 : گفت و کرد نوازش کمی را موهایم دستش با 

 !وروجک نکن رو کارها این-

 : گفتم و کردم کج کمی را سرم

 .باشه بگو-

 : گفت و زد لبخندی

 .بخوری سرما که زیاد نه ولی باشه-

 اول یقطره چند آمدن فرود با. دوختم چشم آسمان به و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 بر کجی لبخند کردند،می پخش صورتم پوست بر خاصی طراوت با را دلپذیرشان سردی که باران

 که دستی گرمای حس با. شد خیس پوستم سطح تمام دقیقه چند از پس. گرفت شکل لبم

 داشت ب**ل بر که پرشیطنتی لبخند با. چرخید ماکان سمت به سرم گرفت، قرار گردنم پشت

 پرحرارتی یسه*بو گرمای به و بستیم چشم دو هر صورتم، متریمیلی چند در. شد نزدیک من به

 سردی. شودیم حس که باشد چیزی تنها دادیم اجازه انداخت،می گدازه هایمانب**ل در که

 بدنم هایسلول تکتک به دلچسبی پارادوکس سه،*بو از هایمب**ل داغی و باران از صورتم

 گرفتن فاصله با. یافت ادامه کردیم، تمام نفس که جایی تا قشنگ حس آن یهمه. کرد تزریق

 ارانب. زدیم نفسنفس بلند صدای با و چسباندیم هم به را هایمانپیشانی هم، از هایمانب**ل

 قطرات آمدن فرود چرچر صدای در زدنمان، نفسنفس صدای که شد شدید و تند قدری به

 .شد گم باران درشت

 آرزو؟ بریم-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه 

 .بریم-

 قرار به موقع به تا کردیم، تعجیل لباس تعویض برای دو هر و رسیدیم که نکشید طول زیاد

 .برسیم امشب



 که اخمی با و بود مانده ساکت. شکستمی را سکوت ماکان نه و زدممی حرفی من نه راه طول در

 که من برای مدت این تمام. کردمی رانندگی داد،می نشان خوبی به را رفتنش فرو فکر به و جدیت

 نچندا دو را امدلهره وضعیت این بود، نگرانی از جوشیدن حال در خونم نیفتاده اتفاقی هنوز

 دست کرد، وادار مرا بدی یدلپیچه که بودم شده مضطرب پدرش دیدن برای قدری به. کردمی

 که صدایی با و کرد توقف خیابان کنار ماکان لحظه همان در. بگویم" آخ" و بگذارم شکمم روی

 : گفت داد،می نشان خوبی به را اشنگرانی

 !آرزو؟ شده چی-

 :گفتم آهسته صدایی با. زدم رویش به یجاننیمه لبخند و چرخید سمتش به سرم

 !هیچی-

 !نگرانی؟ خیلی-

 : گفتم قبل از ترآهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 !خیلی-

 : گفت بخشیآرامش لحن با و گذاشت بود شکمم روی هنوز که دستم روی را دستش

 که تو. نمیذاره من تصمیم روی تاثیری بابام نظر دونیمی که تو! آرزو؟ نگرانی چی واسه دقیقا تو-

 پس رسه،می ثبت به مونرسمی عقد و گیریممی عروسی ژانویه بیستم حال، هر به ما دونیمی

 !نداریم ایدیگه یمسئله تخانواده با صحبت جز به

 باالخره شدی، اذیت دستش از و بوده بد چقدرم هر تو پدر! زنی؟می که حرفیه چه این ماکان اوه-

 !باشه ناراضی اون خوامینم من! پدرته

 : گفت و زد پوزخندی

 تو. نبود پدرم دیگه کرد، خراب مونوخانواده کل و خودش زندگی که عشقی اون از بعد اون! پدرم؟-

 اون ضمن در. نزدم حرف ماه در ساعت دو از بیشتر بابام با هاست،سال من که نکنی باور شاید



 نظرش به ازدواجم برای بینمنمی لزومی پس کرد، ییاعتنابی من نظر به مجددش ازدواج برای که

 .ایدیگه کس نه بود تو خاطر به فقط دادم، ترتیب رو مالقات این هم اگر و کنم اعتنا

 ...ماکان اما-

 : گفت و برداشت دستم روی از را دستش

 .نمیفته خوبی اتفاق هیچ تو نگرانی با! آرزو باش آروم-

 لبخند. کرد باز چشم دوباره و زد هم بر محکم بخشیدن ناطمینا ینشانه به را هایشپلک

 پدرش به نسبت حد این تا ماکان کهاین از. انداختم پایین را سرم و زدم رویش به جانیکم

 دیشب از کهآن با ماشین، افتادن راه دوباره از پس کمی. نبودم راضی اصال بود، تفاوتبی

 به را سرم یتکیه کهحالی در. کرد کج را سرم منگی و سرگیجه حس بودم، خوابیده هاساعت

 .برد خوابم جا در دادم،می کنارم یشیشه

 !آلودخواب مادمازل رسیدیم-

 ماکان ناواضح تصویر دیدم، که چیزی اولین. کردم باز چشم و دادم تکان را هایمپلک سختی به

. کنم بیشتر را دیدم وضوح تا مالیدم را چشمانم دست با. کردمی نگاهم لبخند با که بود حالی در

 بودیم، گذاشته قرار آن در که را رستورانی تابلوی کنارم یشیشه از باراین و کردم باز چشم دوباره

 : گفتم و چرخید سمتش به سرم سریع. دیدم

 نرسیدیم؟ که دیر ماکان؟ چنده ساعت-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش 

 .رسیدیم موقع به هم خیلی. هشته دقیق ساعت-

 .باشند مرتب تا کشیدم موهایم به دستی و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 .بریم پس خب-

 : گفت و گرفت را دستم شدنم، پیاده از قبل ولی کردم باز را خودم سمت در



 ...آرزو-

 : گفت دید که را سکوتم. کردم نگاهش منتظر و چرخید سمتش به سرم

 .نده اهمیت زیاد ببینی بابام از ممکنه که واکنشی به پس باشی، چیزی نگران نیست نیازی-

 !بیاد؟ بدش من از خیلی ممکنه بده؟ نشون بدی واکنش ممکنه که اینه منظورت-

 : گفت و خاراند را گردنش پشت کمی دست با

 که نباشی حساس خواممی. نده نشون هم خوبی واکنش شاید اما نمیده نشون که تند واکنش-

 .نشی اذیت

 اولین توی باشه، تو همسر قراره که کسی داره دوست بدونم جالبه برام فقط! نیستم سحسا-

 باشه؟ چطور باهاش برخورد

 .دونمنمی منم اینو-

 :  گفتم ناباوری از لبریز لحنی با. شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 !دونه؟می کی پس دونینمی تو اگه! دونی؟نمی تو-

 : گفت و انداخت باال را هایششانه

 داشته خبر هاشنفرت و عالیق تمام از که نداشتم ارتباط بابام با اونقدری گفتم، بهت که من-

 .باشم

 : گفتم ناامیدی حس از پر لحنی با و کوبیدم امپیشانی بر را دستم

 !نمیشه باورم اصال! ماکان بده خیلی این-

 : گفت دلنشین ایریزخنده با

 !بیخیالش-



 را ماشین بلند هایقدم با. شد پیاده هم خودش و کرد رها را دستم. شدم پیاده و کشیدم پوفی

 آرنجش دور را دستم. گرفت جلویم را اششده خم دست. گرفت قرار کنارم روپیاده در و زد دور

 گفتن با و رفتیم پذیرش میز سمت به. رفتم رستوران سمت به خودش، با گام هم و کردم حلقه

 با. دهد نشان را میز تا افتاد راه جلویمان مشکی و سفید فرم باسل با دختری ماکان، فامیل

. دادم قورت محکم را دهانم آب بودند، نشسته آن پشت مرد و زن یک که میزی به اشاشاره

 : گفتم آهسته و کردم نزدیک گوشش به را دهانم

 !کردیم دیر خیلی! رسیدند ما از زودتر اونا ماکان-

 از ترآهسته صدایی با. نشد که نشد ولی شود، کمتر ایذره سترسما تا گزیدم را لبم یگوشه

 : گفت من صدای

 .بشی نگران نیست نیازی! آرزو نداره عیبی-

 نزدیک بودند، نشسته آن پشت صندلی دو روی دو آن که میزی به سرشان پشت از که همچنان

 : گفت خود با آهسته بسیار صدایی با ماکان شدیم،می

 !آورد؟می خودش با زنم اون باید حتما-

 را نگاهش مسیر سریع ولی انداخت من به کوتاهی دارمعنی نگاه. زدم پهلویش به ایسقلمه

. برداشتم ماکان با را میز به رسیدن تا ماندهباقی گام آخرین و کشیدم عمیق نفسی. کرد عوض

 به را نگاهشان. شدند بلند ماکان دیدن با بودند، کوتاه صدای با گفتگویی حال در که مردی و زن

 عمق در که چرا انداختم، پایین را سرم. کردند برانداز را پایم تا سر و دادند ُسر من سمت

 .دادمی آزار مرا که بود عجیبی کنجکاوی نگاهشان

 .سالم-

 بود زنی داد، را پاسخمان که کسی تنها اما کردم سالم دنبالش به هم من کرد ماکان که سالمی با

 از یکی ماکان ،.کرد اکتفا پایین به سرش دادن تکان به پدرش. بود شده پدرش مدو همسر که

 نگاهی سنگینی حس با. نشست کنارم صندلی روی خودش و کشید عقب برایم را هاصندلی

 شد،می ظاهر جلویم که ایچهره اولین و بود من روبروی دقیقا پدرش. آوردم باال کمی را سرم



 هایب**ل کوتاهش، و مستطیلی یچانه از را نگاهم. بود تکبرش زا لبریز ولی شکسته یچهره

 وجود با که چشمانش تا داشت مالیمی قوز ماکان بینی مثل دقیقا که باریکش بینی نازکش،

 ترس و اضطراب جز که زدهیخ و سرد نگاهی ماکان، هایچشم به رنگشان و فرم نظیربی شباهت

 به نگاهش با دارد سعی کردممی حس. کشاندم باال بود، تهگذاش نمایش به کندنمی القا آدمی به

 جلویش اشآینده عروس عنوان به کهاین از و دارد نفرت من از وجود تمام با که بفهماند من

 . است ناخوشنود بسیار ام،نشسته

 نگاهش سردی از بدنم هایسلول تمام. دادم قورت محکم را دهانم آب و انداختم پایین را سرم

 روی بر ماکان پرحرارت و گرم دست گرفتن قرار با. بودند افتاده لرزه به دستانم و شده دمنجم

 گرم پدرش، نگاه برعکس نگاهش. شد کشیده چشمانش به نگاهم و آمد باال سریع سرم دستم،

 گرمی  . کرد باز و بست محکم را چشمانش و زد نگاهش گرمی به لبخندی. بود بخشآرامش و

 راست یگوشه. گرفت را امدلهره و ترس جای و کرد رخنه وجودم یذرهذره در اطمینان و آرامش

 . شدم آرام دیگر دادم، اطمینان او به نگاهم با و دادم کش باال به را لبم

 جاری نفر چهار حضور با که سکوتی با. شد پاره نگاهمان یرشته میز، روی منوها گرفتن قرار با

 میل بی هاآن همگی به کردممی حس که غذاهایی لیست در ار  نگاهم. نبودم راحت اصال بود،

 مجبور اما خواستمی را پختمی ماکان که ایرانی غذایی فقط دلم. آوردم در چرخش به هستم،

 مدتی از پس گارسون. بودم نچسب افرادی کنار در آن صرف و میلم خالف غذایی انتخاب به

 : گفت و آمد طوالنی نسبتا

 کردید؟ انتخاب-

 : آمد در ماکان پدر صدای باراولین برای 

 . بله-

 سخت مرا که گذاشتمی نمایش به را زیادی غرور و خشم کلفتش، نسبتا و دارخش صدای

 سرش ماکان! بودم نترسیده او، یاندازه به هیچکس از حال به تا که کنم اعتراف باید. ترساندمی

 : گفت آهسته و کرد نزدیک گوشم به را



 کردی؟ انتخاب تو-

 .بیارن تا دو بگو رو خوایمی خودت چی هر. نداره فرقی واسم-

 شده؟ چیزی-

 .ندارم اشتها زیاد و خوردم چیز کلی تازه فقط! نه-

 هایمشانه. گذاشت کاله را سرش شودنمی بگوید، مستقیم غیر که کرد من به داریمعنی نگاهی

 .زدم بیخیالی به را خودم و انداختم باال را

 دوخته من به دارمعنی نگاهی با که پدرش همسر چشمان به نگاهم که چرخاندم را سرم کمی

 حسی. گرفت شکل وجودم در عجیبی حس نگاهش، با چرا دانمنمی. خورد گره بودند، شده

 مقیم زیادی هایسال که تبار فرانسوی زنی من که است مسلم ولی آشنایی، نوع یک به شبیه

 اشچهره روی چشمانم اما باشم اعتنابی حسم به کردم سعی. سمشنانمی را است بوده آمریکا

 و رنگ جز به. بود مانده ثابت داشت، دیدممی آینه در که خودم یچهره ته با عجیبی شباهت که

 یکشیده هایچشم اگر که رسیدم نتیجه این به. بود او شبیه دقیقا صورتم باقی هایم،چشم فرم

 برنزه باشد، سفید کهآن جای به پوستش بود،می آبی هایرگه با طوسی و درشت رنگشآبی

 به هایب**ل کوتاه، نسبتا یچانه با بود، مشکی طالیی جای به موهایش رنگ و نماییدمی

 ایجلوه الغرش صورت به که استخوانی هایگونه باریک، بینی عریض، یبرجسته و بزرگ نسبت

 خدادادی   درشت فر با که ضخیمش موهای و لندب پیشانی ،کشیده ابروهای بخشید،می زیبا

 نگاهش از چشم. بود من شبیه دقیقا بودند، گرفته قاب خورشید یک زیبایی به را صورتش خود،

 عجیبی هایحس دلیل. انداختم پایین را سرم و گرفتم داشت، حسرت با توام کنجکاوی رنگ که

 و عجیب برخورد تحلیل و تجزیه درگیر ذهنم قدری به. کردمنمی درک دیدم،می نگاهش در که را

 آن در مرا که هم ماکان و دادند سفارش بقیه نشدم متوجه که بود همسرش و ماکان پدر غریب

 برای بود داده سفارش خودش برای که استیکی همان از و کرد عمل امخواسته به بود، دیده حال

 .داد سفارش هم من

 ...خب-



 سرد نگاه. کردیم نگاهش منتظر سکوت در و آمد باال ما همگی سر ماکان، پدر یپرجذبه صدای با

 : گفت و کرد متمرکز چشمانم روی را روحشبی و

 .بگو خودت از آرزو-

 : داد ادامه آمیزتمسخر لحنی با و زد پوزخندی

 !باشی من یآینده عروس قراره ناسالمتی-

 راست ینیمه کهحالی در و مداد قورت را دهانم آب. دیدم چشمی زیر را ماکان دست شدن مشت

 : گفتم دادم،می کش باال به کمی را لبم

 .میدم جواب حتما من. بپرسید خوایدمی که چی هر-

 : گفت تاکیدی لحنی با. کرد مشکوک را نگاهش و ریز کمی را چشمانش

 چی؟ هر-

 : گفتم گرفت،می نشات دلیلمبی تردید از که آهسته صدایی با 

 .چی هر بله،-

 لحظه چند از پس. کرد متمرکز چشمانم روی را چشمانش مردمک و کرد صاف را صدایش

 : گفت و شکست را سکوت

 ندارید؟ نسبتی هیچ هم با کهحالی در کنی،می زندگی ماکان یخونه توی که ماهه شش چرا-

 الکام. باریدمی تحقیر و کینه نگاهش از. پرسید را سوالش ممکن لحن بدترین با. شد قفل زبانم 

 که بودم شده شوکه البته و ناراحت قدری به. داشت شخصیتم کردن خرد در سعی که بود واضح

 : آمد بر پدرش جواب در معترض لحنی با ماکان. لرزیدمی بغض از امچانه

 !بابا-

 : گفت ماکان به رو و زد عصبی لبخندی پدرش



 ایران که دختری چطور که بود جالب خیلی منم برای! بپرسم تونممی چیزی هر گفت خودش-

 سرویس غریبه مرد یک به مدت، همه این شده حاضر و کرده گم خودشو زود انقدر شده، بزرگ

 .بده

 چشم یگوشه از اشکی یقطره. شدند ساکت همه میز، روی بر ماکان هایمشت شدن کوبیده با

 به حتما وگرنه یدم،دنمی او ارز هم جایگاه در را خودم. نکاهید بغضم از ایذره اما چکید چپم

 سوال زیر راحتی این به مرا شرافت تا کردممی اشاره بود، کرده فرزندش و همسر به که خیانتی

 : گفت کرد،می جمع را صدادارش پوزخند کهحالی در ماکان. نبرد

. دونندمی همه اینو و داریم ازدواج قصد پیش وقت خیلی از من و آرزو اطالعتون محض! جالبه-

 ...نه البته و کردیم کاری پنهان نه و گفتیم دروغ نه. نیست میون در هم ایدیگه کس پای

 : افزود نفرت و کینه از پر لحنی با و کرد مکثی

 !کردیم خیانتی-

 پدرش. شد زده حرف خواستم،می که چیزی آن از باالخره. کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 : گفت کرد،می ترپررنگ را معنایشبی لبخند کهحالی در

 .نکردین ازدواج هنوز حال هر به-

 : گفتم و دادم قورت محکم دیگر بار را دهانم آب

 .باشیم داشته ازدواج برای رو شما جمله از هامون،خانواده اعضای رضایت خواستیممی چون-

 او رضایت بگوید پدرش به خواهدنمی دانستممی. فشرد محکم و گرفت را دستم میز زیر از ماکان

 لحن از پر صدای. است مهم من برای هم و او برای هم بودم، مطمئن ولی است مهم برایمان

 .آورد بیرون خیاالتم و فکر از مرا پدرش، تمسخر

 ما به دارید فقط تا دو شما. کردیدنمی زندگی شوهر و زن تا دو مثل حاال تا بود مهم ما نظر اگر-

 .کنید ازدواج خوایدمی که میدید خبر



 اما دادمی رضایتش از خبر گرفت، جان لبش بر که کمرنگی لبخند. شد کمتر ماکان دست ارفش

 : گفتم نارضایتی با و بودم نشده راضی وجههیچ به من

 !بودیم کرده ازدواج حاال تا وگرنه مهمه، ما برای-

 .کردید ازدواج واقع در وگرنه نکردید، رسمیش فقط خب-

 !نکردیم رسمی حاال تا خودم یخانواده و شما برای ما اما-

 : گفت و زد پوزخندی

 ولی کنید ازدواج هم با نیستم راضی اصال که من. دختر کن تالش خودت یخانواده برای-

 .کنهمی رو خودش کار ماکان دونممی

 : گفت داد،می نشان بود کنترل حال در زور به که را خشمش که لحنی با ماکان

 !نیستید راضی باشه نفعم به که چیزی با وقتهیچ شما-

 

 : گفت و زد کمرنگی لبخند. کشاند ماکان به و گرفت من از را گرشسرزنش نگاه

 اون یهمه االن ،نکردم پدری برات که داری باور و نداری قبولم تو چند هر. ماکان ام تو پدر من-

 من زحمت و شتال خاطر به اگر. منی مدیون رو داری که چیزایی اون یهمه و هستی که چیزی

 !نبودی لندن ساکن ثروتمند پزشک یک االن تو نبود،

 سکوت ینشانه به را دستش پدرش بگشاید، اعتراض به ب**ل خواست ماکان که همین

 : گفت و داد حرکت جلویش

. نداشتم حمایتم همین من ولی نیست مالی حمایت چیز همه بگی خوایمی بازم دونممی آره-

 نرم پنجه و دست باهاش که بدبختی و فقر تمام با و کرد فوت پدرم شتمدا سال دوازده وقتی من

 و تو واسه رو کامل آسایش البته و دادم سامون و سر مادرمو و برادرها و خواهر زندگی کردم،می

 ! نمیدی اهمیت همسرت انتخاب یواسه من، نظر به حتی تو امروز و کردم فراهم مادرت



 : گفتم گلویم در شده بزرگ سمج بغض از لرزان و گرفته صدایی با و دادم قورت را دهانم آب

 !نیست طوراین-

 .زد پوزخندی و کشاند من به را اشمتکبرانه نگاه

 اگر. میدی اهمیت من رضایت به که کنی بازی نمایش نیست الزم هم تو! طورههمین دقیقا-

 گول تونینمی رو یکی من! اشتباهی در سخت بگم باید منه، جانب از امتیازی دنبال چشمت

 .نشه پیدا برم و دور تکله و سر دیگه پس بزنی،

 : گفت و زد دیگری پوزخند

 .باشید خوشبخت امیدوارم-

 را افتدمی برایمان که بد اتفاقی به اطمینانش بوی که حسی. بود بدی حس صدایش اعماق در

 .دادمی

 چشم من به دارمعنی نگاهی با .افتاد همسرش به نگاهم که بیندازم پایین را سرم خواستم

 : گفت فارسی به تعجبم کمال در و زد رویم به لبخندی. بود دوخته

 .میشه تموم روزها این! نباش ناراحت-

. کرد نگاه او به دارمعنی لبخندی با و گرفت من از چشم کرد، او به ماکان پدر که پرغضبی نگاه با

. کرد سرگرم را خود جلویش آب لیوان با و انداخت نپایی را سرش بود، شده ترآرام گویا که پدرش

 همگی. آورد گیالس چهار و نوشیدنی بطری یک همراه به را غذاها گارسون که نکشید طول زیاد

 راهی چه که کردممی فکر خود با. شدیم خردکن اعصاب سکوتی در غذایمان خوردن به مشغول

 متقاعد کرد،می رد نشناخته مرا که را او نتوامی چطور و دارد وجود پدرش با کردن صحبت برای

 و تند خیلی کهاین از. انداختممی هم ماکان به چشمی زیر نگاهی بودم، فکر در که همچنان. کرد

 حس با. است کرده خشمگین شدت به را او پدرش هایحرف که بود معلوم خورد،می غذا عصبی

 هنوز که زنی به و آوردممی باال را سرم ،کردمی خود متوجه مرا چندی از هر که نگاهی سنگینی



 پدر از بیش حتی مالقات این یلحظه اولین از و رسیدمی نظر به آشنا حد این تا چرا دانستمنمی

 .کردممی نگاه داشت، نظر زیر مرا ماکان

 تمام در و برداشت بود، داده سفارش که را مرغوبی شامپاین بطری ماکان پدر غذا، اتمام از پس

 کنندهوسوسه و رنگخوش نوشیدنی آن از کمی بود، ماکان جلوی که گیالسی جز به هاسگیال

 را گیالس هم همسرش او، از پس لحظه چند. آورد باال را گیالسش و زد کمرنگ لبخندی. ریخت

 گفتن از پس. کردم همراهیشان هم، به هاگیالس زدن در و بردم باال را گیالسم باالجبار. آورد باال

 من. شدند مشغول خود نوشیدنی به یک، هر و دادیم فاصله هم از را هایمانگیالس" سالمتی به"

 بنوشم، بودم نزده ب**ل آن به بود هامدت که امعالقه مورد نوشیدنی از ایجرعه کهآن جای به

 چشمی زیر. دوختم چشم رنگششرابی محتوای به و گذاشتم میز روی را امنخورده دست گیالس

 چشمانش در لبخند با و آوردم باال را سرم. دیدم را زدمی من به نخوردنش برای ماکان که لبخندی

 نگاهی با که او به منتظر دو هر. کرد پاره را نگاهمان یرشته پدرش، نیشخند صدای. کردم نگاه

 : گفت دادمی طعنه بوی که لحنی با. کردیم نگاه بود، دوخته چشم من به پرتمسخر

 !نیستی؟ خوردنم ب*و*مشر اهل بگی یخوامی آرزو-

 :  گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .ندارم بهش میلی االن اما هستم-

 کنی؟می احترامیبی داری کنینمی فکر-

 : آمد در پدرش جواب در ماکان معترض صدای 

 !بابا-

 !ماکان بده جواب خودش بذار-

 نگاه اشپرکینه چشمان به کهحالی در و آوردم باال را سرم. کرد ساکت را همه صدایش تحکم

 : گفتم قبل از ترآهسته صدایی با کردم،می

 .خورممی-



 پدرش خوشنود نگاه و ماکان ناراضی نگاه. گذاشتم هایمب**ل بین را اشلبه و برداشتم را گیالس

 همسرش دارنیمع نگاه البته و کشید سر را گیالسش محتویات باقی هم خودش من، دیدن با که

 به تا که ایگندیده و تند بوی حس با کردم، کج را گیالس ایذره که همین. کردم حس خوبی به را

 روی را دستم. بستم را چشمانم و گذاشتم میز روی را آن سریع بودم، نکرده حس گونهاین حال

 حال. کنم استفراغ بود، آمده باال گلویم به نزدیک تا که را ترشی مایع مبادا که گذاشتم دهانم

 آب. بود امزندگی هایاتفاق ترینعجیب از بود، داده دست من به بو یک با که عجیبی تهوع

 انگیزمنفرت حال رفع از پس. بگیرم را آبروریزی گونه هر جلوی تا دادم قورت تند و تند را دهانم

 پایین را سرم نهات نفرشان، سه هر متعجب هاینگاه مقابل در و برداشتم دهانم روی از دست

 : گفتم آهسته بسیار صدایی با و انداختم

 !تونمنمی ولی ببخشید-

 : گفت بزند، داشت را گفتنش قصد که حرفی پدرش کهآن از قبل ماکان

 .بود خوبی شب. میریم دیگه ما-

 : گفت و انداخت دویمان هر به تفاوتبی و سرد نگاهی پدرش

 .خوش شبتون-

 گفتمی زبانیبی زبان با که نگاهی تنها کردم حس. شدم بلند هم من ماکان، شدن بلند با

 هم هنوز که رنگیآبی چشمان همان از دهیم، خاتمه دیدار این به و برویم ما خواهدنمی

 چشمان از را نگاهم کوتاهی خداحافظی با. بود رسیدند،می نظر به آشنا حد این تا چرا فهممنمی

 سمتم به رستوران از خروج از پس. کردم ترک را میز اکانم دست در دست و گرفتم او پرحرف

 : گفت و چرخید

 خورد؟می هم به داشت حالت تو آرزو-

 .دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 !بودی نزده الکل به ب**ل قبلش که تو! چی؟ واسه-



  :گفتم خاراندممی را گردنم پشت که همچنان و بردم موهایم زیر را دستم

 !بود بو بد خیلی. کردمی اذیتم بوش-

 !بو؟-

 .کشید دندان با را لبش یگوشه و چرخاند را سرش

 ماکان؟ چیه-

 : گفت و داد حرکت طرفین به بار چند را سرش 

 .بریم هیچی،-

 در نشستن از پس. کشاند خودش دنبال به بود، اسیر دستش در دستم که را من و افتاد راه

 با دیدارم برای ممکن حالت بدترین نظرم به. دوختیم چشم سیرم به ساکت دو هر ماشین

 فرو فکر این در. نبود مطلوب اصال این و کردم خراب را چیز همه من. بود داده رخ اشخانواده

 بگویم، چیزی ماکان به اشدرباره نباید اما بزنم حرف او با و بروم پدرش یخانه به هم باز که رفتم

 .کندمی منصرف مرا مخالفتش با وگرنه

 *** 

 

 آینه جلوی و پوشیدم نشست،می تنم بر قشنگی به که را رنگی گلبهی باز و کوتاه خواب لباس

 را امشب باید. کردم مالیمی آرایش عادت طبق و رفت آرایش لوازم سمت به دستم. نشستم

 در تصویرم از چشم اتاق به ورودش با. دانستمنمی دقیق را کردنش جبران راه اما کردممی جبران

 بازی به دستم با را روبدوشامبرش ییقه کهحالی در و رفتم سمتش به. شدم بلند و گرفتم آینه

 هم من دنبالش به. بست را چشمانش و کرد خم را گردنش. زدم زل چشمانش در بودم، گرفته

 سیراب هم تشنگی از زودتر هایمانب**ل تا ایستادم، پایم یپنجه دو روی و بستم را چشمانم

 شیرینی آن، طعم و عطر و شد ترکیب اشنعناعی دندان خمیر بوی با نرمیشان و داغی. شوند

 تا هاآرنج روی از آرام را پرحرارتش دستان. کرد تامین لذت اوج به من رساندن برای را شبانگاهش



 حبس فسن که جایی تا. کشید آتش به را دستانم یهنه*بر پوست یذرهذره و برد باال بازوهایم

 کم اششیرینی از هرگز که دلچسبی و گرم بازی عشق آن به شد، تمام هایمانسینه در شده

. زدیممی نفسنفس اکسیژنی کم جبران برای گرفتیممی فاصله که همچنان. دادیم ادامه نشد،

 یگرفته گر هایصورت بر دادیم اجازه داغمان هاینفس به و چسباندیم هم به را هایمانپیشانی

 هایماننفس صدای با فقط که سکوتی به آهسته صدایی با لحظه چند از پس. شوند پخش ما،

 .داد پایان شد،می شکسته

 .آرزو-

 جانم؟-

 کهحالی در. داد ُسر هایمب**ل روی تا آرام را آن و گذاشت امچانه روی را اشاشاره انگشت 

 : گفت دادمی حرکت هایمب**ل روی را انگشتش

 .کنی درگیرش رو ذهنت خوامنمی. کن فراموش امشب به راجع رو چیز همه-

 : زدم ب**ل آهسته

 . نیستم درگیر-

 .فکری توی خیلی اومدیم بیرون رستوران از وقتی از. هستی که دونممی-

 روی از را آن و کردم حلقه اشاشاره انگشت دور را دستم. دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 : گفتم پراطمینان لحنی با. برداشتم لبم

 .خودمونه خوشبختی یدرباره چیزی هر از بیشتر من فکر-

 : گفتم ترآهسته صدایی با و کردم مکثی

 .باش مطمئن-

 به و شد ترپررنگ لبم بر لبخند. درآورد حرکت به وارنوازش را آن و گذاشت موهایم روی را دستش

 در را کمرم آزادش دست با. بردم فرو لبافتشگ پتوی مثل نرم و صاف موهای در را دستم دنبالش



 پاشید رویم به پرشیطنت لبخندی. رساند تخت به خودش دنبال مرا بلند، قدم چند با و گرفت بر

 : گفت و

 !مادمازل خوابه وقت دیگه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !موسیو البته-

 *** 

 

 کمی را چشمانم. شدم بیدار خواب از بود، گرفته بازی به را موهایم که دستی گرمای حس با صبح

 .دوختم چشم بود، جلویم شیرینش لبخند طرح با صورتش که ماکان به و کردم باز

 !آلودخواب مادمازل بخیر ظهر-

 داد،می نشان خوبی به را تعجبم که لحنی با. کردم باز امکان حد تا سپس و بستم را چشمانم

 : گفتم

 !ظهر؟-

 : گفت و کرد دلنشین ایخنده

 .ظهر دوازده ساعت اونم ظهر، بله-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر را دستم

 !شدم بیدار ظهر لنگ دیروزم! خوابم؟می انقدر چرا من! ماکان وای-

 : گفت و کرد ترعمیق بود، مانده لبش بر که را لبخندی

 .ایخسته خیلی البد خب-

 کندم؟ کوه مگه-



 آمد بند اشخنده. رفت فرو هایشگونه روی هایحفره در ارادهبی من انگشتان و ددا سر ایخنده 

 : گفت پرشیطنت لحنی با و زد عمیقی لبخند ولی

 وروجک؟ کنیمی شیطونی انقدر چرا-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست ینیمه 

 !دارم دوست چون-

 : گفت و کرد غافلگیر گرم اما ناگهانی ایسه*بو با مرا سریع

 بخوریم؟ ناهار بریم حاال-

 : گفتم و زدم کجی لبخند 

 .بریم-

 خنده به امخمیازه از. کشیدم بلند ایخمیازه و دوختم چشم مقابلم چای از شده خالی فنجان به

 : گفت و افتاد

 !میاد؟ خوابت بازم خواب همه این از بعد-

 .دادم شک باال به را لبم راست یگوشه و آوردم باال را سرم

 بیدار نتونستم من و خوابیدی که بود تو تقصیر! بخوابم هم ظهر از بعد خواستمنمی که من-

 .بمونم

 .داد من به را ممکن جواب بهترین هایشخنده ریز با

 : گفتم کردممی ترپررنگ را کجم لبخند کهحالی در و چرخاندم چشم

 !ماکان-

 منتظرش نگاه به را نگاهم. کرد متمرکز مانمچش روی را چشمانش مردمک و آمد بند اشخنده

 : افزودم و کردم صاف کمی را صدایم. زدم گره



 خوبه هم هوا و عصره که االن میشه. بودیم خونه کال که امروزم. رفته سر محوصله خیلی من-

 بیرون؟ بریم

 : گفت و زد رویم به گرمی لبخند. کردم نگاهش مظلومانه و کردم کج کمی را سرم 

 !ها کنممی قبول من نکنی، هم رو هاشیطنت این-

 : گفتم نازک صدایی با و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !مرسی-

 دلچسب حرارتی داغش، انگشتان آرام حرکت با کهحالی در و گذاشت هایمگونه روی را دستانش

 : گفت پراکند،می امگونه پوست ینقطه به نقطه در

 !نداره رو تو قابل-

 گپ ساعت یک از پس. دوختم چشم آرامشش و پرمهر چشمان به و کردم ترمیقع را لبخندم

 باران زیر شدن خیس برای و کنیم عوض لباس گرفتیم تصمیم برق و رعد صدای شنیدن با زدن،

 از پس. کنیم تعجیل کرد،می تبدیل بهشت به دقیقه چند عرض در را لندن که دلچسبی

 : گفتم پرذوق لحنی با و رخیدمچ ماکان سمت به سریع ماشین در نشستن

 پارک؟ بریم و برداریم رو آدریان و ابیگیل بریم میشه-

 همزمان و گذاشت موهایم روی را دستش داد،می پاسخ من به هایشریزخنده با کهحالی در 

 : گفت نوازششان

 ! میشه که البته-

 مدت این در که خوبی هایاتفاق جمله از. چرخاندم را سرم و زدم رویش به تشکرآمیز لبخندی

 بودم، روبرو ماکان مخالفت با اوایل چند هر. بود شدن آدریان و ابیگیل یخوانده مادر افتاد، برایم

 ایفای سنگین مسئولیت دارم قصد هم من هاست،آن یپدرخوانده او چون کردمی فکر که چرا

 برای دلیلم که شد اثبات هابچه و او به زمان گذر با اما بگیرم عهده بر را، هاآن برای مادری نقش



 دوست کودک دو آن مادر برای امآمادگی و آدریان و ابیگیل به شدیدم یعالقه تصمیم، این

 .بود شدن داشتنی

 فرود خشکم و تشنه پوست بر باران، درشت و ریز قطرات. بستم چشم و دادم پایین را پنجره

. کرد خوش جا لبم بر عمیق لبخندی که دندرسان لذت از حدی به مرا کردنش مرطوب با و آمدند

 قرمزیچراغ هر به رسیدن با و کردممی باز چشم و چرخیدمی سمتش به سرم ماشین توقف هر با

 طول ساعت نیم از بیش. خوردندمی گره هم به پرحرفمان و مشتاق هاینگاه بود، راهمان در که

 دیدن برای را اینجا باشم، راست رو اهمبخو اگر. رسیدیم پرورشگاه به و شد طی مسیر که نکشید

 دارم دوست است، سادگی و صداقت زندمی موج معصومشان چشمان در آنچه تمام که کودکانی

 محرومند، خود حامیان ترینمهم و اولین داشتن از که کودکانی با همدردی و غم حس از ولی

 .هستم بیزار سخت

 را زندگی روح دلچسبش خنکی با که بارانی زیر هم، گرم دستان در دست و شدیم پیاده ماشین از

 که دورا به و رفتیم دفتر به ساختمان به رسیدن با. زدیم قدم آهسته انداخت،می تکاپو به بدن در

 از حاکی لبخند کهحالی در دورا. کردیم سالم بود، هابچه داردوست و سرزنده و جوان دختری

 : گفت ،کردمی هدیه ما به را اشهمیشگی مهربانی

 .دلتنگتونند هابچه یهمه مطمئنم! اومدید شد خوب خیلی-

 : گفت و زد لبخندی ماکان

 هستند؟ االن هابچه یهمه-

 ماشین با شام و بازی برای رو هابچه و اومدن فابیان آقای شما از قبل ساعت یک راستش-

 .باشند شما با هفته آخر خوانمی گفتن و موندن آدریان و ابیگیل فقط. بردن مخصوص

 : گفت و زد لبخندی ماکان

 !اومده فردریک پس-

 : گفت و داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش دورا



 .بله-

 : گفتم دادم،می کش باال به را لبم راست یگوشه کهحالی در

  کنی؟ صداشون میشه دورا! نرفتن آدریان و ابیگیل شد خوب چه-

 : داد جواب مالیم لحنی با و دکر  ترپررنگ را لبخندش دورا 

 !البته-

 و رفتیم زدمی چشمک ما به که اینفره دو مبل سمت به. رفت بیرون دفتر از و گفت ایاجازه با

 .نشستیم رویش

 نمیاد؟ که خوابت مادمازل خب-

 : گفتم و کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با 

 بیاد؟ خوابم باید چرا-

 .زد امگونه بر گرم ایسه*بو و کرد نزدیک من به را صورتش 

 خسته هاحاال حاال بیرون، بریممی رو هابچه که االنم! وروجک آلودیخواب خیلی تو چون-

 .بمونیم بیدار پاشون به پا باید و نمیشن

 با و گرفتم فاصله او از کمی. کاشتم ترطوالنی و نرم ایسه*بو اشگونه بر و زدم کجی لبخند

 : گفتم آهسته صدایی

 .مونممی بیدار اونا واسه-

 روی را نگاهم. چسبیدمی سخت سرد هوای این در که زد دلچسب و گرم لبخندی جوابم در

 یپایه بر را عالقه این که روزهایی تمام یاد به. کشیدم عمیق نفسی و کردم متمرکز چشمانش

 تمام و کردم لیخا خاطرات از را مغزم لحظه چند از پس. افتادم ساختند، قلبم در هایشچشم

 .شدم مشغول نگاهش، داغ عشق با مخلوط و گرم آرامش درک به وجودم



 سکوت آدریان، و ابیگیل داشتنی دوست و نازک پرشوق صداهای که گذشت زمان چقدر دانمنمی

 هایصورت به و چرخید سمتشان به دویمان هر سر. کرد پاره را نگاهمان یرشته و شکست را

 .زدیم لبخند درخشید،می هاآن در درشتشان نچشما برق که کوچکشان

 و کرد باز رویشان به را دستانش. رفت سمتشان به و شد بلند مبل روی از من از قبل ماکان

. انداختند گرمش آغوش در را خودشان لحظه، چند عرض در دویدند که سرعتی با هابچه

 برده فرو ابیگیل موهای در را اشبینی کهدرحالی و آورده در حرکت به موهایشان در را دستانش

 : گفت کشید،می عمیق نفس و بود

 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر-

 : گفت و زد ایبوسه اشگونه روی کوچکش و ایغنچه هایب**ل با ابیگیل

 .بابا بود شده تنگ برات دلم منم-

 : گفت و کرد حلقه ماکان بازوی دور را کوچکش دست آدریان

 .همینطور منم-

 و کشاند باال چشمانم تا را نگاهش. ایستادم جلویش کمر به دست و شدم بلند مبل روی از

 .کرد ترعمیق بود، کرده خوش جا لبش بر که را لبخندی

 : گفتم و کردم صاف کمی را صدایم

 !اینجام منم-

 و دآم سمتم به کوتاه هاییقدم با. آمد بیرون آغوشش از آدریان دنبالش به و داد سر ایخنده

 : گفت

 !سالم-

 : گفتم و پاشیدم رویش به کجی لبخند. نشستم زانو دو روی و شدم خم

 !آدریان سالم-



 ماکان آغوش از دنبالش به هم ابیگیل. فشردم آغوش در را کوچکش هیکل و کردم باز را دستانم

 .گرفت جای هایمدست میان در و آمد بیرون

 *** 

 

 گوش بود، کرده خیس را هایملباس و صورت که باران نمنم صدای به و بودم نشسته نیمکت روی

 نشستن به تصمیم ها،آن با بازی االکلنگ و هاتاب روی بر هابچه دادن هل از پس. کردممی

 به. شدند بازی سرسره مشغول داشتند، بدن در اشتیاق و انرژی هنوز که هم دو آن. گرفتم

 رفت،می باال سرسره هایپله از آهسته و زدمی کنار صورتش از دستش با را موهایش که ابیگیل

 برای من درخواست به بخرد، گرم کاکائویی شیر هابچه برای بود رفته که هم ماکان. دوختم چشم

. انداختم اطراف به نگاهی و شدم بلند که شد طوالنی خیلی انتظارم. خریدنمی چیزی خودمان

 نزدیک ما به بود، آن در دربسته رنگ سفید یوانل دو که کوچکی سینی با که دیدم را او باالخره

 : گفت رسید که من قدمی چند به. شدمی

 خوای؟نمی چیزی مطمئنی-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست ینیمه 

 .مطمئنم آره،-

 هایلیوان دیدن با و دویدند سمتمان به دویشان هر. زد صدا را هابچه و انداخت باال ایشانه

 ماکان بردارند، را هایشانلیوان کهآن از قبل. کشیدند رخ به را زیبایشان لبخندهای ئو،شیرکاکا

 سمت به را بود گذاشته آن در صورتی نی که لیوانی و کرد هالیوان در را رنگی بزرگ   هاینی

 : گفت و برد ابیگیل

 .من پرنسس برای این-

 لحنی با دلنشینش یکودکانه صدای با. گرفت دستش از را لیوان و زد دلربایی لبخند ابیگیل

 :  گفت پرذوق



 !ممنون-

 کش باال به را لبم راست یگوشه. دادم آدریان به و برداشتم را بود آن در رنگآبی نی که لیوانی

 : گفتم و دادم

 .پرنس بفرمایید-

 : گفت و زد لبخندی

 .ممنون-

 به کردم حس بو این با چرا دانمنمی افتاد، راه شیرکاکائو بوی و شدند خوردن مشغول که همین

 برود، بیرون سرم از هوسش تا کنم صبر ایلحظه کهآن بی. کردم کاکائویی بستنی هوس شدت

 : گفتم

 .خواممی بستنی من ماکان-

 : گفت ناباوری از مملو لحنی با ماکان. کردند نگاهم تعجب از گرد چشمانی با نفرشان سه هر

 !سردی؟ نای به هوای توی اونم! بستنی؟-

 : گفتم و دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .حتما باشه هم کاکائویی آره،-

 !خوریمی سرما بخوری، بستنی االن! نکن شوخی آرزو-

 حد این تا چرا دانمنمی. کردم نگاه چشمانش در ملتمس و کردم حلقه بازویش دور را دستم

 .بخورم را بستنی شده، یقیمت هر به خواستممی که بود شدید هوسم

 .بخورم سرما خاطرش به بعدا و بخورم االن حاضرم که کردم هوس انقدر. کنممی خواهش ماکان-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش



 االن خوردی،می چای و قهوه مثل گرم نوشیدنی تابستون توی حتی که تو! شده چیزیت یک تو-

 !خوایمی بستنی سرما این وسط

 : غریدم نارضایتی با و فشردم دستم در محکم را ویشباز 

 !خواممی بستنی واقعا من! بخر بستنی من جون ماکان-

 : گفت جدی لحنی با و گذاشت دهانم روی را دستش

 !خوریمی قسم جونتو ارزشبی چیز یک یواسه که باریه آخرین-

 .شد بلند بعد لحظه چند او و کردم رها را بازویش. دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 : گفت و کرد هابچه به رو

 خواید؟نمی ایدیگه چیز شما هابچه-

 : گفتند کردند،می نگاهم متعجب همچنان که آدریان و ابیگیل 

 !نه-

 : گفت گذاشت،می دستم روی را کوچکش و تپل دست کهحالی در و آمد جلوتر قدم یک آدریان

 از تو کنم فکر. بخورمش خوادنمی دلم که سرده انقدر االن اما دارم دوست بستنی خیلی منم-

 !داری دوست بستنی بیشتر منم

 : گفتم و زدم رویش به کجی لبخند

 !بودم بستنی عاشق خیلی بچگیم از من-

 .بفرمایید-

 مشغول لذت با و برداشتم را کاکائویی بستنی ظرف. چرخید سمتش به سرم ماکان صدای با

 که کمی خواستمی دلم. شدم است، نفره دو بستنی بود معلوم ظاهرش از که یاتشمحتو خوردن



 سرم آن، اتمام از پس. بودم خورده را اشهمه آمدم، خودم به تا ولی بخورم ماکان با را باقی خوردم

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را

 ...البته و بود خوشمزه واقعا ولی بمونه هم تو واسه خواستممی ببخشید-

 : افزودم کوتاهم مکث از پس. بود پایین همچنان نگاهم ولی آوردم باال کمی را سرم

 نبرده لذت خوردنش از و نکرده بستنی هوس انقدر وقتهیچ حاال تا! بود خوشمزه هم خیلی-

 .بودم

 : گفت و زد رویم به پرغرور لبخندی. آورد باال را سرم و گرفت را امچانه دستش با

 .خریدم برات من رو بستنی این چون-

 *** 

 

 آرزو؟ چطوره این-

 بهترین انتخاب برای قطعی تصمیم هنوز ولی کرده پرو الرا که پیراهنی پنجاهمین به حوصلهبی 

 تحمل توان دیگر که آمدمی خوابم و بودم خسته قدری به. دوختم چشم بود، نگرفته را لباس

 بدترین عصر امروز شد، سپری خوبی به آدریان و بیگیلا با که دیروز پایان از پس. نداشتم

 با. شد داده ترتیب ادوارد و الرا توسط ماکان، و من کار از پس خستگی برای ممکن مجازات

 : گفتم حالیبی

 .ببینم خوب بچرخ کامل-

 به تمام زیبایی به درخشید،می تراشش خوش بدن بر که را رنگیایفیروزه پیراهن و چرخید

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. گذاشت نمایش

 .بهتره خیلی بقیه از این کنم فکر-

 ! بهتره بقیه از میگی که لباسیه دهمین این آرزو اوه-



 : گفتم خاراندم،می را گردنم پشت کهحالی در و بردم موهایم زیر را دستم

 چیه؟ خودت نظر خب-

 : گفت و زد لبخندی 

 .نه یا میاد خوشش هم ادوارد که نیستم مطمئن اما میاد خوشم خیلی یکی این از من-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !نره؟ سر شونحوصله که باشن بیرون ماکان با گفتی چرا مهمه، واست اون نظر اگر! ادوارد-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .بپوشم تولدش روز خوامیم که سورپرایزه یک این. خرممی چی ببینه خوامنمی-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و دادم کش باال به را لبم راست ینیمه

 .خبراییه تا دو شما بین معلومه پس-

 : گفت و زد رویم به چشمکی

 .دیگه معلومه-

 : گفتم و دادم سر صداکم ایخنده

 .گیریدمی جشن تنها تایی دو تولدشم پس-

 .بهتره بگیریم جشن اتنه آشناییمونه سال اولین چون-

 : پرسیدم و خاراندم را امچانه زیر کمی دستم، انگشتان با

 !دیدینمی رو همدیگه مارتا تولد سال هر که شما نشدی؟ آشنا ادوارد با قبال چطور تو ببینم-

 اون یاد مدام چون نرفتم شزاده برادر تولد سال هر جونیور، فوت از بعد من دونیمی خب-

 ...بود زنده هم جونیور که ادممیفت تولداییش



 : گفتم محزون لحنی با و انداختم پایین را سرم

 !متاسفم-

 : گفت آهسته صدایی با

 .ناراحتیه و عذاب فقط چون نزنیم حرف هاشغم و گذشته از بهتره-

 کردن عوض برای. زدم کمرنگی لبخند لبم، راست طرف دادن کش ایذره با و آوردم باال را سرم

 : گفتم و دادم چرخ لباسش روی را مچشمان بحث

 لباست مدل البته و ایهفیروزه رنگ عاشق چون میاد، خوشش پیراهن این از هم ادوارد مطمئنم-

 .عالیه خیلی هم

 : گفت پرشوق لحنی با و زد لبخندی

 شخونه دیوارهای تمام که سیاهند و سفید شعالقه مورد هایرنگ کردممی فکر من اما! واقعا؟-

 !کرده رنگی ینا رو

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 دنیا به تازه که هاییبچه اگه گفت داشتیم، شیفت نوزادان بخش وقتی یادمه خوب من اما-

 شیفت االن برابر سه من شدمی ایفیروزه شدن، قرمز و سرخابی جای به صورتشون اومدن

 .کردممی بغلشون مدام رفتممی و شدممی هاشونگریه عاشق البته و وایمیستادم

 کردم تعریف که ایخاطره ژرفای به و شد ترعمیق لبخندم. داد سر دلنشین ایخنده حرفم این با

 گذر این و بوده گذشته روز چند همین کنممی حس کنم،می فکر هاسال آن به وقتی. رفتم فرو

 : گفت اشخنده نآمد بند از پس. آمدنمی چشم به روز، چند گذشت از بیش ساله چند

 .گیرممی همینو پس-

 : گفتم و کردم نمایان صورتم بر ترعریض را لبخندم

 !خوبیه فکر-



 محض به. رفتیم بیرون هم با همراه و کرد حساب را پیراهنش یهزینه الرا که نکشید طول زیاد

 قدم چند اب. دیدیم بارید،می رویشان و سر از کسالت که حالی در را ادوارد و ماکان خروجمان

 در اما زد کمرنگی لبخند جوابم در. زدم رویش به کجی لبخند و شدم نزدیک ماکان به بلند

 : گفتم و کردم کج کمی را سرم. شدمی حس وضوح به وقت، اتالف از نارضایتی نگاهش

 .دیگه ببخش-

 ندلبخ. دادمی نشان خوبی به را اشنارضایتی بر من شدن غالب که افتاد برقی چشمانش در

 صاف را صدایش ادوارد. سیدم*بو کوتاه را او و ایستادم پایم یپنجه روی و کردم ترپررنگ را کجم

 الرا. انداختم باال ایشانه و چرخاندم سمتش به را سرم. کند یادآوری را الرا و خودش حضور تا کرد

 : گفت کرد،می ترعمیق را لبخندش کهحالی در

 !نشدی ساخته هم برای واقعا شما-

 : گفت پرغرور لحنی با ماکان

 !نیست توش شکی-

 .کردم همراهی را ادوارد و الرا خنده، در و زدم آرنجش به مشتی

 و کرده استراحتی لباس، خرید برای پاساژ در طوالنی رویپیاده آن از پس کهآن برای تصمیم طبق

 میز هایصندلی روی و مرفتی گفت که رستورانی به ادوارد پیشنهاد به بیاوریم، در عزا از دلی

 مانده و دوخته چشم منو غذاهای لیست به. نشستیم بود، سالن یگوشه در که اینفره چهار

 غذاها تمام به گرسنگی، از ناشی ضعف وجود با. دهم سفارش چه ام،معده کردن پر برای بودم

 پاستا بوی بود، دستش یک در پاستا ظرف که میزمان کنار از گارسونی شدن رد با. بودم میلبی

 باالخره. کردم را خوردنش هوس شدید ناگهان داشتم، نفرت پاستا از همیشه که من و پیچید

 ادوارد و ماکان دادم، سفارش پاستا من وقتی. بگیرد را هاسفارش تا آمد میزمان سمت به گارسون

 : تگف باناباوری ادوارد. کردند نگاهم تعجب از گرد چشمانی با و چرخیدند سمتم به

 میاد؟ خوشت حاال! زدینمی پاستا به ب**ل دانشجویی یدوره تو-



 : گفت جوابش در هم ماکان 

 !نمیاد خوشش هم حاال-

 : داد ادامه و چرخید سمتم به سرش

 !دادی سفارش من واسه نکنه-

 : گفتم آهسته صدایی با. دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و انداختم دویشان هر به نگاهی

 .همین کردم، هوس قطف-

 : گفت مشکوک لحنی با. رفتند باال ماکان ابروهای

 !امشب پاستای از اینم سرد، هوای اون توی دیشب بستنی از اون! عجیبه خیلی-

 : گفت بود، ناظر تنها حال به تا که الرا

 چرا کنه،نمی وقتا بعضی و کنهمی هوس رو چیزی یک وقتا بعضی آدم داره؟ عیبی چه مگه خب-

 !باشه؟ راحت آرزو ذاریدنمی و کنیدمی بزرگش انقدر

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !عزیز الرای ممنون-

 صحبت مشغول همگی دقیقه، چند از پس و دادند تکان پایین به را سرشان ادوارد و ماکان

 من و کنند اجرا پرورشگاه هایبچه برای داشتند، تصمیم که شدند جدیدی هایبرنامه یدرباره

 لحظه چند. آوردند را غذاها فرساطاقت انتظاری از پس باالخره. دوختم چشم میز به حوصلهبی

 خوب اش،شده پخته قارچ کردن بو با همزمان و گرفت قرار جلویم پاستا ظرف کهآن از پس

 به. شدم خوردنش مشغول ندیده، پاستا گشنگان مثل که نکشید طول زیاد. کردم نگاهش

 دهانی با که ماکان به اتمامش از پس. کردم جان نوش را پاستا تمام عجیبی ولع با و سرعت

 : گفتم ملتمسانه لحنی با و انداختم ایمظلومانه نگاه کرد،می نگاهم بازنیمه

 بخری؟ برام پاستا بازم میشه-



*** 

 

 و دمکشی عمیق نفسی. نماند رویش احتمالی چروک و چین هیچ تا کشیدم پیراهنم به دستی

 در آیفون پشت از جوانی دختر صدای لحظه، چند از پس. دادم فشار زنگ کلید روی را انگشتم

 .آمد

 !دارید؟ کار کی با. سالم-

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .هستم رادمنش آرزو بگید بهشون. پورآریان آقای با-

 .کنید صبر لحظه چند-

 یک سوی به ذهنم کوتاه فرصت همین در. بیاید رهدوبا او صدای تا ماندم منتظر ایدقیقه یک

 و فراوان هایتماس با شب آن از پس. کشید پر دیدم، را ماکان پدر باراولین برای که پیش یهفته

 چیزی هم ماکان به. ببیند اشخانه در مرا داد رضایت پدرش باالخره کردم، که زیادی پافشاری

 .نبود هم کاریپنهان و او به گفتن دروغ به نیازی و بود نبیمارستا در را امروز خوشبختانه. نگفتم

 .داخل بفرمایید-

 یک به شباهتبی که بزرگی حیاط به آهسته هاییقدم با من و شد باز خانه ورودی بزرگ فلزی در

 و پرابهت یجلوه بودند، کرده پر را فضا آن تمام که ایتیره و بلند درختان. شدم وارد نبود، باغ

 اما کنم راضی را پدرش شده طور هر باید که رفتم فرو فکر این به. کشیدندمی رخ به ترسناکی

. کرد نگاهم تفاوتبی و باز را عمارت در ظریفی و کوتاه قد جوان دختر. دانستمنمی را راهش واقعا

 باال به را لبم راست یگوشه و رفتم باال را رنگسیاه و سفید عمارت ورودی در جلوی یپله چندین

 .دادم کش

 .سالم-

 : گفت احساس از خالی لحنی با



 .بیاید من دنبال. خانوم سالم-

 ورود. رفتم دنبالش به بود، ماسیده هاآن بر لبخند که هاییب**ل با من و افتاد راه من از جلوتر

 و شده مزین و پوشیده رنگتیره هایچوب با زمینش و هاسقف دیوارها، تمام که ایخانه به

. کردنمی برپا دل در آشوب جز حسی کرد،می خودنمایی دیوارهایش بر بزرگ و کوچک ایهتابلو

 کنندهسردرگم و شلوغ البته و قیمتگران وسایل از پر اشپدری یخانه ماکان، یخانه برعکس

 بین از داشتم،برمی بود کرده روشن را آن ایذره تنها آفتاب که تاریکش رویراه در که قدم هر. بود

 را خود هاآن در که رنگ ایقهوه گاها و شرابی مصنوعی هایگل با رنگتیره سنگی بزرگ گلدان ود

 حتی و لوسترها و هامبل تمام که بزرگی پذیرایی به باالخره. شدممی رد بودند، گذاشته نمایش به

 خانه. رسیدیم بودند، کرده تاریک را فضا بادمجانی بنفش و تیره ایقهوه هایرنگ با آن، هایپرده

 به و استراحت برای مکانی تا بود، شبیه ترسناک هایفیلم ساختن برای مطلوب فضایی به بیشتر

 ! رسیدن آرامش

 .بمونید منتظر جاهمین-

. کردم خوش جا آن، روی و رفتم سمتش به نفره، تک هایمبل از یکی به دختر دست یاشاره با

 تجمالتی، تزئینات از پر و بزرگ یخانه در خاندنچر  چشم از خسته که نشد دقیقه چند از بیش

 .چرخید سمتش به سرم زنی آشنای صدای با

 !اومدی خوش. آرزو سالم-

 بلند و راسته لباس در نقصش و عیببی هیکل دارد، سن سال پنجاه از بیش بود معلوم کهآن با

 دیدن با. رخشیددمی الماس همچون اشبرفی و سفید پوست با داشت، تن بر که رنگی نباتی

 به لبم راست یگوشه بود، داده کش باال به را رنگش صورتی هایب**ل سمت دو هر که لبخندی

 : گفتم و آمد کش باال

 .ممنون! سالم-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 .خودشه شبیه هم لبخندهات حتی-



 : پرسیدم کنجکاوانه

 کی؟ شبیه-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 .داشتم دوستش خیلی بودم، جَوون وقتی که رنف یک-

 دارید؟ دوستش هنوزم واقعا؟ اوه-

 : گفت و شد ترکمرنگ لبخندش 

 .نه-

 باال چشمانم تا را نگاهش. نشست روبرویم مبل روی و شد ترنزدیک من به بلند قدم چند با

. دوخت شمچ من به داشت، چشمانش در مالقاتمان اولین در که عجیبی حس همان با و کشاند

 : گفتم و کردم ترپررنگ را کجم لبخند

 بپرسم؟ سوال یک میشه-

 : گفت کرد،می ترعمیق را لبخندش کهحالی در و داد حرکت پایین به را سرش 

 .بپرس! البته-

 انگلیسی و مادریش زبان از غیر زبانی، که بعیده تبار فرانسوی یک از بزنید؟ فارسی بلدید چطور-

 !بزنه حرف زبان اون به تیح و بگیره یاد رو

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .نیست بعید پس کنه،می زندگی ایران بلکه بلده فارسی تنها نه ولی فرانسویه هم مادربزرگت-

 قطع هم پدرش با ماکان کهآن حال. دارد اطالع امخانواده از حد این تا چطور او کردم فکر خود با

 نادیده را امکنجکاوی این حال این با. است پدرش همسر که او به برسد چه است، کرده ارتباط

 : گفتم خاراندممی را گردنم پشت کهحالی در و بردم موهایم زیر را دستم. گرفتم



 کنید؟می کارو این چرا شما ولی کرد، کارو این پاپا و خودش بین عشق خاطر به ماما خب-

 : گفت آهسته صدایی با. شدم پشیمان المسو از آورد هجوم نگاهش به که بزرگ غمی با 

 ...بعدا و گرفتم یاد کمی بود، ایرانی داشتم دوستش که مردی چون منم-

 : افزود و کرد مکثی

 .بگیرم یاد هم بیشتر گرفتم تصمیم-

 : پرسیدم کنم، اعتنا دادمی قلقلک را ذهنم که بزرگی کنجکاوی به نباید دانستممی کهآن با

 کردید؟ اجازدو مرد اون با-

 : گفت و زد پردرد و تلخ لبخندی 

 !نه-

 طوراین گویی اما بوده، ماکان پدر ایرانی مرد آن کردممی فکر .شدند گرد تعجب از چشمانم

 !نیست

 !چرا؟-

 : گفت بود محسوس آن خفیف لرزش که صدایی با. ماسید لبش بر لبخند

 .کرد ازدواج باهاش و شد ایدیگه زن عاشق اون چون-

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را مسر 

 !متاسفم-

 : گفت و شد بلند اشصندلی روی از

 .داره پیش در انگیز غم پایان یک شادی، آغاز هر. نیست تاسف به نیازی-

 .زدم گره دارشمعنی نگاه به را نگاهم و بردم باال را سرم



 !بدبین؟ انقدر چرا-

 : گفت و زد تلخی لبخند

 .بدبینی نه بینیهواقع این نظرم از و کنم فکر اینطور داده یاد من به زندگیم-

 با بیشتر شدمی بود، تربینخوش کمی اگر. دادم کش باال به را لبم راست یگوشه تنها جوابش در

 .کردمی منصرف خودش با صحبت یادامه از مرا دیدگاهش این با اما زد گپ او

 .بزنم صدا رو بهروز میرم من-

 : گفتم و خاراندم را امچانه زیر تمدس با

 کیه؟ دیگه اون بهروز؟-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 .بهروزه اسمش ماکان پدر-

 : گفتم و انداختم پایین را سرم

 .اینطور که-

 شدنش دور از خبر و شدمی کمتر لحظه به لحظه که شنیدممی خوب را هایشقدم صدای

 بود، کرده حلقه سردمزاجش همسر آرنج دور را دستش کهحالی در دقیقه چند از پس. دادمی

 از که ماکان پدر تا دادم سر سالمی ها،مبل به شدنشان نزدیک با. آمد پایین هاپله از آهسته

 باراین او تعجبم کمال در. کند من به بیشتری توجه کرد،نمی سالمی حتی ولی بود دیده مرا پیش

 فکر همیشه. کرد اکتفا پایین به سرش دادن تکان به کند، نگاه من به کهآنبی و نکرد سالم هم

 ماکان پدر فهمممی حاال اما کردمی نگاه همه به باال از که است تکبر و غرور اوج من پدر کردممی

 دو هر. نشستند روبرویم ینفره دو مبل روی. است تکبر مظهر کند،نمی هم نگاه آدم به حتی که

 خدمتپیش نظر به که جوانی دختر آمدن با. بود حاکم فضا بر سکوت و بود زمین به نگاهشان

 و گذاشت قهوه فنجانی ما یهمه جلوی. شد شکسته هایشقدم صدای با سکوت بود، هاآن

 به کار سکوت که بودم فکر این در. شدیم مشغول هایمانقهوه با همگی دقیقه چند از پس. رفت



 جا یک را طعمم و عطرخوش غلیظ و تلخ یقهوه. آمدممی حرف به باید خودم پس برد،نمی جایی

 با. کشیدم عمیق نفسی و دادم قورت محکم را دهانم آب. انداختم پایین را سرم و کشیدم سر

 : گفتم بلند نسبتا صدایی

 .بزنیم حرف وقتشه خب-

. زدم گره بود، شده دوخته من به تمسخر با که سردی و منتظر نگاه به را نگاهم و بردم باال را سرم

 : گفتم ترآهسته صدایی با

 نیستم؟ قبولی قابل آدم نظرتون از چرا دقیقا بگید میشه-

 : گفت و زد پوزخندی 

  مهمه؟ برات من نظر کنیمی وانمود چرا تو فهممنمی من-

 !مهمه چون-

 همه به ترمهم اینا از و کردیدنمی دستتون حلقه و شدیدنمی خونه هم مدت این بود مهم اگر-

 رو تصمیمتون تا دو شما! میشید شوهر و زن و کنیدمی رسمی عقد زودی به کردیدنمی اعالم

 .بدید خبر اومدید فقط حاال و گرفتید

 خودمونه زندگی از بخشی هم مشترک زندگی چون کردیم، انتخاب رو همدیگه خودمون ما خب-

 خواممی فقط من! نیست مهم شما نظر که نبود این معنیش این اما! ماست با انتخاب حق و

 .نکنید مخالفت ما ازدواج با من، از شناختی داشتن بدون و بشه عوض من به راجع نظرتون

 با انتخاب حق کسی، هر زندگی برای نمیگی خودت مگه کنی؟ عوض رو من نظر خوایمی چرا تو-

 .خودمه با تو، به راجع نظرم انتخاب حق و منه زندگی این خب خودشه؟

 انتخاب همسر ماکان برای خودتون خواستیدمی نکنه! شناسیدنمی خوب منو هنوز شما اما-

 !کنید؟

 : گفت و زد پوزخندی



 کرد ردش ماکان تو، خاطر به ولی بودم کرده انتخاب براش رو کسی که کنی فکر اینطور تونیمی-

 ...تو با ازدواج ولی بود منفعت و سود فقط ماکان، برای دختر اون با ازدواج کهحالی در

 : داد ادامه تحقیرآمیز لحنی با. شد درهم صورتش و کرد مکثی

 !نیست ضرر جز واسش-

 مرا طوراین نداشت حق بود، که هم کس هر او. شدند مشت عذاب و خشم شدت از دستانم

 ! کند تحقیر

 ! باش آروم هستی؟ عصبانی انقدر چرا-

 : افزود و زد انگیزینفرت لبخند

 .کنی تحمل هم رو تصمیمت هایترکش باید پس ببینی، منو بیای تیخواس خودت-

 اصال ام،معده محتویات ریختن هم به و دلپیچه حس. کشیدم عمیق نفسی و بستم را چشمانم

 لحظه چند از پس. کنم متقاعد را او بتوانم تا باشم آرام کردممی سعی باید. نبود خوبی عالمت

 : گفتم دوختم،می چشم پرخشمش و سرد شمانچ به کهحالی در و کردم باز چشم

 معتقدید، که بینیدمی چی در رو منفعت و سود شما. باشند منصفانه اگر اما کنممی تحمل-

 من که بینیدمی چی در واقعا! زیانه؟ و ضرر همش و نداره ماکان برای سودی هیچ من با بودن

 !ندارم؟

 : گفت و زد پوزخندی

 که زیبایی کنیمی فکر اگر کنی؟می دفاع خودت از و زنیمی حرف غرور با انقدر که داری چی تو-

 چندین دختر اون بگم باید که ثروتمندی کنیمی فکر اگر زیباتره، تو از خیلی دختر اون بگم باید

 از االن کرد،می ازدواج شهخانواده فرزند تک که اون با ماکان اگر و ثروتمندتره تو از برابر

 از سال پنج اون بگم باید که جوانی کنیمی فکر اگر شد،می پدرش بیمارستان یاصل دارهایسهام

 دختر اون بگم باید عالیه، تحصیالتت پزشکی چون کنیمی فکر هم اگر تره،سرزنده و ترجوان تو

 ... کنیمی فکر هم اگر و پزشکیه دانشجوی االن هم



 !بسه-

 تزریق من به غم و درد حس قدری به. گرفت را حرفش دادن ادامه جلوی پربغضم و لرزان صدای

 روی را دستم که شد شدید قدری به امدلپیچه. لرزید بدی سرمای از وجودم اعماق تا که کرد

 که هاییقدم صدای. شود کمتر درمانشبی درد تا بستم را چشمانم. شدم خم و گذاشتم شکمم

 این در که را کسی تنها گرفت، رارق بازوهایم بر که ظریفی و گرم دستان حس و شد نزدیک من به

 بیشتر پدرش از ولی بود ماکان پدر همسر تنها، که کسی. داد نشان من به کردمی درک مرا خانه

 : گفت نگران لحنی و آهسته صدایی با. سوزاندمی دل برایم

 آره؟! داری خاصی بیماری نکنه بده؟ حالت شده؟ چیزیت-

 کردم باز چشم. نکند آمدن باال هوس اممعده محتوای تا دمدا قورت متوالی و محکم را دهانم آب 

 : گفتم آهسته صدایی با. بخشیدم پرمهرش نگاه به جانیکم کج لبخند و

 !ندارم خاصی بیماری! خوبم-

 : آمد در جوابم در آمیزتمسخر لحنی با رحمش،بی همسر یمردانه بم صدای

 !هستی هم نقصبی و سالم که معلومه کامال-

 تزریق من به حقارت حس توانستمی تا اشمتکبرانه نگاه با. شد بلند مبل روی از و زد ندیپوزخ

! است ماکان پدر او که،این باور بود سخت چقدر و پسرش برعکس درست او. رفت و کرد

 با و برداشت بازوهایم روی از را دستانش داشت، کردنم آرام در سعی همواره که زنش بالعکس

 کنم ترک را انگیزنفرت یخانه این تا شدم بلند مبل روی از. گرفت قرار روبرویم مقد چند برداشتن

 را سرم سکوت، لحظه چند از پس. ایستادم جایم در هایم،شانه روی دستانش گرفتن قرار با اما

 بودند، شده دوخته من به دلسوزی و محبت با که رنگش ایفیروزه چشمان تا را نگاهم و بردم باال

 : گفت آهسته و کرد ترعریض را هایشب**ل دلنشین لبخندی با. شاندمک باال

 !نده عذاب خودتو انقدر-



 از که صدایی با. نداشت ایفایده اما شود، ترکوچک گلویم در بغض تا دادم قورت را دهانم آب

 : گفتم لرزیدمی بغض

 که مردیه پدر ماکانه؛ پدر اون! نکشم؟ عذاب تحقیر همه این با میشه مگه! ندم؟ عذاب خودمو-

 جایگزین تونمنمی زندگیم توی کس هیچ با رو اون که مردی پدر دارم، دوستش وجودم تمام با

 خودمو میگی چطور. زندگیمه توی حضورش به وابسته خوشبختیم و آرامش که مردی پدر کنم،

 !ندم؟ عذاب

 از همیشه برای که اینه اهر  بهترین! بشی شوابسته و ببندی دل حد این تا ماکان به نباید تو-

 توی کسی وجود محتاج وقت هیچ تا بیرون بری کرده، خودش یوابسته رو تو که کسی زندگی

 .نباشی زندگیت

 : گفتم پردرد و ناباورانه لحنی با. شدند گرد تعجب از چشمانم

 گیمی من به کردی، تجربه رو داشتن دوست که تو حتی ولی! کنیمی درکم تو کردممی فکر من-

 واقعی، خوشبختی که کنهنمی درک خونه این توی هیچکس چرا واقعا! بیرون برم ماکان زندگی از

 !سخته؟ انقدر درکش واقعا دارند؟ دوست همدیگرو که نفره دو بودن هم با در

 بدی پایان که دیدم رو زیادی هایعشق و کردم زندگی تو از بیشتر هاسال من! عزیزم کن گوش-

 زد سر بزرگی اشتباه ازش روزی اگر که باشی ماکان عاشق قدری به تو، که خوامینم من و داشتند

 ادامه زندگیت به نتونی حتی که بشکنی اونقدر تو شد، غیرممکن زندگیتون یادامه دیگه که

 و بدونی ارزشتو با زندگی قدر همیشه تا نباشی، هیچکس عشق یوابسته تو خواممی من! بدی

 !کنی زندگی خودت برای

 درک قابل برایم حدشبی دلسوزی و اندازهبی بدبینی. چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره

 : گفتم لرزید،می بغض از هم هنوز که صدایی با. نبود

 !بدیم؟ ادامه هم با کردن زندگی به نتونیم که بیفته اتفاقی باید چرا! بدبین؟ انقدر چرا-

 قورت محکم را دهانم آب. بردم باال جلویش سکوت ینشانه به را دستم که بزند حرفی خواست

 : دادم ادامه را حرفم سپس. شود کوچکتر کمی بغضم تا دادم



 و موفق و قوی خیلی کردممی فکر زمان اون. کردم تجربه رو کردن زندگی تنها هاسال من-

 مون،طرفهدو یعالقه و عشق ازش، گرفتن آرامش زندگیم، به ماکان ورود از بعد اما خوشبختم

 اون کنار در بفهمم من شدن باعث دریغش،بی هایکمک البته و هاشدادن انرژی و هاحمایت

 و بشم ترموفق خیلی زندگیم، در اون حضور با تونستم من. باشم قبل از ترقوی خیلی تونممی

 فرصت یک من برای اون داشتن. کنم تجربه رو خوشبختی واقعی احساس داشتنش با تونستم

 !هاموفقیت برای تهدید یک نه آرامشه، و شادی برای زرگب

 : گفت و زد جانیکم لبخند

 برای فقط میگم که چی هر! باربارا دارم دوستت بکنی فکرشو که اونی از بیشتر من که کن باور-

 !باشی داشته پیش در خوبی خیلی زندگی دارم دوست که اینه

 فشار آن بین در را امکنجکاوی حس لماتشک تکتک. زدمی موج صداقت صدایش و نگاه در

 مرا که اسمی مخصوصا. انداختمی جوش و جنب به بود، آورده هجوم من به که غمی و عصبی

 : گفتم تعجب از مملو لحنی و آهسته صدایی با. زد صدا آن با

 !باربارا؟-

 : گفت ب**ل یرز  و دزدید من از را نگاهش که آورد یاد به را چیزی انگار ناگهان حرفم این با

 .بود آرزو منظورم-

 : گفتم دادمی نشان خوبی به را ذهنم شکاکی که مشکوک لحنی با

 مطمئنی؟-

 : گفت عمیق نفسی کشیدن از پس و آورد باال چشمانم تا را نگاهش 

 .آره-

 : پرسیدم مشکوک لحن همان با



 ذهنت به چطور! نکرده صدا باربارا منو کسی حاال تا! باربارا! کردی؟ صدام اسم اون به چرا پس-

 !کنی؟ صدام اینطور رسید

 : گفت و زد کمرنگی لبخند

 من چون هم شاید و شده انتخاب برات باربارا اسم باشه، آرزو اسمت کهاین از قبل چون شاید-

 .کردم انتخاب واست رو اسم این

 : گفتم گُنگی با خاراندم،می را گردنم پشت کهحالی در و بردم موهایم زیر را دستم

 !شدم گیج من! میگی؟ داری چی-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .فهمیمی رو چیز همه زودی به! نکن عجله-

 : پرسیدم گیج

 !فهمم؟می رو چی-

 حرفی کهآنبی. برداشتم هایمشانه روی از را دستانش و کرد ترعمیق را لبخندش تنها جوابم در

 با گرفت، فاصله من از متر یک کهآن از پس. گرفت لهفاص من از و رفت عقب قدم چند بزند،

 : گفت آهسته صدایی

 .بینمتمی بعدا خداحافظ،-

 : گفتم خودش صدای از ترآهسته صدایی با

 .ببینمت بازم امیدوارم خدانگهدار،-

 .باش مطمئن-

 مرا که مرحبی و تاریک ایخانه و ماندم من نهایت در. شد دور من از بلند هاییقدم با و چرخید

 مکان آن در ماندن تنها دقیقه چند از پس. نرساند صاحبش کردن متقاعد برای هدفم به

 به داشتند، تردید رنگ که هاییقدم با و برداشتم را کیفم. گرفتم رفتن به تصمیم منزجرکننده،



 وزهن من ندارد، وجود پدرش کردن راضی برای راهی هیچ رسیدمی نظر به کهآن با. رفتم در سمت

 .نیست ناممکن شکبی اما باشد برزمان شاید. بدهم خواستمنمی و نداده دست از را امیدم

 *** 

 

 شی؟ بیدار خواینمی آرزو-

 : غریدم ب**ل زیر و زدم غلتی 

 .میاد خوابم! نه-

 .داد حرکت وارنوازش و آرام را آن و برد فرو موهایم در را گرمش دست

 !ها میشه دیر. رکارس بریم باید امروز! دیگه پاشو-

 : گفتم پرحرص لحنی با کنم، باز چشم کهآنبی و کشیدم پوفی

 .میاد خوابم خیلی! ماکان کن ولم-

 نه؟ نمیشی، بلند اینجوری پس خب-

 صورتم طرف دو دستانش با. ببرد خواب به مرا دوباره دادم اجازه مغزم سستی   به و ندادم جوابی 

 با. داد فرم ابروهایم به غلیظ اخمی بودند، بسته چشمانم که نهمچنا. چرخاند را سرم و گرفت را

 حرارت آن در و کردم باز ب**ل. شدند باز هایماخم ورش،شعله نرمی   با هایمب**ل شدن گرم

 فاصله من از دقیقه چند از پس. کردم اشهمراهی بود، کردنم بیدار برای راه بهترین که شیرین

 صدایی با کشیدمی دلنشین و داغ آتشی به را صورتم هایم،ونهگ نوازش با کهحالی در و گرفت

 : گفت آهسته

 .وروجک دیگه پاشو-

 را پرشیطنتی لبخند. کردم نگاه بخششآرامش یتیره چشمان به کج لبخندی با و کردم باز چشم

 : گفت و کرد ترعمیق داشت، ب**ل بر که



 ...شدن بیدار واسه خواستیمی همینو-

 : زوداف و زد چشمکی

 کلک؟ نه مگه-

 : گفتم و دادم کش باال به پیش از بیش را لبم راست یگوشه 

 !موسیو خواستیمی خودتم-

 روی هایحفره در را هایمانگشت و بردم باال را دستانم. داد پاسخ من به دلنشینش یخنده ریز با

 : گفت و شد مبدل لبخند به اشخنده ریز بعد کمی. بردم فرو هایشگونه

 بخوریم؟ صبحونه ریمب-

 : گفتم و کردم کج کمی را سرم 

 .بریم-

 ماکان کنار ماشین در که همچنان. شدیم آماده رفتن برای و خوردیم صبحانه اندکی زمان مدت در

 چشم است، رفته فرو فکر به رانندگی حین دادمی نشان خوب که اشچهره به بودم، نشسته

 طبق. نبود رضایتش از خبری هنوز ولی گذشتمی درشپ یخانه به من رفتن از روز سه. دوختم

 ظهرها را روز سه این بزنم، حرف پدرش با مستقیم کهآن جای به داشتم سر در که اینقشه

 همسرش عنوان به بود توانسته که وینسنت، جنی با نهار صرف با همزمان و گرفتممی مرخصی

 کنارم یشیشه از و گرفتم ماکان از شمچ. کردممی صحبت شود، وارد روحشبی و سرد زندگی به

 آن به نزدیکی احساس حد این تا من چطور که بودم فکر این در. دوختم چشم بیرون یمنظره به

 سنگین و سبک مشغول. دهدمی خرج به انعطاف برابرم، در قدراین او چطور کهاین و دارم را زن

 طریق از ماکان پدر تصمیمات در تا زدم،می باید امروز که حرفی برای افکارم ذهنی کردن

 .شد پاره افکارم یرشته ماکان صدای با که بودم یابم، نفوذ همسرش

 .بابام یخونه بریم باید امشب آرزو-

 : گفتم ناباوری از مملو لحنی با. کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با و چرخید سمتش به سرم



 !چرا؟! بابات؟ یخونه-

 : گفت بود دوخته چشم جلویش راه به که همچنان ،کند نگاهم کهآنبی

 .بریم امشب باید دومون هر گفت بهم فقط چرا، دونمنمی-

 : گفت و داد شکل ابروهایش به اخم

 .بگذره خیر به چیز همه امیدوارم-

 از ناشی شدید هیجان بر تا دادم قورت را دهانم آب. کشیدم عمیق نفسی و گرفتم او از چشم

 !ببیند را ما خواهدمی چه برای نیست معلوم. بشوم چیره امهدلهر  و کنجکاوی

 *** 

 

 .سالم-

 و رنگ یک روز هر که شیکش رسمی دامن و کت روی نگاهم. شدم بلند و گرفتم ساعتم از چشم

 : گفتم و چرخاندم پوشید،می را هادامن و کت این از جدید مدل یک

 .سالم-

 زد رویم به گرم لبخندی. کردم متمرکز دارشمعنی البته و پرمهر نگاه با زیبا چشمان روی را نگاهم

 : گفت و

 نموندی؟ منتظر که زیاد-

 .دقیقه ده فقط نه،-

 کهحالی در. گذاشت میز روی را منوها و آمد گارسون لحظه چند از پس که نشستیم دو هر

 و شدم خم. شد پخش زمین روی محتویاتش تمام و افتاد کیفش داشت،برمی را منویش

 برداشتم، را عینکش قاب که همین. شدیم آن فراوان محتویات کردن جمع مشغول همراهش

 در را یکدیگر عاشقانه که زوجی از نفره دو عکسی. شد خشک بود آن زیر که عکسی روی نگاهم



 بود عکس در که مردی نداشتم شک. کرد قفل را مغزم زدند،می لبخند دوربین به و گرفته آغوش

 و چروک و چین هیچ که بود زمانی در وینسنت، جنی شکبی زن و بود اشجوانی دوران در بابا

 کیفش در و برداشت سریع را عکس لحظه چند عرض در! نداشت صورتش بر شکستگی

 : گفت و زد رویم به لبخندی من، کنجکاو و متعجب نگاه به توجهبی. انداخت

 !بشینی راحت تونیمی حاال. شد جمع چیزم همه-

 نگاه من از داشت سعی کردم حس. گرفتم نظر زیر را چشمانش نگاهم همان با و ستمنش راست

 را دهانم آب. داد نشان منو غذاهای لیست به کردن نگاه مشغول را خودش همین، برای و بدزدد

 مالقات خبر ماکان که صبح از بیش برابر صدها. بشوم مسلط هیجانم بر تا دادم قورت محکم

 بوی که عجیبی حس با که هیجانی. بودم شده غرق هیجان در داد،می را پدرش با امشبمان

 .بود انداخته لرزه به را جانم داد،می بدی هشدار

 بدی؟ سفارش خوایمی چی که کردی انتخاب تو خب-

 : گفتم آهسته صدایی با و دادم قورت پرفشار را دهانم آب 

 !شناسی؟می کجا از منو بابای تو-

 سمت به را سرش کهحالی در و گرفت من از چشم. شد محو داشت ب**ل بر که کمرنگی لبخند

 : گفت چرخاند،می راستش

 .نزنیم حرفی موردش در االن بهتره-

 !باشی؟ داشته بابام با عکسی همچین باید چرا! هستی؟ کی تو-

 ولی نبودم راضی اصال آورشعذاب کاریپنهان از. زد صدا را گارسون کند توجهی من به کهآنبی

 از کهآنبی. آمدنمی بر من از کاری دادند،نمی خوبی بوی که حقایقی گفتن به کردنش وادار برای

 به و انداخت پایین را سرش. برود کرد رد را او و داد گارسون به را هاسفارش بپرسد، چیزی من

 البالی از و کشیدم عمیق نفسی. دوخت چشم بود، کرده گره هم در میز روی را هاآن که دستانش

 : غریدم هایمدندان



 شناسی؟می بابامو چطور و هستی کی بگو بهم-

 حوصلگیبی با دوخت،می منتظرم چشمان به را اشکالفه نگاه کهحالی در و آورد باال را سرش 

 : گفت

 !باربارا کن تمومش-

 !باربارا گفتی بازم-

 : گفت سریع

 ...آرزو منظورم نه-

 : گفتم و پریدم حرفش وسط

 رو من بود، پرت حواست وقتی چندبار مدت این و کیه دونمنمی که بود باربارایی همون منظورت-

 منو چرا کیه؟ باربارا شناسی؟می کجا از بابامو هستی؟ کی تو بگو بهم! زدی صدا اسمش به

 گیری؟می اشتباه باهاش

 و چرخانده را رشس. دهد پاسخ آن به که سوالم یک از دریغ اما پرسیدممی سوال هم سر پشت 

 .دوخت چشم کنارمان خلوت رویپیاده به

 عمق در. آمد باال صورتم تا نگاهش شدنم بلند با. شدم بلند میز پشت از و کشیدم پوفی کالفه

 من ولی زدمی موج فراوانم، کنجکاوی از شدنم منصرف و نشستن برای خواهش، نوعی نگاهش

 عقب قدم یک. رسیدمنمی پاسخشان به که بود هشد معماهایی درگیر ذهنم هاحرف این از بیش

 بلند اشصندلی روی از و گرفت محکم را دستم مچ ظریفش، دست با که کردم رفتن قصد و رفتم

 .شد

 .بشین لطفا-

 : گفتم و زدم پوزخندی



 خوایمی بعد کنی،می توجهیبی من به پرسممی سوال ازت چی هر! بشینم میگی راحت چقدر-

  بخورم؟ غذا باهات و بشینم

 .بزنیم حرف تا بشین! نکردم توجهیبی تو به من-

 غذا میز یک سر باهات هم ثانیه یک میدم ترجیح ند، سواالمو جواب تا! بشینم خوامنمی-

 .نخورم

 : گفت آهسته ب**ل زیر

 !ایدندهیک و لجباز پدرت مثل-

 : گفت ترواضح صدایی با سپس

 .بشین پس میدم، جواب-

 نگاهش منتظر و شدم سینه به دست. کشیدم بیرون دستش از را دستم مچ و ستمنش بالفاصله

 .کردم

 : گفت کشید،می موهایش به دستی کهحالی در و نشست طمانینه با

 .هستیم قدیمی دوستای پدرت و من-

 : پرسیدم مشکوک لحنی با و کردم ریز را چشمانم

 !دوست؟ فقط-

 : پرسید دنبالش به و شدند درشت چشمانش

 بودیم؟می دوست از غیر باید مگه! پرسی؟می اینطوری چرا-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 اجازه کسی هر به که من بابای با اونم! گیرند؟می هم با عکسی همچین یک چطور دوست تا دو-

 !بشه ترنزدیک بهش متر یک از نمیده



 : گفت و کشید عمیق نفسی

 .نزدیک دوست تا دو کن فکر-

 نزدیک؟ چقدر-

 .نزنیم حرفی این به راجع بهتره-

 : گفتم و کشیدم پرحرص نفسی

 شدی؟ نزدیک بهش اینقدر و شدی آشنا بابام با چطور بگو حداقل پس-

 : گفت و زد کمرنگی لبخند 

 .بودم توست عموی زن االن که لیزا، صمیمی دوست من. شدم آشنا باهاش نیویورک توی-

 : گفتم داد،می نشان خوبی به را تعجبم هک لحنی با. شدند گرد ناباوری از چشمانم

 !من؟ آریان   عمو زن  ! لیزا؟ عمو زن-

 روی را دستم کف. داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش و کرد ترپررنگ را لبخندش

 : گفتم آهسته صدایی با و کشیدم امپیشانی

 !نمیشه باورم-

 !نمیشه؟ باورت چرا-

 !نداشتم رو چیزی چنین انتظار من خب-

 : گفتم کردن فکر اندکی از پس و کردم مکث کمی

 نکردی؟ تعجب شناسیمی کجا از بابامو گفتم بهت وقتی چطور میگی، تو که اینطوره اگه اصال-

 !بودی؟ ندیده قبال منو کهحالی در دخترشم، من دونستیمی قبل از چطور تو

 : گفت و زد لبخندی

 ندیدم؟ رو تو قبال کنیمی فکر چرا-



 : گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم 

 !ندیدمت؟ من وقتی باشی، دیده منو ممکنه چطور-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 !دیدم که رو هاتعکس ولی ندیدم نزدیک از خودتو شاید-

 داده نشان او به من از عکسی لیزا عمو زن احتماال. گفتم کشداری" آهان" و کشیدم عمیق نفسی

 کار جای یک کردممی حس هنوز بود، نمانده باقی نشدنم توجیه برای دلیلی کهاین اب. است

 شناختهمی قدیم از را پدرم که نگفت من به ابتدا، از خودش چرا که رفتم فرو فکر این به. لنگدمی

 بودم رفته فرو فکر در من. بودیم کرده سکوت دو هر گارسون آمدن تا. اندداشته دورادور دوستی و

 حالت میز، روی بر بریان مرغ محتوی بزرگی ظرف گرفتن قرار با. بود دوخته من به را نگاهش او و

 تا گرفتم را امبینی بیاید، باال گلویم تا کهآن از قبل. ریخت بهم را اممعده محتویات شدیدی تهوع

 و بو هر با که آمده اممعده سر بر درمانیبی بالی چه دانمنمی هنوز. دهد عذابم کمتر مرغ بوی

 .کندمی اعتراض نیست، میلش باب ایلحظه که طعمی

 !شده؟ چیزی-

 جمع را امچهره و کردم اشاره ظرف به آزادم دست با. کشاند سمتش به را نگاهم نگرانش صدای

 .کردم

 .کرد نزدیک من به و برداشت را مرغ کنار تزئینی لیموترش هایتکه از یکی سریع

 .میشی بهتر کنی بوش-

 رفع از پس. شدمی کمتر و کمتر لحظه هر تهوعم حال. کشیدم بو را لیمو و کردم رها را امبینی

 : گفتم و زدم رویش به کجی لبخند آن کامل

 .خوبم االن-

 : گفت نشستمی جایش سر کهحالی در. داد دستم به را لیمو و زد لبخندی



 بدی سفارش ایدیگه چیز تا مکنمی خبر رو گارسون االن! نداری دوست مرغ دونستمنمی-

 : گفتم و دادم تکان طرفین به نهی عالمت به را دستم 

 !نمیاد بدم هم مرغ از وگرنه ندارم خوردن غذا به میل اصال االن من! نیست نیازی-

 نداری؟ میل چرا-

 : گفتم و انداختم باال را هایمشانه 

 .دونمنمی-

 گوب راستشو لطفا پرسم،می ازت سوال یک آرزو-

 !بپرس-

 : گفت و کرد دقیق چشمانم در را نگاهش

 داری؟ خاصی ایمعده بیماری یا مشکل تو-

 !نه-

 ...نکنه داری؟ تهوع حال انقدر چرا پس-

 .خورد دهان در را حرفش باقی و شدند گرد چشمانش

 : گفتم داد،می نشان خوبی به را امکنجکاوی که لحنی با

 چی؟ نکنه-

 هضم قابل برایش زد،می حدس آنچه رسیدمی نظر به. کشید عمیق نفسی و بست را چشمانش 

 که مرضی این از هم مرا بلکه تا داشت، ذهن در حدسیاتی چه بدانم داشتم دوست خیلی. نبود

 .کند آگاه افتاده، جانم به خوره مثل است ماه یک

 !وینسنت خانم-

 : گفت آهسته و کرد باز چشم



 .کنممی اشتباه دارم حتما! هیچی-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !متنفرم زدنت حرف مدل این از-

 .کشیدم عمیق نفس و کردم ترنزدیک امبینی به را لیمو

 !چرا؟-

 .زنینمی بهم حرفتو راست رو و رک کنممی کاری هر. زنیمی حرف پرده پشت شهمه چون-

 : گفت و انداخت پایین را سرش

 .ندارند تنگف ارزش هاحرف یهمه کهاین حساب به بذار-

 .زدم بیخیالی به را خود و انداختم باال ایشانه

 مرغ مثل گوشت بوی از که من و داد سفارش استیک برایم او نخوردن، غذا بر من اصرار رغم علی

 دو هر کهحالی در غذاهایمان اتمام از پس. شدم آن با اممعده کردن پر مشغول شد،نمی چندشم

 روی را دستمالم آوردم یاد به آنچه با ناگهان بودیم، دستمال با دهانمان دور کردن تمیز مشغول

 : گفتم و کردم رها میز

 !راستی-

 .ماند ساکت و دوخت چشمانم به را منتظرش نگاه

 : گفتم و کردم صاف را صدایم

 شوکه واقعا من! بود غیرمنتظره خیلی! پدرش یخونه بریم تایی دو قراره امشب گفت ماکان-

 خبره؟ چه یدونمی تو! شدم

 .زد رویم به پررنگ لبخندی و گذاشت میز روی آرام را دستمالش 

 .دیگه کردم راضیش-



 : پرسیدم ناباورانه تعجب، از گرد چشمانی با

 !کردی؟ راضیش چطوری! چی؟-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 گرفتی؟ کم دست منو-

! ببینه هم با رو ما خوادمی چرا ونا دونمنمی حتی من! عجیبه خیلی... واقعا این... آخه خب-

 !من فقط یا ماکان فقط نگفت حتی

 .بگه دوتاتون هر به رضایتو این شرط و رضایتشو خوادمی چون-

 !شرطی؟ چه! شرط-

 : گفت و شد ترکمرنگ لبخندش

 .فهمیمی خودت امشب-

 نمیگی؟ بهم تو چرا-

 : گفت و شد محو هایشب**ل بر لبخند 

 !همیدبف امشب قراره چون-

 کردن اصرار بیخیال پس ندارد، وجود پاسخم به رسیدن برای راهی فهمیدم صدایش تحکم از

 .شدم

 *** 

 

 : گفتم و کردم تنظیم اشیقه روی را کراواتش یگره

 .خوبه-



 نگاه بارید،می آرامش قطرات هاآن از هم هنوز که اشتیره چشمان به و بردم ترعقب کمی را سرم

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم تراس یگوشه. کردم

 موسیو؟ ساکتی چرا-

 : گفت و پاشید رویم به گرم لبخندی 

 چی؟ یعنی این دونیمی! ببینه هم با رو دومون هر خوادمی بابام امشب که نمیشه باورم هنوز-

 .کرد ترعمیق هایمب**ل بر را لبخند صدایش ذوق 

 ؟پذیرفته عروسش عنوان به منو کنیمی فکر-

 باالخره نمیشه باورم! خوبیه خیلی ینشونه کرده دعوت هم با رو ما کهاین! پذیرفته که البته-

 .باشه واقعی پدر یک مثل واسم گرفته تصمیم

 یک تعریف تو ذهن در که چیزی اون فقط! ماکان باشه خوبی پدر برات کرده سعی همیشه اون-

 .همتفاوت پدرته ذهن توی که تعریفی با واقعیه، پدر

 : گفت کرد،می نوازش دلچسب حرارتی با را آن کهحالی در و گذاشت امگونه روی را گرمش دست

 !مادمازل بگیرم یاد ازت باید من حاال-

 : گفتم و انداختم او به پرغرور نگاهی

 !گرفتیمی یاد ازم باید هم اول از-

 !زنیمی حرف ترسنجیده و شدی ترخانوم خیلی االن تو نه،-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 .بودنه تو یخونه خانوم مزایای از-

 .یافت جلوه غرور رنگ نگاهش در و کرد ترعمیق را لبخندش جوابم در. زدم فخرفروشانه لبخندی

 بریم؟-



 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم 

 !بریم-

 خوبی حس وجودم اعماق از شدم، عدمتقا هاآن با ظاهر به من و زد او که هاییحرف تمام با

 را مسیرش ناگهان و کردمی ما ازدواج با سرسختانه مخالفت امروز به تا پدرش کهاین. نداشتم

 راه مخالفتش فهمیده که چرا نیست خوبی ینشانه اصال باشد، کرده عوض تصمیم و داده تغییر

 .باشد شیدهک هم از ما کردن جدا برای بدی، ینقشه بسا چه و نیست درستی

 چه تا و چیست زد،می حرف آن از وینسنت جنی که شرطی که بودم این فکر در راه طول تمام

 بر سکوت شکستن برای که سوالی و جمله هر هم ماکان. بگذارد تاثیر ما ازدواج روی تواندمی حد

 دلهره، که بود شده درگیر ذهنم قدری به. یافتمی خاتمه من کوتاه هایجواب با آورد،می زبان

 بگیرم را آمدنش باال جلوی بتوانم کهآن از قبل را محتویاتش و آورد درد به را امخورده بال یمعده

 دهانم روی را دستم رسید، دهانم به گلویم از که ایسوزاننده و تلخ مایع حس با. فرستاد گلویم تا

 به برایشان داشت اصرار و ودب کرده عادت گاهمبی و گاه هایاستفراغ به که ماکان به و گذاشتم

 را در ماشین توقف محض به. بایستد ایگوشه تا دادم عالمت دست با کنم، مراجعه متخصص

 گرمش هایدست آوردنم، باال با همزمان. کردم باز دهان جوب کنار و رفتم بیرون نکرده باز کامل

 هم باز برگردیم، خانه به تیوق نداشتم شک. دادند ماساژ را کمرم پشت و کرده اسیر را هایمشانه

 .کرد خواهد پافشاری من، جسمانی مشکل تشخیص و دوستش کلینیک به رفتن برای

 کمتر تهوعم حالت باالخره که کردممی تخلیه را اممعده و نشسته خیابان کنار چقدر دانمنمی

 .کشیدم انگیزم نفرت حال از رهایی برای عمیق، نفسی و شد

 بگم؟ بهت باید چقدر هان؟ نخور؟ حرص اینقدر بگم بهت چقدر-

 و دلشوره برابر در قدراین تازگی کهاین از. انداخت تنم بر لرزه پرخشونتش و جدی صدای 

. نداشتم آن با مقابله برای راهی ولی بودم متنفر دادم،می نشان خود از جسمانی ضعف اضطراب

 روی را دستانش. واداشت خفیف کتیحر  به را بدنم تمام سرما و ترس از لرزه این چرا دانمنمی

 : گفت ترمالیم لحنی و آهسته صدایی با و کرد محکم هایمشانه



 .بیمارستان ببرمت پاشو! آرزو باش آروم-

 !نه-

 : گفت جدیت از مملو لحنی با

 .نمیدم گوش حرفت به دیگه دفعه این-

 : گفتم بود، گرفته یمگلو سوزش خاطر به که صدایی با و انداختم چشمانش به ملتمسانه نگاهی

 بذار. گیرممی تهوع حال بشم بیمارستان وارد کهاین محض به االن من! ماکان کنممی خواهش-

 .بریم بودم بهتر که دیگه وقت یه

 : گفت قبل از ترمنعطف

 بریم؟ میدی قول-

 : گفتم و زدم رویش به جانیکم لبخند 

 .میدم قول-

. بشینم ماشین در و شوم بلند کرد کمک و گرفت را مبازوهای زیر. زد رویم به گرم لبخندی

. بستم چشم لذت با بودم، خواب محتاج و خسته و کرده ضعف که من و خواباند را امصندلی

 : گفت آرام صدایی با و داد حرکت امپیشانی روی وارنوازش را دستش

 خونه؟ برگردیم خوایمی-

 : گفتم کنم، باز چشم کهآنبی 

 !نه-

 !آرزو بده تحال ولی-

 .ماکان خوبم من-

 : افزودم و کردم باز چشم



 .ببینیم باباتو باید-

 : گفت و کشید پوفی

 !لجبازی خیلی-

 : گفتم و زدم کجی لبخند

 فهمیدی؟ تازه-

 : گفت و زد لبخندی 

 !نه که معلومه-

 : گفت اشادامه در و کرد مکثی

 ...شرط یک به ولی بابام یخونه میریم-

 : پرسیدم کنجکاوانه و دندش بازتر چشمانم

 شرطی؟ چه-

 : گفت و کرد ترپررنگ پرشیطنت را لبخندش 

 .بدی انجام رو میگم من که کاری خونه، برگشتیم وقتی کهاین شرط به-

 کاری؟ چه-

 .دیگهدیگه-

 !کاریه چه دونمنمی که من! ماکان نیست قبول-

 .بابام یخونه بریم روزت و حال این با کنم قبول منم تا کنی قبول بسته چشم باید-

 : گفتم پرحرص لحنی با و کشیدم پوفی

 ! کردیم گیری عجب-



 .هست که همینه-

 : گفتم و کشیدم بلند نفسی. کردمی نگاهم لبخند با منتظر

 !قبوله-

 دادم پایین را ماشین یشیشه. انداخت راه را ماشین بعد کمی و شد ترعمیق بارضایت لبخندش

 که داشت خوشحالی جای. بردم فرو هایمریه اعماق تا را دلپذیرش و خنک یهوا عمیق، دمی با و

 بیرون آن از ناکام پیش یدفعه که ایخانه بزرگ در از. رسیدیم زود و رفت بین از تهوعم حال

 آن برای من داد، پدرش موافقت برای ماکان که امیدهایی رغم علی. ترسیدممی شدت به رفتم،

 .داشتم شدیدی یدلهره زدمی حرف آن زا وینسنت جنی که شرطی

 زنی؟نمی درو زنگ چرا-

 : گفتم آهسته صدایی با. دوختم چشم کرد،می نگاهم منتظر که ماکان به و گرفتم در از را نگاهم 

 .زنهمی شور دلم چون-

 هایمشانه روی را بخششآرامش حرارت از لبریز هایدست. رفتند باال تعجب از ابروهایش

 لبخندی کردند،می محو را تعجبش و آمده پایین ابروهایش ذرهذره کهحالی در و گذاشت

 : گفت امیدوارکننده لحنی با و پاشید رویم به بخشاطمینان

 بابام مخالفت با که اینه حالتش بدترین! بیفته نیست قرار بدی اتفاق هیچ! آرزو باش آروم-

 نگاه با. کنهمی اذیتت الکی فقط نگرانی و ورهدلش پس. کنیممی عادت اونم به که کنیممی ازدواج

 را دهانم آب و کشیدم عمیق نفسی. کرد تزریق بدنم رگ به رگ در را اطمینان و آرامش پرحرفش

 : گفتم و دادم حرکت پایین به را سرم. دادم قورت محکم

 .باشم آروم کنممی سعی-

 متریسانتی چند تا را صورتش. اشتگذ امگونه بر و برداشت امشانه روی از را دستانش از یکی

 امگونه از را هایشب**ل. کاشت امگونه بر دلپذیر و داغ اما کوتاه ایبوسه و آورد جلو صورتم

 : گفت و داد فاصله



 .بزن زنگو خودت پس-

 چند از پس. فشردم را در زنگ کلید اطمینان و آرامش با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 با بودم، کرده حلقه ماکان آرنج دور را دستم کهحالی در من و شد باز صدایی هیچبی در لحظه

 دورتی، شد ظاهر جلویمان که کسی تنها عمارت به ورود با. کردم طی را مسیر آهسته هاییگام

 هدایت پذیرایی به را ما احترام با بود، مودب اما سرد و خشک دختری که او. بود خدمتکارشان

 یگفته طبق. نشستیم هم کنار اینفره دو مبل روی و رفتیم پذیرایی جنوبی ضلع به ربااین. کرد

 که دنجی و کنج موقعیت از که من. بیایند همسرش و ماکان پدر تا ماندیممی منتظر باید دورتی

 اطراف به کنجکاوانه نگاهی بودم، نشستم قبل بار که مکانی از ترراضی بودیم، نشسته باراین

 که لحنی با. افتاد بود ما کنار ینفره تک مبل دو پشت که جسمی به چشمم ناگهان. انداختم

 : گفتم داد،می نشان خوبی به را امدلتنگی البته و ناباوری

 !پیانو-

 : گفت پرشیطنت لحنی با ماکان

 چی؟ پیانو-

 بود داده کش باال به را لبم سوی دو که عریضی لبخند کهحالی در و چرخاندم سمتش به را سرم 

 : گفتم بودم، کرده نمایان صورتم بر

 بزنی؟ بلدی تو-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 !داشتم یکی خودم یخونه توی که بودم بلد اگه-

 : گفتم پکر لحنی با. شد دمغ بارهیک به امچهره و شده محو لبخندم

 باباته؟ مال پس-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده 



 .اونه یخونه اینجا ناسالمتی! بابامه لما معلومه خب-

 : گفتم ناامیدی از مملو لحنی با

 بزنم؟ دست بهش تونمنمی من پس-

 : پرسید ناباوری از لبریز لحنی با. رفتند باال تعجب از ابروهایش 

 !بزنی؟ پیانو بلدی تو مگه-

 : گفتم اندم،خار می را گردنم پشت کهحالی در و بردم امشده بافته موهای زیر را دستم

 رها مدت همه این از بعد دونمنمی واقعا االن و بزنم نتونستم وقته خیلی ولی بلدم ذره یک خب-

 .نه یا بزنم بازم تونممی کردنش،

 !بزنی؟ نتونستی چرا-

 ...بابام چون-

 هایمب**ل و آورد هجوم گلویم به بزرگ بغضی. رفتم فرو خاطراتم فکر به و انداختم پایین را سرم

 بود همدیگر به هایمب**ل دوختن برای ماهری بسیار خیاط بغض. دوخت هم به سکوت برای را

 .کشید رخ به را هنرش هم باراین و

 !آرزو-

 : گفتم مردد لحنی و آهسته صدایی با. کشاندم باال چشمانش تا و گرفتم زمین از را نگاهم

 بله؟-

 ...و داشتی دوست پیانو انقدر دونستمنمی واقعا من! نگفتی؟ بهم اینو زودتر چرا-

 : افزود و کرد مکثی

 !کنی دنبال موسیقی توی رو تعالقه نذاشته بابات که عجیبه خیلی برام-

 : گفتم و زدم رویش به جانیکم لبخند



 به فقط گرفتم، یاد که هم همونقدری نشه باورت شاید! عجیبه هم خیلی عجیبه؛ منم برای-

 .بود پدربزرگم و عموم لطف

 کرده؟ قدغن رو باهاش ارتباط ساله پنج پدرت گفتی که عموت مونه-

 : گفتم مغموم لحنی با و ماسید لبم بر لبخند 

 . همون آره-

 : گفت و شد گردنش پشت خاراندن مشغول دستش با

 ...باشه کارهاش پشت محکمی دلیل واقعا کهاین مگر کنم، درک رو بابات تونمنمی که من-

 !نیست که-

 مهمه چقدر دلیل اون کهاین فقط! کنهنمی برخوردی چنین که وگرنه آرزو، هست لیلید مطمئنا-

 .داره سوال جای

 : گفتم و چرخاندم زد،می چشمک من به که رنگ زرشکی پیانوی همان سمت به را سرم

 .کنمنمی درکش صورت هر در من اما میگی راست تو شایدم-

 و گرم دستی توسط دستم شدن گرفته با. کردم اکتفا تسکو به و دوختم پیانو به را پرحسرتم نگاه

 .کشاندم کردمی نگاهم لبخند با که ماکان به را نگاهم و گرفتم پیانو از چشم پرحرارت،

 بزنی؟ پیانو واسم االن میشه-

 : گفتم باناباوری و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 !بزنم؟ من-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 !تو خود   آره،-



 بدون من که نیست درست اصال این! نمیاد خوشش من از اصال پدرت و پدرته مال پیانو این اما-

 !کنم کاری همچین شاجازه

 : گفت آهسته صدایی با و گذاشت هایمب**ل روی را اشاشاره انگشت

 از بعضی از هاآدم سری یک فقط! نیاد خوشش تو از که نیست دنیا این توی هیچکس! هیس-

 ...خیلی حقیقتا تو چون میاد خوششون ازت هاآدم یهمه وگرنه نمیاد، خوششون اخالقت

 : داد ادامه و کرد مکثی

 !هستی داشتنیدوست-

 هایمچشم. کرد نمایان قبل از ترپررنگ را لبخندش و برداشت هایمب**ل روی از را انگشتش

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. برگشتند عادی حالت به و شدند ریزتر کمکم

 !کنی بازی من احساسات با بلدی خوب-

 : دادم ادامه و شد ترکمرنگ لبخندم

 !میشه عصبانی خیلی پدرت چون بزنم، دست بهش تونمنمی من اما-

 : گفت پراطمینان لحنی با جوابم در

 .بزن آهنگ واسم برو فقط تو. من به بسپارش-

 : گفتم او به رو و شدم بلند مبل روی از بود، شده تنگ نواختن برای دلم شدید که من

 بزنم؟ برات آهنگی چه-

 : گفت و بخشید بیشتری عمق لبخندش به 

 .بریمی لذت زدنش از و داری دوستش خیلی خودت که آهنگی-

 پیانو سمت به و گرفتم او از چشم بخشش،اطمینان نگاه با و آمد کش باال به لبم سمت دو هر

 .رفتم



 کمک من به و گرفتند را زدمی موج بدنم سلول به سلول در که ایعالقه و شوق رنگ هایمقدم

 چرم صندلی آهسته. ایستادم پیانو قدمی چند در. کنم طی را مسیر سریع و محکم کردند،

 چشم. کشیدم عمیق نفسی و بردم باال را اشچوبی در. نشستم رویش و کشیدم عقب را پشتش

 با تعجب، کمال در. بنوازند را هایمگوش یعالقه مورد موسیقی دادم اجازه دستانم به و بستم

 سمفونی اشتباهی اندک بدون گذشت،می زدم پیانو که باریآخرین از سال بیست از بیش کهآن

 تمام، مهارت با انگشتانم و کردندمی حرکت خطابی و تند دستانم. نواختممی را امعالقه مورد

 برداشته و فشرده دادند،می را بدنم هایسلول تمام بخشزندگی یصدا که هاییکالویه روی

 و هااندام اعضا، تکتک بلکه هاگوش تنها نه امعالقه مورد موسیقی دلپذیر صدای. شدمی

 به. رساند کرد،می فوران فشانآتش چون هاآن از که لذتی اوج به و داده نوازش را بدنم هایبافت

 .شدم غافل زمان از که بودم بود، گرفته بازی به را وجودم مامت که صدایی در غرق قدری

. افتادم امکودکی دوران یاد به. زد چنگ گلویم به بزرگ بغضی رسیدم، که آهنگ فرود قسمت به

 موضوع، همین سر. خرید برایم تولد یهدیه عنوان به پیانو یک آریان عمو بودم، ساله سه وقتی

 پیانو عاشق چقدر من که دانستمی عمو ولی بود متنفر پیانو از که چرا کرد بحث او با خیلی بابا

 بابا جلوی هامدت برایش که بزرگ قدری به کرد؛ بزرگی توجه امکودکانه یعالقه به و هستم

 بابا به که قولی طبق و گرفت پیانو خصوصی معلم برایم بود، همسو من و عمو با که پاپا. ایستاد

 او نفهمیدم هرگز. گرفتممی یاد و نواختممی پیانو من نبود خانه او که ییهازمان در تنها دادیم،

 تصمیم مامان با همین برای شاید و داشت نفرت آسامعجزه ساز این انگیزدل صدای از چرا

 هم بابا برای باریک کردم، کافی تمرین امعالقه مورد آهنگ نواختن برای کهآن از پس گرفتیم

 .گرفتمنمی تصمیمی چنین گزهر  کاش اما بنوازم،

 *** 

 

 لبخندی با. آمدم پایین امصندلی روی از و برداشتم هاکالویه روی از را تپلم و کوچک دستان

 تشویقم برای و انداختمی من به پرتحسین نگاهی ب،**ل به لبخند که مامان سمت به پرغرور

 : کرد تکرار بار چند پرشوق صدایی با. رفتم زد،می دست



 !دخترم بود عالی! آرزو بود یعال-

 امهنرنمایی به هم را او واکنش تا چرخاندم بابا سمت به را سرم رفتممی سمتش به که همچنان

 نظرش شنیدنش، با گویدمی و زندمی لبخند که امشده ظاهر خوب قدری به کردممی فکر. ببینم

 بینیپیش ولی دهدمی را اختنشنو در بیشتر پیشرفت یاجازه من به و شده عوض پیانو یدرباره

 و بودند نشسته خون به خشم از که زدهبهت چشمانی با! نبود شبیه واقعیت به ایذره حتی من

 دیدنش با. کردمی نگاه من به بودند، آمده پایین غلیظ اخمی با که پرپشتی مشکی ابروهای

 که ترسیدممی عصبانیتش زا قدری به. دادم قورت سختی به را دهانم آب و ماسید لبم بر لبخند

 .پراند جا از مرا بلند دادی با و شکست را سکوت ناگهان. بود افتاده لرزه به بدنم تمام

 ...تازه و زدی پیانو االن حقی چه به! بزنی؟ پیانو من جلوی نداری حق نگفتم بهت مگه-

 : افزود قبل از ترکینه و پرخشم صدایی با

 ! زدی آهنگو این-

 : گفت پرتحکم صدایی با و ایستاد جلویم مامان که برداشت خیز سمتم به لندب هایی قدم با

 مورد آهنگ تا کرده تالش همه این که کنیمی تشویقش تو کردممی فکر من! آرمان کن ولش-

 !بزنی؟ بچه ذوق توی طوراین میاد دلت چطور! بزنه تو واسه خوبی به شوعالقه

 شده دارخش و گرفته اششده کنترل شدت به خشم   خاطر هب که قبل از ترآهسته صدایی با بابا

 : گفت بود،

 .بینمنمی پیانو خونه این توی هم دیگه! کن تمومش-

 : گفتم لرزید،می بغض از که آهسته صدایی با

 ...بابا اما-

 : گفت لرزاند، ترس از را مامان هم و من هم که بلند دادی با



! زدی پیانو که بود باریآخرین این. بری پیانو سمت به نداری حق هم دیگه! گفتم که همین-

 نه؟ یا فهمیدی

 من با تا کشید گرمش آغوش به مرا مامان. کردم گریه هقهق و نشستم زمین روی همانجا 

 با کشید،می بلند پوفی کهحالی در و برده فرو موهایش در را دستش بابا ولی کند همدردی

 .کرد مجازاتش با آمدن کنار به محکوم امر  و کرده ترک را ما تمام رحمیبی

 *** 

 

 اشک از صورتم تمام که بود نمانده نواختم،می که پرحرفی موسیقی اتمام به دقیقه چند از بیش

 کردم باز چشم. بود کرده تنگ را نفسم راه و افتاده لرزش به گلویم در شده کوچکتر بغض. شد پر

 .بیایم بیرون اشتم،د صدا این با که ایخاطره آخرین فکر از تا

 کهحالی در. برداشتم هاآن روی از را دستانم و زدم مربوطه هایکالویه بر را نهایی یضربه سه

. کرد جلب را توجهم ماکان زدن دست صدای بودم، هایمگونه روی هایاشک کردن پاک مشغول

 بود، دوخته چشم من به تحسین با که او به بلند قدم چند با و شدم بلند صندلی روی از

 که دردی معده البته و کردم تجربه امروز که غمی و دلهره شدت از کردممی حس. شدم ترنزدیک

. باشم اعتنابی هاآن خفیف لرزش به کردم سعی اما لرزندمی ضعف از پاهایم کرد، را خودش کار

 : گفت و گذاشت هایمشانه روی را گرمش دستان

  !بود عالی واقعا! آرزو بود عالی-

 : گفتم و زدم جانیکم لبخند

 !عزیزم ممنون-

. شوند خشک کامال تا کشید هایمگونه بر و برداشت امشانه روی از را هایشدست از یکی

 : گفت و زد لبخندی

 !آرزو نده عذاب خودتو انقدر گذشته خاطر به-



 دور را دستش ود هر و کرد ترپررنگ را لبخندش. دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 که همچنان. بردم پناه گرمش آغوش به و کردم حلقه گردنش دور را دستانم. کرد حلقه کمرم

 به پرحرف و مغموم نگاهی با که وینسنت جنی به نگاهم بودم، گذاشته اششانه روی را امچانه

 : مگفت و آمدم بیرون پرحرارتش آغوش از لحظه چند از پس. خورد گره بود، دوخته چشم من

 !پایین؟ نیومده هنوز پدرت-

 .ببینم میرم االن-

 پرتحسین لحنی با و شد ترنزدیک من به جنی رفتنش با. رفت و کشید موهایم روی را دستش

 : گفت

 !زنیمی قشنگ خیلی-

 .دارم دوستش خیلی آهنگو این چون شاید. ممنونم-

 : گفت درد و پرغم صدایی با

 !من یگذشته مثل درست-

 !داری؟ ستشدو هم تو-

 .داشتم-

 !نداری؟ االن چرا خب-

 : گفت و زد رویم به تلخ لبخندی

 دوستش که نیست شیرین گذشته مثل دیگه. داره رو تلخی خاطرات بوی و رنگ االن چون-

 .باشم داشته

 : گفتم و زدم خودش مثل پردردی و تلخ لبخند

 .ارمد دوستش هنوزم ولی کنهمی یادآوری رو تلخی خاطرات منم برای-



 !تلخ؟ چرا تو برای-

 ... و متنفره ازش بابام چون-

 مطلع امزندگی پوچ و هیچ از را او و نشوم نزدیک او به حد از بیش دادم ترجیح. کردم سکوت

 : گفت و زد لبخندی دید که را سکوتم. نکنم

 نای چرا پس! نداده؟ یاد بهت رو زدن پیانو خودش مگه اما باشه متنفر ازش داره حق پدرت-

 !متنفره؟ ازش وقتی داده یاد بهت آهنگو

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 حتی که متنفره اونقدری. متنفره پیانو صدای از حتی اون! نیست بلد زدن پیانو که اون! بابام؟-

 !بزنم پیانو من کنه تحمل نتونست

 : گفت ناباوری با. شدند گرد تعجب از او چشمان باراین

 !گذاشته کنارش همیشه برای نکنه! یگی؟م داری چی تو-

 !بذاره کنار که نمیومده خوشش اولم از-

 !بود ماهر پیانیست یک بود، جوان خیلی وقتی از اون! بود پیانو عاشق پدرت! گرفته؟ شوخیت-

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده

 !گرفتی اشتباه دیگه یکی با بابامو تو-

 و ماکان دیدن با. گرفتم فاصله او از بلند هاییقدم با و چرخیدم م،بمان او از جوابی منتظر کهآنبی

. دادم سر بلند سالمی بودند، نشسته پذیرایی غربی ضلع در هم کنار در مبل دو روی که پدرش

 نگاهش با هم ماکان. داد تکان پایین به را سرش متحرک ایمجسمه همچون همیشه مثل پدرش

 .بشینم ارشکن مبل روی که کرد اشاره من به

 *** 

 



 هایپلک با چشمانم، داشتن نگه باز در سعی مدام و دوخته چشم جلویمان یقهوه فنجان به

 یدرباره همگی که پدرش و ماکان بین اهمیتکم مکالمات اندک و سکوت جز به. داشتم سنگینم

 چشمانم نشسته، همانجا که داشتم سرگیجه قدری به. نیفتاد اتفاقی بود، کاریشان یبرنامه

 بر سرم افتادن جلوی و شدم بیدار که کرد متریسانتی چند سقوطی سنگینم سر و شدند بسته

 این هم خودم نظر به. کرد جلب سمتش به را توجهم ماکان هایریزخنده صدای. گرفتم را میز

 .است دارخنده واقعا من، حد از بیش آلودگیخواب

 ...مطلب اصل سر میرم نبره خوابتون کهاین برای خب-

 او به کنجکاو و ساکت دویمان هر نبود، پیدا لحنش در جدیت جز که سردش و خشک صدای با

 به بود، نشسته کنارش که هم را وینسنت جنی نگاه مکثش با و کرد صاف را صدایش. کردیم نگاه

 : گفت و شکست را موقتی سکوت باالخره. کرد معطوف خود

 ...داره وجود شرطی یک اما بدم ترضای ازدواج این به گرفتم تصمیم من-

 : گفت قبل از ترپرتحکم لحنی با و کرد مکثی

 ...من بعد و کنید جلب رو آرزو مادر و پدر رضایت اول که اینه اونم-

 : افزود و کرد کوتاهی مکث

 .میدم رضایت اونا رضایت صورت در-

 همین فقط او شرط دانستممی اگر. گنجیدمنمی خود پوست در که بودم شده شاد قدری به

 سمتم به ب**ل به لبخند ماکان. دادمنمی عذاب را خود خوردن حرص همه آن با ابتدا از است،

 و آمدند در آب از درست هایشبینیپیش نهایت، در که گفت من به نگاهش با و چرخید

 .بودند بیهوده هایمنگرانی

 *** 

 



 مثل و بیاید ماکان ماندم منتظر چه هر .کندم دل آینه از و کشیدم لطیفم خواب لباس به دستی

 بودیم بازگشته پدرش یخانه از که شدمی ساعتی یک. بود فایدهبی بزند، شانه را موهایم همیشه

 مهمانی در خوردنم شام کم تا خوردم، بود کرده گرم برایم که غذایی از ماکان اصرار به من و

 .شود جبران کوچکشان

 در که شدمی ایدقیقه بیست. کشیدم پوفی پرحرص و نداختما اتاق دیواری ساعت به نگاهی

 کشیدن با. بودم نشسته گردد،برمی زود و دارد خانه از بیرون کوچکی کار گفت که ماکان انتظار

 منتظر بیخیال و کشیدم دراز تخت روی ارادهبی سنگینم، هایپلک آمدن پایین و بلند ایخمیازه

 .رفتم خواب به نرسیده بالشت به سنگینم سر. شدم نشستن

 .جان آرزو-

 : زدم نق ب**ل زیر

 هان؟-

 : گفت مالیم لحنی با و داد حرکت موهایم البالی را دستش 

 .بخوابیم بیا بعد کن، عملی رو دادی بهم که قولی پاشو-

 : گفتم گنگ و گیج

 قول؟ کدوم-

 که کاری تو خونه، سیدیمر  وقتی که کردی قبول بابام یخونه به رفتنمون امشب ازای به که همون-

 .بدی انجام رو بگم من

 در داد،می نشان خوبی به را امکنجکاوی که چشمانی با. نشستم صاف و کردم باز چشم سریع

 : گفتم و زدم زل پرشیطنتش و بشاش یچهره

 کنم؟ کار چی-

 : گفت و کرد ترپررنگ داشت ب**ل بر که را لبخندی 



 .بگم بهت تا پاشو-

 !دیگه شدم پا-

 : گفت گرفت،می را دستم کهحالی در و شد بلند تخت روی از

 !مادمازل بایست شو بلند-

 و زد لبخندی. ایستادم روبرویش و کردم بلند را کرختم و سست بدن دستش، کمک به باالجبار

 در. کشاند خود دنبال به بود، اسیر دستش در دستم که مرا و افتاد راه بلند هایقدم با و چرخید

 .گرفت جلویم را داشت آزادش دست در که کوچک ایجعبه و ایستاد بهداشتی سرویس کینزدی

 ماکان؟ چیه این-

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی 

 .نوشته روش چی ببین کن، نگاش خب-

 اشجعبه روی بر که عبارتی روی چشمانم. گرفتم دستش از را جعبه و انداختم پایین را سرم

 :ماند ثابت بود، شده نوشته

 "بارداری تست"

 : گفتم ناباوری با. کردم نگاه چشمانش در تعجب از گرد چشمانی با و آوردم باال را سرم

 !شدی؟ خل تو ماکان-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست با. داد تکان طرفین به نفی عالمت به را سرش

 من کردی فکر تهوع حال ذره یک و خواب ساعت چند خاطر به واقعا! سرت به زده تو ولی-

 !ام؟حامله

 .نیست این فقط-

 !چی؟ پس-



 : گفت و کرد صاف را صدایش

 ...هست بهت حواسم بکنی، فکرشو تو که اونی از بیشتر من خب-

 : داد ادامه و زد چشمکی

 .بودم کرده چک تقویمتو خودت از بیشتر حتی-

 .شدند ترگرد حدقه از زدن بیرون حد تا چشمانم

 !خدا به داری رو خیلی تو! ماکان-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .ارزهمی تست یک امتحان به-

 !بودیم گرفته جلوشو ما! نداره امکان این! نه-

 .شد گردنش پشت خاراندن مشغول و کرد رها مرا دست

 .دیگه نمیده جواب همیشه-

 داغی از انفجار حال در مغزم کردم حس باشد، داشته واقعیت او حدس شاید کهاین فکر با

 خشم با فشردم،می هم روی را فکم دو هر هایدندان کهحالی در بسته دهانی با. است عصبانیت

 : غریدم هاآن البالی از

 !کشمتمی خودم دستای با. باشه مثبت جوابش اگه حالت به وای ماکان-

 : گفت و کرد ترعمیق امکان حد تا را لبخندش

 .هاییبچه عاشق مه خودت تو دونممی که من ولی باشه-

 : گفتم قبل از ترآرام کمی و کردم باز دهان

 !االن نه وقتش، به اما! هستم-

 .بدی تشخیص موقع به حداقل که کن امتحان تستو برو پس خب-



 .داد هل بهداشتی سرویس داخل به سر پشت از مرا دستانش با

 ! بیخیال! ماکان اوه-

 : گفت و گذاشت دستم در را جعبه

 .منتظرم-

 تردید از که دستانی با جعبه به زدن زل دقیقه چند از پس. بست را در و رفت بیرون سرویس از

 تست جواب روی را انگشتم. بود کرده یخ بدنم تمام استرس شدت از. کردم باز را آن لرزید،می

 .ببینم را جواب و بردارم را آن کردم،نمی جرات اصال و بودم گذاشته

 !کنی؟می ارک چی تو اون داری آرزو-

 : گفتم لرزیدمی بغض از که صدایی با

 !ماکان-

 : گفت و کشید خیال آسودگی از عمیق نفسی. کرد نگاه پایم تا سر به نگران و کرد باز را در سریع

 !آرزو؟ بود کردن صدا طرز چه این آخه-

 : گفتم لرزید،می قبل از کمتر که صدایی با و دادم قورت محکم را دهانم آب

 !ببینم جوابشو تونمنمی من ماکان-

 : پرسید متعجب و کرد نگاهم تعجب از رفته باال ابروهایی با

 !چرا؟-

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .باشه مثبت جوابش ترسممی چون-

 چشمان با. آورد باال را سرم و گرفت را امچانه زیر دستش با و شد نزدیک من به بلند قدم چند با

 : گفت و شد دقیق چشمانم در اطمینانش و آرامش گرمای از رپ



 عیبی چه پس نیستیم؟ هم عاشق ما مگه ؟نیستیم هابچه عاشق تو و من مگه! ترسی؟می چرا-

 باشی؟ داشته بدنت توی رو عشق این یثمره که داره

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب 

 رو بچه اون من و باشیم داشته بچه دارم دوست بکنی، فکرشو تو که اونی از بیشتر من ماکان-

 چیزا خیلی هنوز من! نیستم آماده واقعا االن... االن ولی بیارم دنیاش به و کنم حسش بدنم توی

 مادر بهترین که بکنم باید کار چی دونمنمی! کنم مادری باید چطور دونمنمی من! نیستم بلد رو

 ...هم با هنوز تو و من کهاین و باشم

! بود آینده برای بزرگ تهدیدی خودش همین و نبودیم رسمی شوهر و زن حتی ما. کردم سکوت

 : گفت اطمینان با دید که را سکوتم

 داری، خودت در رو توانایی و قدرت این که نکن شک و باشی دنیا مادر بهترین تونیمی تو اوال-

 غیر کسی باشی، حامله واقعا تو اگر ننک شک! آرزو کنیممی رسمی ازدواج ژانویه بیستم ما دوما

 .نمیشه خبردار بچه از تو و من از

 : گفتم شنیدممی زور به هم خودم که صدایی با. آوردم پایین و گرفتم او از را نگاهم

 .ببینم جوابو خواممی-

 : گفت و کرد رها را امچانه

 . ببینیم هم با باال بیارش-

 بود، تست جواب روی انگشتم که همچنان. دادم تکان باال و پایین به تایید ینشانه به را سرم-

 نگاهی با. برداشتم جوابش روی از را انگشتم چشمانم متریسانتی بیست در و آوردم باال را آن

 : گفتم ب**ل زیر و دوختم چشم بودند، مثبت جواب ینشانه که موازی خط دو به زدهبهت

 !نمیشه باورم-

 و شوق دلنشین هاییخنده ریز با داد،می نشان ناباوری یا تعجب من مثل باید قاعدتا که ماکان

 .کرد اعالم را رضایتش



 *** 

 

. کردم باز چشم آهسته پرحرارتش، هایب**ل یبوسه از امپیشانی موضعی شدن داغ حس با

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی بازم هایچشم دیدن با و برد ترعقب کمی را سرش

 کردم؟ بیدارت زود! دمازلما بخیر صبح-

 : گفتم حالیبی با و دادم کش باال به کمی را لبم راست یگوشه جوابش در 

 .خوابممی بازم نداره، عیبی-

 : گفتم و کردم ترپررنگ کمی را لبخندم

 مراقبت من از جوری یک تو! شههفته شش فقط اون! گفت چی دکتر دیشب که دیدی ماکان-

 !اهشهم هفت انگار که کنیمی

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 دورانه ترینمهم اول، یماهه سه که بگم باید یادآوری محض! مادمازل دکتری خودت ناسالمتی-

 .خوادمی رو مراقبت بیشترین و

! کنه مراقبت من از بیاد پاشه زودتر چه هر بگی بهش و بزنی زنگ اگنس به نبود نیاز حال هر به-

 .بود هشد نگران خیلی اون

 بیارم هم ایدیگه کس شدمی. باشی تنها خونه این توی شهمه تو که نیست درست باالخره-

 .کنهنمی مراقبت ازت اگنس مثل کس هیچ ولی

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !کردی شورش خیلی حال هر به-

 : گفت داشت ب**ل بر که لبخندی همان با



 خبر موضوع این از کسی دیگه که ایران میریم دمبع و ایتالیا میریم که کن فکر دیگه ماه یک به-

 .کرد مراقبت ازت نمیشه و نداره

 : گفتم و دادم کش پایین به را لبم راست یگوشه

 !بیخیال-

 هایمب**ل بر رسید، آتشینی داغی به مرور به که را گرمی و پرحرارت شیرینی   آن و شد خم

 .یافتممین انجام برای دلنشینی کار اشهمراهی جز به. کاشت

 ادامه بود مانده برایمان نفس که جایی تا نبود، آمد در بدموقع که موبایلم زنگ صدای برای اگر

. گرفت فاصله من از و داد خاتمه بود، آن محتاج من مثل که ایسه*بو به اکراه به ماکان. دادیممی

 خط پشت کسی چه کنم توجه کهآنبی و برداشتم پاتختی روی از را موبایلم زورم کم دست با

 .کردم برقرار را تماس است،

 .الو-

 !آره؟! بودی خواب نکنه! گرفته؟ صدات چرا! آرزو سالم-

 : گفتم و دادم صدایم به انرژی کمی و دادم قورت را دهانم آب

 .بودم خواب آره! عمه سالم-

 .رفت کمد سمت به شد بلند تخت روی از ماکان

 نیومد زدیم، زنگ همه این که زده غیبش کجا اگنس ببینم! کردینمی باز رو در همین واسه پس-

 !کنه باز درو

 : پرسیدم گنگ و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !عمه؟ زنیدمی حرف چی از! کنه؟ باز رو کجا در-

 یک االن اما لندن اومدیم خبربی و کنیم سورپرایزت اومدیم مارکو و من! دیگه رو تخونه در-

 !کنهنمی باز درو کسی زنیم،می رو تهخون در زنگ چی هر ساعته



 و پوشیده را کتش که ماکان. کوبیدم امپیشانی بر محکم دست با و نشستم تخت روی سریع

 دستانش و آمد سمتم به نگران واکنشم، دیدن با بود، رفتن یآماده و داشت دست در را کیفش

 است شده چه که پرسید من از ند،بز  حرفی کهآنبی اشسوالی نگاه با. گذاشت هایمشانه روی را

 کنم؟ چه عمه با حال که رفتم فرو فکر این در خود با و کردممی نگاهش گنگ فقط من ولی

 !منتظریم ما! دیگه کن باز درو بیا دختر! آرزو شنویمی صدامو-

 لرزش که آهسته صدایی با. یابم تسلط خودم بر کردم سعی و دادم قورت محکم را دهانم آب

 : گفتم بود واضح آن خفیف

 .نیستم خودم یخونه من عمه-

 : گفت ناباوری با

 !کجایی؟ صبح موقع این پس! چی؟-

 حال که او. بدهم عمه به و بیابم جوابی من کند کمک تا کشاندم ماکان به را امدرمانده نگاه

 لبخندی و کشید خیال آسودگی از عمیق نفسی بودم، کرده حیرت چرا بود فهمیده تقریبا

 را نداشتنش جواب ترتیب، بدین و انداخت پایین و باال را هایششانه. زد رویم به شیطنتپر 

 فکر این در. بود واداشته لرزش به را دستانم و شده پخش وجودم تمام در بدی یدلهره. داد نشان

 : گفت ناگهان خودش که هستم جایی چه بگویم او به که بودم

 آره؟! بودی شب شیفت حتما! آهان-

 چاره برایم کارم که بودم خوشحال خیلی. کشیدم خیال آسودگی از بلند نفسی و کشیدم وفیپ 

 : گفتم آهسته صدایی با. کردمی جور

 .موندید منتظر زیاد که ببخشید. خونه میام االن اما آره،-

 .هتل بریم رسیمی دیر اگر! عزیزم نیست مشکلی-

 .میام زود من! نه نه،-



 .منتظریم پس-

 .احافظخد فعال-

 .خدانگهدار-

 و بستم را چشمانم. فشردم و گذاشتم امسینه چپ سمت روی را موبایلم و کردم قطع را تماس

 .کشیدم عمیق نفسی

 .آرزو-

 : داد ادامه دید که را سکوتم. کردم نگاهش منتظر و کردم باز چشم

 گفت؟ چی تعمه-

 !مندخونه در جلوی االن و لندن اومدن خبربی کنن، سورپرایز منو کهاین برای گفت-

 : گفت و بخشید شیطنت رنگ نگاهش به

 کجایی؟ گفتی بهشون تو-

 .آره گفتم منم و بودی شب شیفت گفت عمه-

 !گفتی دروغ پس-

 اینو یهو اگه دونیمی! نزدم حرفی خودمون یدرباره هیچکس به من! ماکان شدم مجبور-

 کردن؟می موردمون در فکری چه گفتم،می

 .بود دروغ از بهتر. نگی چیزی و بپیچونی تونستیمی-

 این از که هم ماکان و نداشتم بحث یحوصله و حال اصال. کشیدم عمیق نفسی و بستم چشم

 : گفت و شد بلند تخت روی از. کرد اکتفا سکوت به بود، خبر با اخیرم طاقتیکم

 . ببرمت بپوش لباس-

 : گفتم و کردم باز چشم



 .میرم سیتاک با خودم. نیست نیازی-

 : گفت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !مادمازل؟ کنیمی مخالفت من با-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 چیه؟ مگه! آره-

 کرد عوض را هایملباس سریع بزند، حرفی کهآنبی. کرد بلند مرا و گرفت را بازوهایم دستانش با 

 از عاجز و رمق بی که هم من. کشاند خود دنبال به ککود یک مثل مرا و گرفت را دستم و

 .رفتم دنبالش و کردم سکوت بودم، او با بحث و مخالفت

 والدین موافقت شرط به موافقتش ماکان پدر که پیش یهفته به و کرده سکوت راه طول تمام در

 دادن نظر ییرتغ این و لنگیدمی کار جای یک نظرم به هم هنوز. رفتم فرو بود، کرده اعالم مرا

 سمتش به سرم. آمدم بیرون فکر از ماشین توقف با. رسیدنمی نظر به معقول اصال اش،ناگهانی

 .شد کشیده زد،می موج هاآن در دلتنگی االن همین از که چشمانش به نگاهم و چرخید

 ماکان؟ چیه-

 چیه؟ دونینمی واقعا-

 !بینیمب رو همدیگه بازم تونیممی تازه و میگم عمه به من-

 !خوابیمنمی هم پیش شب اما-

 شبانگاهش، نجواهای و هانوازش بدون دیگر هم من. برد فرو فکر به مرا بود صدایش در که غمی

. باشم داشته آرام و شیرین خوابی توانمنمی بخشش،آرامش نگاه بدون و گرمش آغوش بدون

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 !نیستم راضی وضعیت این از منم ماکان؟ کنم کار چی-

 .بیخیالش هیچی-



 : پرسیدم متعجب لحنی با. شد پیاده و کرد باز را در

 !میری؟ کجا-

 : گفت و زد لبخندی. آورد ماشین داخل را سرش و شد خم

 بری االن. نیست هیچی یخچالت توی و خالیه تخونه ماهه شش از بیشتر االن اطالعت محض-

 بخورید؟ چی صبحونه واسه همسرش و تعمه با خوایمی اونجا،

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دستی 

 !نبود حواسم اصال وای-

 .میام کنم،می خرید یک میرم من پس-

 را خرید برای رفتن راه حال و حس دانستمی. رفت خیابان طرف آن فروشگاه به و بست را در

 : گفتم ب**ل زیر و دادم تکیه لیصند به را سرم. رفت تنها همین برای و نداشتم

 .گشتبرمی زودتر اگنس کاش-

 در بعد لحظه چند. شد گذاشته هاآن در بزرگ پالستیک دو و شد باز عقب در ربع یک از پس

 : گفت و پاشید رویم به لبخندی. نشست اشصندلی روی سریع و شد باز راننده

 .نرسم دیر امروز من تا بریم-

 : گفتم و شد اننمای لبم بر کجی لبخند

 !بریم آره،-

 وصال شیرین حس ام،خانه البی دیدن با. شد متوقف دقیقه ده از کمتر در و افتاد راه ماشین

 به نرفتن ماه شش کردمنمی باور. شد پخش احساسم و ذهن تمام در شدیدم دلتنگی از پس

 .کند دلتنگ حد این تا مرا امخانه

 !شده تنگ دلت خیلی کهاین مثل-



 .است شده تنگ امخانه برای هم او دل که خواندم نگاهش در و چرخید سمتش به سرم

 !خودت مثل-

 .شده تنگ خوردم تو با اینجا که هاییقهوه و هاصبحانه واسه دلم من-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !طورهمین منم-

 زنگ صدای با که بودم نگاهش یدریا در شدن غرق حال در. شد دقیق چشمانم در چشمانش با

 و بزرگ کیف در را موبایلم سختی به. انداختم پایین را سرم و شد پاره نگاه این یرشته موبایلم،

 .کردم برقرار را عمه تماس و یافتم امپروسیله

 .عمه سالم الو،-

 .هتل بریم ما رسیمی دیر انقدر اگر! دختر؟ کجایی! آرزو سالم-

 .رسممی دیگه هدقیق چند تا من! نه-

 !شد سبز علف پاهامون زیر که بیا زودتر پس-

 .چشم-

 شده کالفه و تمام طاقتش که بود معلوم کامال صدایش لحن از. کرد قطع خداحافظیبی را تماس

 .است

 شوم، پیاده خواهدنمی دلش اصال فهماندمی من به نگاهش با که ماکان سمت به را سرم

. بردم جلو صورتش متریسانتی دو تا را صورتم و زدم ویشر  به جانیکم لبخند. چرخاندم

 هایمانب**ل بین یفاصله و بیاید جلو را بینمان یفاصله باقی او دادم اجازه و بستم را چشمانم

 یلحظه تا و کشید آتشینی داغی به کرد، آغاز گرمش هایب**ل با را لذت آن. برسد پایان به

 او از آهسته. یافت ادامه داشتیم پیش در که عطشی از دنمانکر  سیراب برای آوردنمان، کم نفس



 داخل سکوت زدنمان نفسنفس صدای. چسباندم اشپیشانی به را امپیشانی و گرفتم فاصله

 : گفت و کشید عمیق نفسی. شکست را ماشین

 .نذاری منتظرشون این از بیشتر بهتره-

 به لبم سمت دو رفتن باال با لبخندی. ادمد فاصله اشپیشانی از را امپیشانی و کردم باز چشم

 : گفتم و زدم رویش

 .بینیممی رو همدیگه بازم زودی به-

 : گفت و زد رویم به گرم لبخندی

 !البته-

 تا را هاآن و ببرم را هاپالستیک نداد اجازه خواستم، او از من آنچه خالف بر و شد پیاده ماشین از

 : گفت بروم باال من و بشود بسته سانسورآ کهآن از قبل. آورد آسانسور داخل

 ...خودتو مراقب-

 : افزود زد،می پرشیطنت لبخندی کهدرحالی و کرد مکثی

 .باش دخترم-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .پسره پس دارم دوست بیشتر پسر من-

 : گفت و زد چشمکی

 ...تو شبیه دقیقا دختر یک دختره، پس دارم دوست بیشتر دختر من-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبش روی لبخند و رفت کنار آسانسور نسورس جلوی از

 .خداحافظ-

 : گفتم و زدم رویش به پررنگ لبخندی



 .خدانگهدار-

 چهلم، یطبقه به رسیدن با. کرد پنهان چشمانم جلوی از را ماکان و شد بسته آسانسور درب

 که مارکو عمو و عمه دیدن با. رفتم آپارتمانم سمت به تند هاییقدم با و برداشتم را هاپالستیک

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر کجی لبخند کردند،می پچپچ هم با و ایستاده در پشت

 !گرامی میهمانان بر سالم-

 : گفتند ناباورانه هم با همزمان و چرخید سمتم به دویشان هر سر

 !آرزو-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !ام؟فضایی آدم انگار که کردین تعجب همچین چرا-

 هایمگونه روی را دستانش شد،می نزدیک من به تعجب از گرد چشمانی با کهحالی در عمه

 : گفت و گذاشت

 !پریده؟ رنگت چرا شدی؟ عوض انقدر چرا-

 !پریده؟ رنگم-

 !نظرم به عجیبه خیلی! آره-

 : گفتم و کردم ترغلیظ را لبم بر شده کمرنگ لبخند

 !رفته یادتون موقیافه ندیدین منو قتهو خیلی چون حتما-

 : گفت و زد امشانه بر دستش کف با عمه

 !بینیممی بیشتر هم بابات و مامان از رو تو ما-

 : گفت و چرخاند عمو سمت به را سرش

 مارکو؟ نه مگه-



 من سمت به را سرش دوباره عمه. کرد اکتفا زدنش لبخند با همزمان سرش دادن پایین به عمو 

. گرفتم در کردن باز به تصمیم و انداختم پایین و باال را هایمشانه. کرد نگاهم منتظر و دچرخان

 هایشانچمدان بردن در عمو و عمه به خواستم و بردم آشپزخانه تا زود را دستم هایپالستیک

 نشده وارد خانه به قدم پنج از بیش. داد تکان جلویم نفی عالمت به را دستش عمو که کنم کمک

 : گفتند متعجب صدایی با دو هر که دندبو

 !نشسته؟ خاک تخونه کل چرا-

 .زدند لبخند شانهماهنگی به و کردند نگاه همدیگر به

 : گفتم خاراندممی را گردنم پشت کهحالی در و بردم موهایم زیر را دستم

 .مادرش پیش بره گفتم بهش منم بود، مریض اگنس مادر آخه-

 و کرد فوت را آن بود، زده زل انگشتش به کهدرحالی و کشید دیوار روی را اشاشاره انگشت عمه

 : گفت

 !رفته؟ وقته چند مگه-

 : داد ادامه و کشاند من چشمان به را نگاهش

 !نبوده خونه این توی هیچکس ماهه چندین انگار که نشسته خاک دیوارها و در روی جوری-

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .عمه ببخشید-

 : گفت شد،می ترنزدیک من به کهحالی در و کشید پوفی

 موقتا بگی هم اگنس از غیر کسی به تونستیمی اما! کنی خواهیمعذرت تو خواستمنمی که من-

 .بده انجام رو خونه کارهای و بیاد

 .بود من کاری پنهان عواقب از هم این. کردم سکوت و بردم پایین بیشتر را سرم

 *** 



 

 !دختر شده صبح! آرزو پاشو-

 ایستاده تختم کنار کمر به دست که عمه به چشم یگوشه از و کردم باز کمی را چشمانم باالجبار

 .کردم نگاه بود،

 !شدی بیدار باالخره! عجب چه-

 : زدم غر آلوده خواب و گرفته صدایی با. کشیدم بلند ایخمیازه و غلتاندم تخت در را سستم بدن

 .عمه میاد بمخوا من-

 : گفت قبل از بلندتر صدایی با و کشید کنار رویم از را پتو

 سر نرفتی روزشم یک بودیم اینجا ما که روزی چهار این چرا! دختر؟ نداری زندگی و کار تو مگه-

 !خوابیمی داری همش! کار؟

 : گفتم کالفه و کردم باز کامل را چشمانم

 .بخوابم که گرفتم مرخصی-

 : گفت و شدند گرد جبتع از چشمانش

 چی؟ کنن اخراجت گرفتن مرخصی همه این واسه اگه! بخوابی؟-

 : گفتم کشدار لحنی با 

 .بخوابم بذارید فقط کنن،نمی اخراج-

 : گفت و کشید بلند نفسی حرص با

 !شدی بیخیال و تنبل انقدر که اومده سرت بالیی چه فهممنمی که من-

 جز خستگی از که پیش روز چهار تا امبارداری روز لیناو از. نشستم تخت در و کشیدم پوفی

 آمدن کنار روز چند این در بود، گذاشته الالیم به لیلی ماکان که بس چسبید،نمی دلم به خواب



 عمه اصرار به روز چند این که هاییخرید و گردش از پس. بود شده دشوار شدت به برایم عمه با

 بدون خودم، و ماکان به راجع را چیز همه است ماندن خانه بر قرار که امروز گرفتم تصمیم رفتیم،

 آخر داده، که قولی طبق هم رایان. بگویم مارکو عمو و عمه به شدنمان خانه هم و بچه به اشاره

 طور به داشتم او با که تلفنی هایتماس آخرین در. آیدمی لندن به آرشیدا با هفته این

 من کرد،می کاو و کند در سعی بار هر او و کردم اشاره جازدوا برای تصمیمم به غیرمستقیم،

 تاکید داشتم او با که هم ایمکالمه آخرین در. دادممی ترجیح تلفن پشت زدن حرف به را سکوت

 قبول خواسته خدا از هم او. شودمی آشنا ماکان با حسابی و درست بیاید، لندن به وقتی که کردم

 .کرد قطعی را نلند به آمدن برای تصمیمش و کرد

 !آرزو هی-

 را هایمچشم. بود من جانب از واکنشی منتظر و داده تکان طرفین به چشمانم جلوی را دستش

. دادم قورت قدرت با را دهانم آب و دوختم چشم خشمگینش یچهره به. کردم باز و بستم محکم

 : گفتم آهسته صدایی با

 !عمه ببخشید-

 : گفت و کشید پرصدایی عمیق نفس

 میگی هی روزه چهار که بگی خوایمی چی ببینیم که پذیرایی توی بیا و کن عوض لباساتو پاشو-

 .بگی چیزو اون خوایمی

 : گفتم و دادم حرکت باال و پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .میام االن باشه،-

 بود در یتگیرهدس روی دستش کهحالی در. گرفت پیش در را اتاقم از رفتن راه   و زد لبخندی عمه

 : گفت و چرخید سمتم به

 .ها ندی طولش-

 .میام زود باشه،-



 دلم وجود تمام با. کشیدم دراز تخت روی بست را در که همین. رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی

 به. بود اولویت در گفتم،می زودتر چه هر بود بهتر که هاییحرف گفتن اما خواستمی خواب

 با که بروم خواب به بود نزدیک و شده سنگین هایمپلک بود، بالشت روی مسر  که دقیقه دو همان

 : گفتم حالبی و خسته صدایی با. شدم دادن جواب به وادار و پرید سرم از خواب امگوشی صدای

 .الو-

 : آمد جوابم در او پرآرامش صدای

 کردم؟ بیدارت. آرزو سالم-

 : گفتم مالیم لحنی با و آمد کش باال به لبم راست یگوشه 

 .بود کرده بیدارم عمه تو از قبل نخیر! موسیو بر سالم-

 : گفت رضایتمندانه لحنی با

 بگی؟ بهشون چیزو همه بود قرار امروز که نرفته یادت. خوبه پس خب-

 !نرفته یادم که معلومه ماکان اوه-

 .بده منم به خبرشو و بزن حرف باهاشون زودتر پس خب-

 کردی؟ رزرو میز که رستورانی اون بیام باهاشون امشب ایخومی واقعا تو حاال-

 !کردمنمی رزرو میز که خواستمنمی اگر! خواممی که معلومه خب-

 : گفتم بودم، شده گردنم پشت خاراندن مشغول کهحالی در و کشیدم پوفی

 از پر نرستورا و ریزهمی بهم مومعده نیاد خوشم که بویی هر. دارم تهوع حال خیلی من ماکان-

 !مختلفه غذاهای بوهای

 : غریدم ب**ل زیر و کشیدم عمیق نفسی. بیاورد در مرا حرص که داد سر ایخنده

 !خندهمی من واسه هم حاال داده، آب به گل دسته آقا-



 : گفت اشخنده آمدن بند از پس

 .کن بوش داد دست بهت تهوع حال وقت هر هست، تخونه توی که ترش لیمو خب-

 پیش برم داده گیر االنشم همین عمه! کنن؟ شک من به این از بیشتر خوایمی انماک اوه-

 !هیچی دیگه که وضع این با اونم بیام رستوران کن فکر. گوارش متخصص

 روی هایحفره در بردن فرو انگشت برای بدجور دلم شنیدم، که را هایشخنده ریز صدای

 .شد تنگ هایشگونه

 آرزو؟ نمیگی تعمه به رو چیز همه االن همین چرا-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با 

 بگم بهش اینو اگه دونیمی! بگم؟ عمه به رو چیزی همچین یک چطوری من! شدی؟ خل ماکان-

 !کنه؟می فکری چه من به راجع

 خودت از بیشتر رو تو که کسی! شناستتمی خودت از بیشتر حتی رو تو تعمه آرزو-

 !کنهنمی بهت راجع نامعقولی فکر هاتحرف از جمله یک با شناسه،می

 !کشممی خجالت من نکنه، بد فکر اون اصال-

 : گفت پرشیطنت لحنی با

 دیگه پس کردی، همراهیم کشیدیمی خجالت من از باید وقتی کشی؟می خجالت چی از-

 .نداره خجالت

 چقدر میگه بگم، عمه به هاگ االنم! نذاشتی ولی بکشم خجالت خواستم من! بود تو تقصیر-

 !ما هولیم

 : گفت و داد سر ایخنده

 .دیگه بودیم هول میگه راستم خب-

 : گفتم پرحرص لحنی با



 !ماکان-

 نزدیک هم به خیلی رو زیادی مدت و شناسیممی همدیگرو که ساله یک نزدیک االن ما آرزو-

 برای هم قطعی تصمیم و کردیم انتخاب همدیگرو منطق با خودمون و نیستیم هم بچه تازه. بودیم

 .کنهمی درک تعمه و نیست مشکلی دیگه پس. گرفتیم ازدواج

 : گفتم سماجت با و کشیدم پوفی

 !نه نه، نه،-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .بینمتونمی شب ولی! باشه باشه، باشه،-

 !ماکان اما-

 .عزیزم خداحافظ فعال آرزو، دارم مریض االن من-

 از پس. کردم قطع را تماس و کردم اکتفا" خدانگهدار" گفتن به من که زد را شحرف تند قدری به

 : آمد در پشت از عمه ناراضی صدای ثانیه، چند

 !منتظریم ما! دیگه کن عجله آرزو-

 سمت به رفتن حین. نشوم وسوسه خوابیدن برای دیگر تا شدم بلند تخت روی از حرکت یک در

 : گفتم توالتم میز

 .میام کنید صبر دیگه کم یه-

 .دختر باش زود-

 .چشم-

 که نبود مهم برایم اصال. افتادم موهایم جان به تمام خشونت و رحمیبی با و برداشتم را برس

 و بزند شانه آرامش و مالیمت با را هاآن ماکان هم باز خواستمی دلم که چرا شوند،می کشیده

. کنمنمی تلف برایشان را وقتم و شده اندردش بیخیال من بکند، را کار این نیست او که حال



 تا زدم صورتم به آبی حوصلهبی. رفتم بیرون اتاقم از باالخره و ندادم طول زیاد را شدنم آماده

 .رفتم پذیرایی به و بپرد خوابم

 دادم سر بلند سالمی. بودند دوخته چشم جلویشان هایفنجان به و نشسته هم کنار عمو و عمه

 مبلی روی دادند،می را سالمم پاسخ دو هر کهحالی در سپس و شود جلب من به توجهشان که

 .نشستم هاآن روبروی

 !آرزو؟ نخوردی صبحونه چرا-

 : گفتم آهسته صدایی با. شود تر کمی خشکم گلوی تا دادم قورت را دهانم آب

 .بزنم حرفمو باید اول. خورممی بعدا-

 شده کنجکاو عمه مثل دادممی خرج به حرفم گفتن یبرا من که ایعجله برای گویی که مارکو عمو

 : گفت بود،

 !آرزو؟ ضروریه انقدر که بگی خوایمی چی-

 : گفت عمو حرف یادامه در عمه

 .نده لفتش! دیگه بگو زودتر-

 محکم را دهانم آب دیگر بار. دوختم چشم امشده گره هم در دستان به و انداختم پایین را سرم

 .کردم آغاز را نطقم عمیق نفسی کشیدن از پس و دادم قورت

 ...من... من که اینه قضیه راستش خب-

 : گفتم خاراندممی را گردنم پشت که همچنان. بردم موهایم زیر را دستم و کشیدم پوفی

 .کنم ازدواج خواممی من-

 : گفتند ناباوری از مملو لحنی با هم با همزمان

 !چی؟-



 : گفتم آهسته صدایی با. دوختم چشم شانمتعجب هایچهره به و آمد باال سرم

 رو همدیگه که ساله یک تقریبا االن ما راستش! گرفتیم رو تصمیم این تازه نکنید فکر-

 ...و آشناییم هم خلقیات تمام با تقریبا و شناسیممی

 : گفتم دادممی کش باال به را لبم سمت دو هر کهحالی در و گذاشتم کنار را زدن حرف منطقی

 .داریم دوست رو همدیگه خیلی-

 و باز نیمه را دهانشان که زدگیبهت جز واکنشی. کردم ترعمیق را لبخندم و بستم دهان

 روی را دستانم که همچنان و شدم بلند مبل روی از. دادندنمی نشان بود، کرده گرد را چشمانشان

 : گفتم گذاشتم،می کمرم

 کیه؟ اون بدونید خوایدنمی خب-

 سمتم به تند قدم چند با. شد بلند مبلش روی از سریع و آمد خود به عمه حظهل چند از پس 

 : گفت و گذاشت هایمشانه روی را دستانش. ایستاد اممتری نیم در و آمد

 گذاشتی؟ کار سر رو ما! آرزو بگو راستشو-

 : گفتم ناباور و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بذارم؟ کار سر رو شما مهمی این هب موضوع سر باید چرا آخه! گذاشتم؟ کار سر-

 !کنی؟ ازدواج گرفتی تصمیم یکهویی قدراین چطوری فهممنمی من! ناگهانی؟ انقدر چرا پس-

 !شناسمشمی که ساله یک حدودا گفتم من! عمه-

 ! نکردی؟ معرفیش اونو حاال تا چرا پس-

 ...چون خب-

 صدایی با. ندهد من به وجدان عذاب حس چشمانش در کردن نگاه تا انداختم پایین را سرم

 : افزودم آهسته



 .شناختیدمی اونو شما-

 : گفت مارکو عمو باراین

 ! شناختیم؟می ما-

 : گفت و گرفت دندان به را لبش یگوشه عمه

 !نمیشه باورم-

 بودند، کرده مهمی کشفی گویی که زدندمی برق طوری که چشمانش به متعجب و آمد باال سرم

 : فتمگ و دوختم چشم

 .سخته باورش دونممی-

 ...بابک با واقعا تو یعنی-

 : گفتم و کردم قطع را حرفش

 !بابکه؟ مرد اون گفته کی! بابک؟-

 : پرسید کنجکاو و ناباور لحنی با. شدند گرد تعجب از عمه چشمان

 !شناسم؟می من میگی که کیه! کیه؟ پس نیست بابک اگر-

 به کجی لبخند خواست،می کردن اخم دلم و نبودم راضی اصال بابک یدرباره حدسش از کهآن با

 : گفتم و زدم رویش

 .کیه فهمیدمی امشب-

 : گفت کنجکاوی و پرشیطنت لحنی با عمو

 بگی؟ تعمه به شب بذاری ولی بگی من به نمیشه-

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده 

 !نه-



 *** 

 

 از کهحالی در و برداشتم را کیفم. نشست لبم بر لبخند گرمایش از و پوشیدم را امپاییزه پالتوی

 .زدم صدا را عمو و عمه رفتم،می بیرون اتاق

 .آرزو ایمآماده ما-

 دانستممی. شدم ترنزدیک بود، داده را جوابم کالفه که عمه به و بست نقش لبم بر کجی لبخند

 اما شدنمی شاننصیب کالفگی جز چیزی داشتنشان، نگه منتظر شب تا کنجکاوی همه آن با

 که مردی بگویم عمه به من داشت اصرار ماکان چند هر. بودم گرفته قطع به را خودم تصمیم

 با من و باشد او دوش بر مسئولیت این بار دادم ترجیح کیست، کنم ازدواج او با خواهممی

 .بمانم استرسبی و آرام تمام، خباثت

 .عمه بریم-

 : گفت معترضانه عمو

 !عمه؟ فقط-

 داشت، هم کنجکاوی رنگ ظهر از که پرشیطنتش نگاه به را نگاهم و چرخاندم سمتش به را مسر 

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم. زدم گره

 .عمو البته و-

 بزند، جوابم در حرفی عمو دهد اجازه کهاین از قبل عمه. گرفت جان لبش بر رضایت از لبخندی

 : گفت

 .بریم زودتر دیگه خب-

 !بود دارخنده واقعا دادمی خرج به که ایعجله. آمد در جوابش در هایمخنده ریز صدای

 .بریم بدو! آرزو نخند-



 با و کرد باز را خانه در برود، رستوران به زودتر چه هر خواستمی دلش عمه مثل که مارکو عمو

 ترعمیق را لبخندم دادنشان، حرص برای که کردندمی نگاهم منتظر دویشان هر. شد خارج عمه

 .کردم

 !دیگه بجنب! آرزو-

 : گفتم و بردم باال تسلیم ینشانه به را دستانم

 !عمه چشم-

 : گفتم بلند صدایی با

 !اگنس خداحافظ-

 : برآمد جوابم در آشپزخانه از ضعیفش صدای

 .بگذره خوش خانوم، خدانگهدار-

 .ممنون-

 از بیش حتی من اما باشد سخت رشباو شاید. شدم روراه وارد و پوشیدم را کوتاهم هایپوتین

 را دستم دو هر. افتادند لرزه به دستانم که طوری داشتم؛ هیجان امشب مالقات برای عمو، و عمه

 آسانسور، درب شدن باز با. یابم تسلط هاآن بر من و شوند گرم کمی تا بردم فرو پالتویم جیب در

 یسرگیجه بود، رسیده من به خیراا که هایینعمت جمله از. شدم سوار و کشیدم عمیق نفسی

 بار چند را دهانم آب و بستم چشم آسانسور در شدن بسته با. بود متحرک آسانسور در شدیدم

 مشغول عمو و عمه که داشت شکر جای. کنم حس کمتر را امسرگیجه تا دادم قورت تند متوالی

 نبود، من به حواسشان صالا و بودند لندن در دوستانشان از یکی با مالقات یدرباره صحبت به

 خوب من حال شود، ثابت او به که کردممی جور عمه برای ایبهانه چه باید دانستمی خدا وگرنه

 با خواهممی که مردی کرد فکر خودش با عمه چرا که کردممی فکر این به راه طول تمام در. است

 با ازدواج برای که بوده شخصی ناولی که گفته چه هاآن به بابک مگر. است بابک کنم، ازدواج او



 پیاده ماشین پارک از پس و رسیدیم رستوران به باالخره! است؟ کرده خطور هاآن ذهن به من،

 : گفت من به بود، کرده حلقه عمو بازوی دور را دستش کهحالی در عمه. شدیم

 .برو جلوتر تو-

 کسانی جلوی خواستنمی دلم هرگز نم. افتادم راه به هاآن از جلوتر و گفتم ای" باشه" باالجبار

 اصال را عمه با مخالفت اما بگیرند نظر زیر مرا رفتار ریز به ریز هاآن و بروم راه شناسند،می مرا که

 را اششماره ماکان که میزی سمت به و شدم وارد آهسته و محکم هاییقدم با. دانستمنمی جایز

 من از ترعقب خیلی عمو و عمه که بودم شده وجهمت و بود سرم پشت به حواسم. رفتم بود، گفته

 سرعت به و شده عمو و عمه تاخیر بیخیال که بودم شده ماکان دلتنگ قدری به. بودند مانده

 این. بود دستش کتاب خواندن مشغول سخت و نشسته میز پشت. رساندم میز به را خودم

 .است کرده کنند،می باز کتاب یابندمی که زمانی هر که پاریس مردم به شبیه دقیقا را او عادتش،

 

 اشخنده از مانده جا به لبخند با. کشید شکمم روی و آورد پتو زیر را دستش و داد سر ایخنده

 : گفت

 .ذاشتمنمی تنها رو تا دو شما امروز وگرنه بیمارستان، برم باید که حیف-

 حضورم متوجه هنوز. شستمن آن روی و کشیدم عقب خودم برای را کنارش صندلی و رفتم جلوتر

 نگاهش. چرخید سمتم به سرش سریع که بردم فرو نرمش و براق موهای در را دستم. بود نشده

 نگاهش از که ایعالقه با توام آرامش. دوخت من به بود شده عجین بزرگی دلتنگی و بهت با که را

. پاشید رویم به گرم دیلبخن لبخندم، پاسخ در. داد کش باال به را لبم سمت دو کرد،می تراوش

 چند از پس. دوختیم چشم بودند، کرده دلتنگمان سخت که هم چشمان به بزنیم حرفی کهآنبی

 : گفت داد،می حرکت وارنوازش و آرام را آن کهحالی در و گذاشت موهایم روی را دستش دقیقه

 !بود شده تنگ برات دلم چقدر روز چند همین به-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم



 !بود شده تنگ برات خیلی منم دل-

 !ببخشید-

 چشمانی با که عمو و عمه سمت به سرهایمان آمد، مانیمکالمه وسط که عمه صدای با

 از احترامشان به ماکان. چرخید بودند، گرفته نظر زیر را ما شادی نوعی در غرق نگاهی و متعجب

 و دارمعنی هاینگاه کهآن برای اما دمش بلند هم من بدنبالش و شد بلند اشصندلی روی

 و بلند سالم با ماکان. انداختم پایین را سرم ندهند، عذابم عمو و عمه پرمعنای لبخندهای

 را سالمش جواب که همچنان دو هر عمو و عمه. شکست را سکوت گفت، که ایمودبانه

 چشم ماکان و من به ذتل با و نشستند مقابلمان صندلی دو روی. دادند دست او با دادند،می

 نفس به اعتماد و آرامش با ماکان بودم، خجالت از شدن آب حال در کهمن برعکس. دوختند

 از هایشانحرف کهاین. بود شده مشغول عمو و عمه با گفتگو به و بود مشربخوش همیشه مثل

 و ببرم االب را سرم کرد کمک من به بود، شده شروع ایحاشیه مسائل و گذاری سرمایه و کار

 داده جهت آن به گونهاین خجالتم بردن بین از برای قصد از ماکان که گفتگویی در خجالتبی

 از من ماندن مصون و بودن دنج و کنج بود، کرده رزرو که میزی هایخوبی از یکی. کنم شرکت بود،

 بدجور که نم و آوردند را هایمانسفارش باالخره. بود شدند،می سرو که غذاهایی انواع بوی

 شدمی ساعتی نیم. زدم پررنگ لبخندی میز روی غذا هایظرف گرفتن قرار با بودم، شده گرسنه

 : گفت عمه ناگهان که بودیم تناول مشغول سکوت در که

 .مطلب اصل سر بریم بهتره خب-

. دوختیم چشم منتظر بود، شکسته را سکوت حرفش این با که عمه به و آمد باال ما همگی سر

 : داد ادامه و کرد صاف را یشصدا

 شدید؟ رابطه وارد هم با وقته چند ببینم بگید-

 از پس. بزند حرف که اوست نوبت حال که فهماندم ماکان به سکوتم با و انداختم پایین را سرم 

 : داد را عمه جواب و شکست را بینمان موقتی سکوت ماکان لحظه چند

 .ماه هفت حدودا-



 : گفت زدمی موج آن در ریناباو که صدایی با عمه

 !نگفتید؟ چیزی کسی به و دارید رابطه هم با که ماهه هفت تا دو شما! ماه؟ هفت-

. دوختم چشم ماکان به داد، عمه به باید جوابی چه کهاین از کنجکاو و منتظر و آمد باال سرم

 : گفت و زد پرآرامش و گرم لبخندی نگرانی و استرس هیچ بدون

 بعد بگذره، زمان کم یه و بگیره بیشتری سامون و سر اوضاع خواستیممی که اینه واقعیت خب-

 .بدیم اطالع

 !بدین خبر شدمی اما-

 : دادم را عمه جواب من باراین و دادم قورت را دهانم آب

 زمان تا خواستیم فقط ما! نیستید احترام و اعتماد قابل برامون کردیم حس نکنید فکر عمه-

 .بمونه خودمون بین مناسبش

 باشه، هم ترقبل خیلی تونستمی مناسبش زمان کردیم؟می مخالفت فهمیدیممی ما اگر آرزو-

 !انتخابتون از خوشحالم خیلی هم االن من که چرا

 داشت حق. سوخت برایش خیلی دلم کردم حس ایلحظه برای. زدمی موج صدایش در دلخوری

 هیچ از هم مادر یک عنوان به گاها بلکه عمه یک انعنو به تنها نه او که چرا بگیرد، دل به من از

 ماکان با که ایلحظه اولین از خواستمی دلش که دارم حتم. کردنمی دریغ من به محبتی و لطف

 امعالقه از هیجان با شب هر کند،می تجربه را عشق تازه که نوجوانی مثل کردم آغاز را رابطه این

 بودم، رنجانده بود من هایعزیزترین از که را او چقدر که فکر این با. بزنم حرف او با ماکان به

 : گفت دید، مرا طوالنی مکث که ماکان. گرفت شکل گلویم در بغض

 تجربه اولین این اما داره اعتماد بهتون خیلی هم و داره دوست رو شما خیلی هم آرزو کنید باور-

 .شدینمی متوجه که بودین رینف اولین قطعا وگرنه بود، سخت واسش ازش زدن حرف و بود

 و داد تکان پایین به را سرش شده متقاعد کمی ماکان هایحرف با دادمی نشان نگاهش که عمه

 : گفت



 گفتین؟ برادرم به-

 .هنوز نه-

 : گفت ناباوری با. شدند گرد تعجب از عمه چشمان

 بگید؟ خوایدمی ک ی پس! هنوز؟ نه-

 : گفت و کرد دستش با گردنش پشت خاراندن به شروع ماکان 

 ...که من وگرنه نداشت آمادگیشو آرزو-

 واقعیت حرفش کهآن با. گذاشت ناتمام را اشجمله و شد ساکت. کوبیدم پایش روی پایم با

 من از را عمه و دادمی جلوه اصلی مقصر مرا که بودم شده دلگیر و عصبانی بسیار داشت،

 .کردمی دلخورتر

 که؟ تو-

 کردن تهدید برای. دهد ادامه را حرفش ماکان تا ماند منتظر پرسید، را این نهکنجکاوا که عمه 

 به آرزو با: گفت جدیت با بکشم، را هاآن کهآن از قبل اما بردم فرو موهایم در را دستم ماکان

 .بشه گفته االن که صالحه کردیم فکر و بگیم بدونیم صالح که وقت هر رسیدم تفاهم

 : گفت پرحرص لحنی با و کشید بلند نفسی عمه

 !ببخشم رو میگید دارید دیر قدراین که این نمیشه هنوزم اما-

 : گفتم و کردم تر زبان با را خشکم هایب**ل

 !تلفن پشت نه بگم، بهتون حضوری داشتم دوست من عمه-

 !بزنی حرف باهامون تا لندن بیایم ما گفتیمی خب-

 : فتمگ آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .بدم زحمتتون خواستمنمی-



 : گفت پرانرژی صدایی با نکند، مالمت مرا دیگر عمه و کند عوض را بحث کهآن برای مارکو عمو

 کنیم؟ عوض هوایی و حال و بخوریم نوشیدنی یکم چطوره خب-

 : گفت و کشید پوفی عمه 

 .کنم فکر بهش کمتر من تا بخوریم بهتره آره-

 : گفت و کرد پر شامپاین از نیمه تا را میز روی گیالس چهار هر و دز  رضایت از لبخندی عمو

 .ناب و ساله چهل-

 عمو و عمه. کنم جور ایبهانه چه باراین برای کردم فکر خودم با و دادم قورت را دهانم آب

 و زد رویشان به لبخندی ماکان. کردند نگاه ماکان و من به منتظر و برداشتند را هایشانگیالس

  :گفت

 !خورمنمی من دونیدمی که شما-

 : گفت و زد رویش به لبخندی عمو

 .نمیشی پشیمون بخور بارویک این حاال-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش ماکان

 .جان نوش-

 : گفت آهسته صدایی با عمه

 .بود بهتر کردیمی همراهی اگر ولی ممنون-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش ماکان

 .ترمراحت طوریهمین من ولی ممنون نلطفتو از-

 این در حال به تا و خوردممی نوشیدنی پایشان به پا همیشه که من سمت به دویشان هر نگاه

 نگاه سنگینی ها،آن نگاه با همزمان. شد کشیده بودم، نکرده اجتناب هاآن با همراهی از مورد یک



 کنم، قبول من نکند که بود افتاده ترس و شک به ایذره اگر. کردممی حس خوب خیلی را ماکان

 با است، زود خیلی شدن داربچه برای که هستم معتقد چند هر من که چرا بود؛ اشتباه در سخت

 .هستم بچه این عاشق وجود تمام

 !دیگه بردار گیالستو آرزو-

 عمیق نفسی. دادم قورت محکم را دهانم آب و دوختم چشم کرد،می نگاهم منتظر که عمه به

 : گفتم و کشیدم

 .خورمنمی من ولی ببخشید-

 بر رضایت از لبخندی که ماکان به چشمی زیر. شد گرد تعجب از دویشان هر چشمان

 باید خودم، من که بود معنا بدان این و بود کرده سکوت. کردم نگاهی بست، نقش هایشب**ل

 .بربیایم هاآن به دادن جواب پس از

 !خوردیمی میشهه که تو! آرزو؟ میگی داری چی-

 : گفتم و کشیدم بلند نفسی. کرد بدهم خواستممی که جوابی جمع را حواسم عمه، ناباور صدای

 .ندارم میلشو واقعا امشب ولی آره-

 من از را نگاهش عمو صدای با دارد، من حرف دلیل یافتن در سعی بود معلوم نگاهش از که عمه

 .سپرد گوش او به و گرفت

 !جان رمیتاآ باشن راحت بذار-

 سمت به را سرم. بود عمه هایب**ل بر رضایت از لبخندی جوابش، که زد عمه به چشمکی

. دوختم چشم کشیدند،می رخ به را زیبایش لبخند نقش که هایشب**ل به و چرخاندم ماکان

 غرق نگاهش دریای در را خودم و کشاندم باال پرعشقش و بخشآرامش چشمان تا را نگاهم

 .کردم

 *** 



 

 !علیک سالم-

 : گفتم ناباوری با. بودم شده خیره اشزمردی چشمان به و ایستاده در پشت متعجب

 ! رایان-

 : گفت و کرد ترپررنگ داشت، ب**ل بر که را پرشیطنتی لبخند

 .هستم خودم-

 ! میای؟ امروز نگفتی من به چرا تو! دیوونه یپسره-

 !که میام هفته آخر گفتم-

 !شنبه نه یایم یکشنبه گفتی ولی-

 .بود سورپرایز دیگه اینش-

 !کنن؟ سورپرایز منو خوانمی همه جدیدا شده چی-

 : گفت و انداخت پایین و باال را هایششانه

 ...خب ولی دونمنمی که من-

 : گفت مشکوکانه لحنی با و کشید هایشگونه به دستی

 !خبریه شاید-

 : پرسیدم سریع بودم شده کنجکاو حرفش با که من

 !خبری؟ چه-

 : گفت ناباوری با و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !میشیم؟ نزدیک روزی چه به داریم نمیاد یادت تو یعنی-



 !روزی؟ چه! نه-

 : گفت مایوسانه و کشید پوفی

 .بگم چی من نمیاد، یادت که تو! بابا هیچی-

 .دیگه بگو-

 .نه-

 .کرد هایمب**ل اجباری مهمان را سکوت گفت، که تحکمی با" نه" با

 وایستم؟ بیرون چقدر تو؟ بیام بذاری خواینمی آرزو خب-

 به وادار را او و ایستاده خانه در پشت دست به چمدان که آوردم یاد به و آمدم خودم به تازه 

 : گفتم و رفتم کنار در جلوی از. امکرده هایمسوال به دادن پاسخ

 .تو بیا! نبود حواسم اصال-

 و عمه. کشاندمی خودش دنبال به را دارش چرخ چمدان شد،می وارد که نهمچنا و زد لبخندی

 برایم. کردند احوالپرسی و سالم او با و شدند بلند دیدنش با بودند، نشسته پذیرایی در که عمو

 رایان امروز که دانستندمی قبل از گویی نشدند، شوکه رایان دیدن از اصال هاآن که بود جالب

 که هااتاق از یکی راهی رسید، پایان به عمو و عمه با اشاحوالپرسی که این، از پس رایان. آیدمی

 .شد ،گذاشتمی آنجا را وسایلش همیشه

 عنوان به ماکان معرفی و عمه به ازدواجم تصمیم گفتن از که روز سه این فکر به رفتنش، از پس

 اول شب در عمه کهآن با. فتمر  فرو گذشت، امکرده انتخابش امزندگی شریک عنوان به که مردی

 داشتند، ماکان با عمو و او که مکالماتی با کرد،می اعتناییبی من به مدام و شده بدخو من با

 خوب حد این تا ماکان کهاین برای. شد ترصمیمانه خیلی من با رفتارشان و شده ترنرم

 اگر. کردممی قدرت و شعف احساس کند، خودش سوی هم و راضی را همه توانستمی

 و شد خواهند خوشنود هم مامان و بابا رایان، شکبی دهد ادامه رفته، پیش حاال تا که طورهمین

 امید با که مثبتی هایاندیشه برای. رسدمی انجام به ژانویه بیستم در ما رسمی عقد و عروسی



 هایمب**ل بر لبخند و کردم فراوانی شادی احساس بود، شده ذهنم یروانه ماکان هایدادن

 عمو. نشستم هاآن مقابل مبلی روی و رفتم عمو و عمه سمت به لبخند همان با. بست نقش

 را دستش فنجان کهحالی در عمه. بود دستش کتاب یمطالعه مشغول و انداخته پایین را سرش

 : گفت گذاشتمی میز روی

 بگی؟ هم رایان به خوایمی-

 .آره-

 : گفت رصباح و داد شکل ابروهایش به اخم

 !بگی؟ رایان به خوایمی و نگفتی بابات به هنوز-

 از قبل چیزو همه خواستممی اولم از! عمه هستیم صمیمی و نزدیک هم به خیلی رایان و من-

 . بگم اون به خانواده بقیه

 : گفت و شد ترپررنگ اخمش

 حق بابات به هک اینه منطقیش پس شده، بحث اون و رایان بین چرا که دونیمی گفته آرمان-

 !رو رایان نه بدی، قرار اولویت در زندگیت مهم هایاتفاق فهمیدن واسه اونو و بدی

 سو هم بابا با کهاین اما داشتم دوست خیلی را عمه من. انداخت گلویم در بغض زد که حرفی با

 آب. است بحران یک انگیزیغم اوج کند، ترکمرنگ امزندگی در را رایان نقش دارد تصمیم و شده

 : گفتم و بشوم مسلط بغضم بر تا دادم قورت محکم را دهانم

 خیلی رو رایان من! بدم؟ حق بابا به کامال باید کنیدمی فکر چرا شما! عمه؟ حرفیه چه این-

 بوده ممکن که نحوی هر به همیشه اون! دارم قبولش خیلیخیلی که دونیدمی و دارم دوستش

 داشت باورم رایان نداشتن، امیدی من به بقیه و بابا که وقتایی تیح کرده، حمایت من از برادرانه

 .کرد کمک بهم و

 : افزودم عمیق نفسی کشیدن از پس و کردم مکثی



 من برای هم رایان که بدونید باید اما ارزشند کم برام مخانواده یبقیه و بابا بگم که نگفتم رو اینا-

 !ارزشه با خیلی

 و گرفت من از چشم است، شده ناخوشنود من حرف از دادمی شانن اششده غلیظ اخم که عمه

 که همچنان. آورد باال را سرش و بست را کتابش هم مارکو عمو. چرخاند پنجره سمت به را سرش

 : گفت و زد لبخندی کرد،می نگاه چشمانم در

 برخورد تند یکس با تعالقه این خاطر به اما! آرزو داری دوست رو برادرت انقدر که خوبه خیلی-

 نفر یک خاطر به نباید وقتهیچ تو آرزو دونیمی. دارند دوستت خیلی که کسایی مخصوصا نکن،

 نادیده رو داری دوستشون هم تو متقابال و دارند دوستت که رو ایدیگه کسای داری، دوستش که

 ! بگیری

 سمت به را سرش و کرد ترعمیق را لبخندش عمو .دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم

 گفتن به شروع شنیدم،نمی واضح عنوان هیچ به من که آهسته صدایی با. چرخاند عمه

 به دویشان هر سر. شدم بلند مبل روی از و گرفتم دو آن از چشم. کرد عمه گوش در هاییحرف

 : گفتم و پاشیدم دویشان هر روی به کج لبخندی. کردند نگاهم سوالی و چرخید سمتم

 .بزنم حرف رایان با میرم نم-

 : گفت جدیت با داد،می فرم ابروهایش به دوباره اخم کهحالی در عمه

 .برو-

 از چشم. داد تکان باال و پایین به موافقت ینشانه به را سرش و پاشید رویم به گرم لبخندی عمو

 .شدم بود، آن در رایان که اتاقی راهی و گرفتم دو آن

 به رو کند، عوض را هایشلباس کهآنبی رایان و است باز نیمه تا اتاق در دیدم تعجب کمال در

 با و کردم باز کامل را در. باشد رفته فرو فکر در سخت آمدمی نظر به. است ایستاده اتاق یپنجره

 .رفتم سمتش به بلند قدم چند

 !رایان؟ نکردی عوض هاتولباس چرا-



 : گفت بود خیره پنجره بیرون یمنظره به اهشنگ که همچنان بچرخد، سمتم به کهاین بدون

 آرزو؟ نمیدی گوش تعمه حرف به چرا-

 : گفتم و خاراندم را گردنم پشت کمی. بردم موهایم زیر را دستم و کشیدم پوفی کالفه 

 .دارم دوست خیلی رو عمه که دونیمی! نذار منگنه الی منو دیگه تو کنممی خواهش رایان-

 را لبش چپ سمت یگوشه. شد دقیق چشمانم در دارمعنی نگاهی با و چرخید سمتم به سرش

 : گفت و داد کش باال به

 !بگو بابات به من جای به و کن گوش تعمه حرف به پس-

 خودم بر تا کشیدم عمیق نفسی. دادم قورت محکم را دهانم آب و گذاشتم بازویش روی را دستم

 .کنم درست ،زدم که را حرفی خرابکاری بتوانم و شوم مسلط

 بهترین تو! واینمیسادم عمه و بابا جلوی انقدر حاال تا وگرنه دارم دوستت هم رو تو من! رایان-

 ترینمهم به راجع که باشی اهمیتکم برام انقدر میشه مگه! منی دوست ترینصمیمی و برادر

 !نزنم؟ حرف باهات انتخابم بزرگترین و زندگیم تصمیم

 را دستانش و آمد کش باال به لبش سمت دو هر. باخت رنگ هشنگا در منفی هایحس تمام

 .گذاشت بازوهایم روی

 توانستم که داشت خوشحالی جای. بست نقش لبم بر رضایت از لبخندی واکنشش، دیدن با

 .کنم جلب جمله چند همان با را رضایتش

 بخوریم؟ قهوه یک بیرون بریم حاال خب-

 ت؟عمه با البد-

 .اولویته در براش برادرش فقط! نمیاد بدش تو از هم قدراناو عمه! رایان اوه-

 : گفت و برد فرو کتش هایجیب در دست



 تو اصرار واسه فقط اینجا، اومدم االن هم اگر. نباشم برش و دور زیاد میدم ترجیح حال هر به-

 .اونا دیدن نه بود

 : گفتم کالفه و کشیدم امپیشانی بر دستی

 !بده؟ انقدر مهربونیش همه این با ه،عم با ارتباطت چرا آخه-

 : گفت و زد پوزخندی

 و ثروتمند رادمنش یک امتیازات از زیادی هایسال ولی نیستم برادرش خونی یبچه من چون-

 .کردم استفاده بودن سرشناس

 !نزن حرفو این-

 : گفت و انداخت پایین و باال ابرویی

 .بزنم چرخی یه بیرون میرم منم. بخور قهوه باهاشون برو تو. بیخیال-

 ...رایان ولی-

 : گفت رفت،می اتاق در سمت به بلند هاییقدم با که همچنان و کشید موهایش به دستی

 .خداحافظ-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .خدانگهدار-

 *** 

 

 میاد؟ خوشم ازش هم من میگی بعد! آرزو داره هاییاخالق چه نمیگی من به حتی تو-

 با و کشیدم ایخمیازه زدم،می کنار را هاآن کهدرحالی و کشیدم امپیشانی روی موهای به دستی 

 : گفتم سست صدایی



 ازش و خوبیه آدم میگم چرا فهمیمی بعد. بینیشمی خودت و میاد کنی صبر دیگه کم یه رایان-

 .میاد خوشت

 : گفت و گذاشت امشانه روی را دستش

 ...آرزو-

 .آمد حرف به که کردم نگاهش منتظر. چرخاندم سمتش به ار  سرم و گرفتم تلویزیون از چشم

 .شدی نفر یه شبیه کنممی حس-

 کی؟-

 .کوچولوئه خیلی که نفر یه-

 : گفتم گنگ و شد گرد چشمانم

 !هان؟-

 : گفت پرهیجان لحنی با. انداخت برق شیطنت چشمانش در

 .کنم راهنماییت بذار خب-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 .کنهمی زندگی استرالیا توی که نفر یه-

 : گفتم کنجکاوی با و شدند گردتر چشمانم

 !کی؟-

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی

 .داره ک اسمش اول-

 .گذاشتم گلویش روی را دستم و کشیدم پوفی



 .نکردم تخفه تا بگو رایان-

 .آورد در پیش از بیش مرا حرص و داد سر ایخنده

 : گفت و آمد بند اشخنده باالخره

 .کواال همزادت کنممی معرفی بخ-

 بر که را کواالیی دقیقا لحظه آن در و کردمی پخش را حیوانات مستند که تلویزیون به دستش با

 سمتش به را سرم تند و کردم اخمی. کرد اشاره داد،می نشان بود خوابیده درخت یشاخه

 : گفتم پرحرص صدایی با. چرخاندم

 !خودتی-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 ! میاد خوابت بازم خوابیمی چی هر که تویی-

 : گفتم و گرفتم را دستش مچ. کشید و گرفت را امبینی دستش با

 !رایان؟ مبچه من مگه! نکن آخ-

 : افزود پرشیطنت لحنی با و کرد رها را امبینی

 .کواالیی بیشتر ولی هنوزم، هستی که بچه-

 بر لبخند. زدم نگرفت، درد ایذره من جان کم مشت با ندارم شک که محکمش بازوی به مشتی

 روی آن توانستمی خوب خیلی. گرفت خود به ایپیروزمندانه رنگ نگاهش و شد ترعمیق لبش

 در کردن فکر فرصت کهاین از قبل. ببرد لذت کردنم، عصبانی در موفقیتش از و بیاورد باال مرا

 و در به را کنجکاوش نگاه رایان. آمد در صدا به انهخ در زنگ صدای بیابم، را تالفی ینحوه مورد

 : گفت و دوخت من به سپس

 چی؟ باشه تعمه اگه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه 



 تا کشهمی طول ساعتی چهار حداقل خرید، میره مارکو عمو با وقتی اون! نیست عمه مطمئنم-

 .برگرده

 در سمت به و کردم ترپررنگ را کجم لبخند. شد بلند هم رایان بدنبالم و شدم بلند مبل روی از

 و چرخیدم کرد،می نگاهم منتظر که رایان سمت به و گذاشته در یدستگیره روی را دستم. رفتم

 ماکان از نبودم مطمئن کهآن با. کردم باز و بستم محکم بخشیدناطمینان برای را چشمانم

 ماکان که بدهم را ذهنی یزمینه و اطمینان این او به تمداش دوست ولی نه، یا آیدمی خوشش

 و برادر بهترین همیشه که رایان رضایت جلب که چرا است، اعتمادیقابل و خوب مرد

 را در و گرفتم رایان از چشم. داشت ارزش برایم هاحرف این از بیش بود، من دوست تریننزدیک

 لبخندی شد، ظاهر چشمانم جلوی دستش در ییزیبا گل دسته با که ماکان دیدن با. کردم باز

 و کرد ترغلیظ داشت ب**ل بر که را دلنشینی لبخند. داد کش باال به را لبم سمت دو هر عمیق

 : گفت

 !سالم-

 !اومدی خوش! سالم-

 ژرفای لبخندم به گرفتم،می دستش از را آن کهحالی در من و گرفت سمتم به را گل دسته

 .بخشیدم بیشتری

 .عزیزم ممنون-

 ورودش با. بشود وارد که رفتم کنار در جلوی از. یافت بیشتری عمق لبم بر امکان حد تا لبخندم

 با و خورد جا ماکان دیدن از ابتدا که رایان. ببینم را واکنشش تا چرخید رایان سمت به سرم

. آمد خودش به و خورد خفیفی تکان لحظه چند از پس کرد، نگاهش ناباوری از رفته باال ابروهایی

 در رایان. آورد جلو را دستش داد،می سر رسایی سالم کهحالی در و شد نزدیک او به ماکان

 هم با مالقاتشان آغاز همین از کهاین از. داد دست او با خوشرویی با و زد گرمی لبخند جوابش

 با تنها نه که داشتم شوق قدری به. شدم ناپذیروصف شوقی غرق بودند، مشکلبی و نرم

 .زدممی لبخند بدنم اعضای تمام و صورت هایبخش تمام با بلکه هایم،ب**ل



 پرشیطنتی لبخند. چرخاند من سمت به را سرش و گرفت ماکان از چشم رایان ثانیه چند از پس

 : گفت و زد

 .بذار تنها ساعتی دو رو ما میشه اگه آرزو خب-

 : پرسیدم کنجکاوی با و شد گرد تعجب از چشمانم

 !ا؟چر -

 : گفت چرخاند،می من سمت به را سرش دلچسبش هایخنده ریز با کهحالی در ماکان

 !آرزو نیست چیزی که ساعت دو-

 : گفت زد،می چشمکی ماکان به که همچنان و زد رضایت از لبخندی رایان

 .آرزو دیگه برو-

 : افزود و چرخاند سمتم به را سرش

 .بخواب برو پس میاد خوابت که مه تو. بزنیم مردونه حرفای خوایممی ما-

 : گفتم نارضایتی با و کردم اخمی

 ...اما-

 .خداحافظ-

 با. کشاندم ماکان به را مضطربم نگاه. کشید رخم به را اشخبیثانه لبخند و داد تکان برایم دستی

 پیش خوبی به چیز همه و ندارد وجود نگرانی جای فهماند من به اطمینانش، و پرآرامش چشمان

 پیش را اتاقم راه سست هاییقدم با. چرخیدم عقب به و گرفتم او از را نگاهم ناچار به. ودر می

 منصرف ماندن تنها و اتاقم به رفتن از مرا تا بزنند حرفی نکردند سعی یک هیچ کهاین. گرفتم

 .دادمی عذابم سخت کنند،

 با تا کردم نزدیک امبینی هب بود، دستم در که را گل دسته. بستم محکم را درش و شدم اتاق وارد

 تا بردم عقب را صورتم سریع بویشان تندی حس با ولی شود بهتر کمی حالم ها،گل خوب بوی



 بوی هر که بود کنندهخسته دوران این مزایای از هم این. ندهد دست من به تهوع حال دوباره

 .شدمی زنبهمحال و تند لطیفی، و خوش

 *** 

 

 گرسنه قدری به ناگهان چرا دانمنمی. کوبیدم تخت روی و بستم شتمدا دست در که را کتابی

 دیگر که بودند، شده ناواضح آنچنان کتاب هاینوشته و شده تار دیدم کردممی حس که شدم

 کمتر ضعفم روی از یسرگیجه که کشیدم عمیق نفسی و بستم چشم. نبودند خواندن قابل

 مشغول بود هاساعت که کردم ماکان و رایان رنثا بودم، بلد فحش چه هر ب**ل زیر. بشود

 از مدت این که هم من. بودند کرده اتاقم در کردن حبس به محکوم مرا و بودند هم با صحبت

 به گفتگوی از صدا ایذره چسباندم اتاقم در به را سرم چه هر نرفتم، بیرون اتاقم از هاآن حرص

 سرم روی را دستانم و شدم افکارم خیالبی. نرسید گوشم به دو آن یمردانه خودشان قول

 قدری به و بود انفجار حال در درد از سرم. بود فایدهبی بودم، کشیده عمیق نفس چه هر. گذاشتم

 بود صدایی تنها منقطعم، و تند هاینفس صدای. نداشتم را وزنش تحمل که بود شده سنگین

 پاها لرزش و دستان سرمای شدن بیشتر جلوی توانستمنمی اصال. شکستمی را اتاق سکوت که

 به دقیقه دو یکی از پس. بود افتاده جانم به آورعذاب مرضی مثل همین و بگیرم را سرم درد و

 : گفتم بلند صدایی با که شد زیاد امسرگیجه قدری

 !آی-

 .نشدم بالشت بر سرم افتادن جز چیز هیچ متوجه گفتنش از پس و

 *** 

 

. کردم باز چشم آهستگی به بود، رفته فرو موهایم البالی در هک دستی انگشتان گرمای حس با

 و بستم چشم. بود ماکان وضوحکم یچهره شد، ظاهر چشمانم جلوی که مبهمی تصویر اولین



 دلخوری از مملو لحنی با و پاشید رویم به گرم لبخندی. ببینم ترواضح را او تا کردم باز ترمحکم

 : گفت

 !مادمازل دادی مونسکته-

 : گفتم دارخش و گرفته صدایی با

 !چرا؟-

 : گفت و کرد اخمی

 کهاین تا زنینمی حرف انقدر کنی،می ضعف وقتی و خورینمی کافی یاندازه به کهاین واسه-

 ...شرایطت االن که دونیمی و باشی نفر دو مراقب قراره مثال! کنیمی خبرمون میری حال از داری

 رفته فرو دستم در که سرمی سوزن سوزش حس شدن بیشتر با که آوردم باال را جانمکم دست

 : گفت قبل از ترجدی لحنی با و شد ترغلیظ اخمش. افتاد پایین دستم و گفتم ی"آخ" بود،

 !داری؟ مرض-

 : گفتم آمدمی در زور به که صدایی با

 ...آب-

 نگار و نقش که ایهساد و سفید هایدیوار روی نگاهم. رفت بیرون اتاق از و شد بلند سریع

 را تهوعم حال آمد،می که الکلی بوی. خورد چرخ نداشتند، وسطشان در صورتی نواری جز خاصی

 و سوختمی آبیبی شدت از خشکم گلوی. نداشتم آوردن باال برای جانی ولی کردمی تحریک

 به دست به بآ لیوان و کرد باز را در باالخره. بودند چسبیده هم به اشداخلی یجداره عضالت

 پایینم ب**ل به را لیوان یلبه. بشوم خیزنیم کرد کمک و گرفت را گردنم زیر. شد نزدیک من

 لیوان آب کل. کرد زنده سردش آب با بود، زده خشکسالی بیابانی همچون که را دهانم و چسباند

 : گفت ماکان که خوردم را

 بیارم؟ بازم-



 .نه-

 : گفت و گذاشت کنارمان میز روی را لیوان

 ...مطلب اصل سر برگردیم خب-

 ! بیخیال ماکان-

 !آرزو اما-

 خوبه؟ باشم، خودم مراقب بعد به این از میدم قول-

 : گفت و زد رضایت از لبخندی 

 .خوبه این-

 : گفتم جانمکم صدای با و کشیدم پوفی

 رسیدین؟ اینتیجه چه به رایان با آخرش-

 : گفت و شد ترپررنگ لبش بر لبخند 

 .قلبهخوش البته و منطقی واقعا رایان. بکنی فکرشو که اونی از بهتر خیلی نتیجه یک-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 اومده؟ خوشش تو از چون! چرا؟-

 : گفت پرغرور لحنی با و گذاشت امپیشانی روی را پرحرارتش دست 

 !صد در صد-

*** 

 

 (کل دانای: راوی)



 

 در به رسیدن با. رفت بهروز کار اتاق سمت به داشتند، تردید رنگ که آهسته هاییقدم با جنی

 با کردمی خیال. کشید عمیق نفسی داد،می تکان طرفین به را سرش کهحالی در و ایستاد اتاقش

 چند. کند دور خود از را اشمنفی افکار از حاصل تشویش توانستمی ای،ساده حرکت چنین

 چون. گذاشت در یدستگیره روی را دستش قبل، از کمتر نگرانی با و یدکش دیگر عمیق نفس

 ورودش تا زد در به ضربه چند است، قائل ایویژه ارزش اشتنهایی اوقات برای بهروز دانستمی

 آورد،نمی کم قو پر از بالشتی از که نرمی و بزرگ چرم صندلی بر بهروز در، سویآن. کند اعالم را

 هایشریه در را داغش دود که همچنان. بود گذاشته لبش یگوشه در را پیپش و داده لم

 با که باران از شده خیس یپنجره به فرستاد،می بیرون لبش دیگر یگوشه از و گرداندمی

 .بود دوخته چشم بود، شده گرفته قاب اتاق تاریک و تیره فضای در سوخته ایقهوه هایپرده

 داخل؟ بیام تونممی-

 باالجبار بود، عصبانی جنی از شدت به و نداشت حسابی و درست یحوصله و حال که بهروز 

 : گفت و آورد در دهان از را پیپش

 .بیا-

 در سعی که محکم هاییقدم با و کرد باز را در رسید، لبش به جان داد را جوابش بهروز تا که جنی

 و نشست اتاق هایصندلی از یکی روی. گذاشت اتاق در قدم داشت، او ظاهری غرور نمایش

 جز موهایش از و شده پیر کهآن با بهروز که اندیشید خود با. دوخت چشم بهروز رخنیم به منتظر

 واضح، اما ریز هایچروک آن با صورتش بر و نمانده باقی گندمی جو هایرشته از انبوه ایدسته

 دارد؛ خاصی جذابیت مرد کی عنوان به هم هنوز شود،نمی دیده طراوت و جوانی از اثری دیگر

 پسرش به او از اصیلش، ایرانی یچهره ته با معمولی ظاهر به یچهره از که جذابیتی همان شاید

 بزند، حرفی کهآنبی جنی. است کرده جذابیت آن یشیفته را آرزو و است رسیده ارث به

. کردمی نگاه رخشید،دمی او یشناسنامه در نامش و بود شوهرش ظاهر به که بهروز به همچنان

 پنجره از چشم زد،می پیپش به که عمیقی پک با همزمان دقیقه، چند از پس باالخره بهروز

 با. گرفت قرار جنی روبروی دقیق و چرخاند ایدرجه نود را اشصندلی آرام حرکتی با و گرفت



 انداخت،می شاجوانی وفایبی یمعشوقه یاد به را او که جنی رنگ ایفیروزه هایچشم دیدن

 سکوت بود، رسیده ثمر به انتظارش باالخره که جنی. آورد در دهان از را پیپش و زد تلخ پوزخندی

 : گفت و شکست را

 ببینی؟ منو خوایمی گفتی چی برای-

 : گفت و شد ترعمیق بهروز هایب**ل بر پوزخند 

 چی؟ برای-

 : افزود پرتمسخر لحنی با و کرد کوتاهی مکث 

 چی؟ برای دونیینم واقعا-

 : گفت و داد تکان طرفین به منفی پاسخ عالمت به را سرش جنی 

 !پرسیدمنمی ازت دونستممی اگر-

 : گفت و انداخت او به سفیهی اندر عاقل نگاه بهروز

 .بزنی ندونستن به خودتو گرفتی تصمیم اما دونستیمی-

 و کشید عمیق نفسی بود، شده کالفه بهروز مرموز و پرپیچ همیشه مثل هایحرف از که جنی

 : گفت

 !مطلب اصل سر برو-

 : گفت دهانش در آدامس برگی گذاشتن از پس و گذاشت جلویش کوتاه میز روی را پیپش بهروز

 .میرم باشه-

 جنی. شد میز روی گیالس دو در اشعالقه مورد ودکای ریختن مشغول و جوید را آدامسش کمی

 کشید،می عذاب بود کرده کم را صبرش که بهروز برابر در اشهوشیاری زیادی   از هم خودش که

 گیالس به زدنش از پس و برداشت را گیالسش هم بهروز. برداشت را پرنیمه هایگیالس از یکی



 تلخ محتوای اتمام از پس بهروز. شد کشیدن سر مشغول و گفت داریجان" سالمتی به" جنی

 : گفت و گرفت چشمانش جلوی را بلوری گیالس گیالسش،

 و شفافه که اینه شیشه مزیت حداقل! ترندارزشکم هم شیشه یک از هاآدم چرا فهممنمی من-

 اعتماد قابل وقتی حتی دید، نمیشه اصال رو آدما باطن ولی دید پشتشو حتی و باطنشو میشه

 !میدن مهمی یوعده وقتی حتی و باشن

 : تگف آورد،نمی در بهروز ربطبی هایحرف از سر که جنی

 نه؟ یا میگی حرفتو باالخره-

 چشمان به را اشکننده منجمد و سرد نگاه و گذاشت میز روی را گیالس آهستگی به بهروز 

 .کشاند جنی منتظر

 .کنم تکرار قراره بگم؛ بهت رو حرفی نیست قرار واقع در-

 هایدسته روی را دستانش است، آمده بهروز اتاق به چه برای بود شده مطمئن حال که جنی

 : گفت و گذاشت صندلی

 !ندارم فراموشی من! نیست تکرارش به نیازی-

 : گفت و زد دارمعنی لبخندی بود، شده خرسند جنی کردن بازی نمایش پایان از حال که بهروز

 کردیم؟ ازدواج هم با چی برای ما بگو بهم پس خب-

 : گفت جدیت با و کرد اخمی جنی 

 .آرزو و ماکان ازدواج از جلوگیری برای-

 : گفت و شد ترپررنگ بهروز هایب**ل بر لبخند

 رسیدیم؟ کجا به االن و-

 : داد پاسخ قبل جدیت همان با جنی 



 .میشیم نزدیک هدفمون به داریم-

 که خشونتی با و داد فرم اخم با را اشخاکستری پرپشت ابروهای و کرد جمع را لبخندش بهروز

 : گفت زد،می موج صدایش در وضوح به

 !میشیم؟ نزدیک چقدر! میشیم؟ نزدیک-

 : داد ادامه و برد باال جلویش سکوت ینشانه به را دستش بهروز که بزند حرفی خواست جنی

 گیریمی رو ازدواج این جلوی و کنیمی اجرا رو نقشه گفتی من برای اومدی فقط تو! نگو هیچی-

 یک حتی تو! بود اون به کردنت بتمح و آرزو به شدنت نزدیک کردی، که کاری تنها حاال تا اما

 ...االن و! بگی آرزو به واقعیتو نکردی سعی هم ذره

 : افزود و زد پوزخندی

 !کنن ازدواج تا میره پیش خوب خیلی ماکان و آرزو بین داره چیز همه-

 : گفت معترض و نیاورد دوام سکوت برای دیگر جنی

! بگم آرزو به رو چیز همه اول همین از تونمینم! بگم بهش واقعیتو ذرهذره کنممی سعی دارم من-

 درگیر ذهنش اصال و میگم دروغ کنهمی فکر یا شدم، دیوونه کنهمی فکر یا اون کنم کارو این اگر

 .کنهمی ردشون کامل و نمیشه حرفام

 : گفت کردمی ترپررنگ را پوزخندش کهحالی در و نشست صاف بهروز

 امشب و راضیند کامال هم دختر اون برادر و عمه االن که ذره ذره، قدراون! بگی؟ خوایمی ذرهذره-

 یهفته دو که ذرهذره قدراون! گیرنمی جشن و میشن جمع شخونه تولدش، برای شونهمه

 طبق آرزو، بابای رضایت گرفتن با و ایران میرن اونجا از و ایتالیا میرن کریسمس برای دیگه

 !کنه؟ باور که بگی آرزو به ذرهذره خوایمی همچنان تو و کننمی جازدوا ژانویه بیستم شونبرنامه

 : گفت پرخشم و کرد اخمی جنی

 !کنه ازدواج عشقش با نباید وجههیچ به باربارا! بگیره صورت ازدواج این نمیدم اجازه هرگز من-



 یرو دست که بود گشته خوشنود البته و بود شده خوشحال جنی عصبانیت دیدن از که بهروز

 : گفت گرفت،می را جنی یچانه دست با کهحالی در و شد بلند است، گذاشته او ضعف نقطه

 و باباش که چیزی اون با زندگیش واقعیت و بارباراست اون که بگی آرزو به باید تو! باربارا آره،-

 بابای زن که تو و کیه بفهمه اون که کنی کاری باید تو. داره فرق کردن ذهنش توی شعمه

 طریق از آرزو بفهمه باباش که کنی کاری باید تو! گذاشتی خونه این توی پاتو چی برای شقشی،ع

 ...بفهمه اینو اون وقتی و فهمیده شگذشته از چیزو همه منی، زن که تو

 : افزود زد،می خبیثانه لبخندی کهحالی در و کرد مکثی

 ...دکنن ازدواج هم با ماکان و آرزو نمیده اجازه وجههیچ به-

*** 

 

 ام،شده سسی هایب**ل با و خوردم را بود خریده برایم ماکان که استیکی بشقاب دومین

 بود این امپرخوری این بخش ترینعجیب. دوختم چشم اشزدهبُهت چشمان به و زدم لبخندی

 قدری به. بودم گرسنه هم هنوز من ولی بود شده سیر نکرده، تمام را اولش بشقاب هنوز ماکان که

 به تا کند رانندگی ساعت یک امروز، گردش از پس کردم مجبور را او که بودم کرده استیک هوس

 و زد لبخندی کرد،می نگاهم ناباوری با که همچنان. برسم دلم مراد به من و بیاییم رستوران این

 : گفت

 شدین؟ سیر-

 !شدین؟-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .دیگه دخترمون و خودت-

 : گفتم و کشیدم پوفی



 !پسرمون-

 : گفت و انداخت پایین و باال را ابروهایش

 .دخترمون-

 : گفتم و کشیدم پرحرص نفسی

 .پسرمون-

 .دخترمون-

 .پسرمون-

 !تمام دخترمون-

 : گفتم و کردم اشاره بشقاب به انگشتم با و برداشتم را جلویش بشقاب

 خوری؟نمی که شوبقیه. تمام پسرمون-

 : گفت و رفتند باال عجبت از ابروهایش 

 !ای؟گرسنه هنوز-

 کمرنگ لبخندی. گرفت شدن تسخیر رنگ نگاهش. برچیدم ب**ل مظلومانه و کردم کج را سرم

 : گفتم آهسته صدایی با و زدم

 .ستگرسنه پسرم! نیستما گرسنه من-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .بگیره قوت دخترم که بخور باشه-

 : گفتم و برداشتم نگالچ با را استیک از ایتکه

 .پسرم افتخار به-



 .بیاد دنیا به تپل مامانش مثل باید دخترم-

 : گفتم و کردم اخمی بودند، گوشت سفت یتکه آن جویدن مشغول هایمدندان کهحالی در

 .بیاد دنیا به اندازه باباش مثل باید پسرم-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 !اومدم دنیا به چاق خیلی من-

 : گفتم و شد باز اخمم

 !شوخی؟-

 .داد غذایی رژیم بهم دکتر که داشتم وزن اضافه اونقدری من! جدی نه-

 !نشه اینجوری پسرم وقت یه! ببینم نوزادیتو عکسای باید! من خدای اوه-

 : گفت و زد پیروزمندانه لبخندی ماکان

 دنیا به حرفا این از ترندازها و تپل مامانش مثل که دخترمون البته. میدم نشونت باریک باشه-

 .میاد

 نتیجهبی او با بحث. شدم جویدنش مشغول و برداشتم بشقاب داخل استیک از دیگری یتکه

 .مالممی خاک به را پوزش پسرم با شد، پسر بچه وقتی. است

 *** 

 

 اژپاس و هاخیابان در گشتن هاساعت عاقبت. گذاشتم اششانه روی را سرم و کشیدم ایخمیازه

 هایلباس و دخترانه سرخابی و صورتی کفش و جوراب جفت چند خریدیم، آنچه تمام که رفتنی

 پارک این هاینیمکت از یکی بر نشستن با که بود فراوانی خستگی بود، دخترانه هایکاله و نوزاد

 .کردیممی در تن از باید



 .ماکان-

 : گفت کرد،می نوازش را هاآن آهسته کهحالی در و برد فرو موهایم در را دستش

 جانم؟-

 مثل که کشیدمنمی خجالت سن این با. کردم لوس را خودم و بردم فرو گردنش در بیشتر را سرم 

 : گفتم آهسته صدایی با! کردممی لوس برایش را خودم هابچه دختر

 !بدجنسی خیلی-

 : گفت متعجب لحنی با

 !چرا؟! من؟-

 : گفتم غرولندکنان

 .دستت از شده ناراحت پسرم حاال. بود دخترونه خریدی چی هر چون-

 : گفت و داد سر صداکم ایخنده

 .خوشحاله دخترم عوضش-

 چی؟ بود پسر اگه خب-

 .دختره که بعدی یبچه واسه داریممی نگه رو اینا-

 : گفتم کردم،می نگاه رخش نیم به چپ چپ کهحالی در و برداشتم اششانه روی از را سرم

 !نگذره بد-

 .زد رویم به دلنشین لبخندی و چرخاند سمتم به را رشس

 .گذرهنمی بد اصال-

 بشه؟ دختر یکیش که بیارم دنیا به بچه تا چند من! ماکان بذار مایه خودت از خب-



 : گفت پرشیطنت لحنی با و زد زل چشمانم در بود، گرفته شیطنت رنگ که نگاهی با 

 بچه تا چهار تا دیگه، ارزهمی امتحانش به. میذارم مایه جونم و دل با خودم ینوبه به که من-

 دختر هیچکدوم بچه، تا چهار از که این احتمال میگه ریاضی احتماالت قانون. کنیممی امتحان

 .هست زیادی امید پس صدمه، دوازده فقط نشه

 ریاضی زیاد شم تازه! منه واسه هاشسختی یهمه! نیست سخت اصال که تو گذاشتن مایه-

 نه؟ ی،خوند

 : گفت و خاراند دست با را گردنش پشت کمی 

 .نگی بگی ای-

 .جنابعالی احتماالت واسه نمیارم بچه چهارتا من خب اما-

 به را لبم راست یگوشه. داد را پاسخم دلچسبش هایخنده ریز با. کشیدم پوفی و کردم اخمی

 : گفتم و دادم کش باال

 .میاد خوابم من که بریم پاشو کردن، ذوق جای به حاال خب-

 با. انداخت نگاهی اشمچی ساعت به و زد لبخندی بود، آمده بند هایشخنده حال که ماکان

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش ساعت دیدن

 !بریم-

 تکیه صندلی به را سرم ماشین حرکت حین که من و بود زیاد قرمزچراغ راه طول در خوشبختانه

 چشمانش در و شدممی بیدار قرمزچراغ پشت توقف هر اب زدم،می چرت و بسته چشم و داده

 خب ولی داشتم نیاز حد این تا نگاه یک به که رسیدمی مسخره نظر به چند هر. کردممی نگاه

 تعجب با و کردم باز چشم ماشین کامل توقف با. کند توجیه توانستنمی منطق را احساسم این

 : گفتم داد،می نشان خوبی به را امناباوری که لحنی با. شدم خیره البی به

 !اینجا؟ چرا-



 : افزودم و چرخاندم سمتش به را سرم و گرفتم شیشه از چشم

 !خودم؟ یخونه نبردی منو چرا-

 : گفت و زد پرآرامش لبخندی

 نیست؟ تخونه اینجا مگه-

 به ذتل با را دستم که همچنان. بردم فرو اشابریشمی و نرم موهای در و بردم باال را دستم 

 : گفتم بودم، آورده در موهایش البالی در آرام حرکتی

 !اندمن قبلی یخونه رایان و عمه االن ولی! هست که البته-

 کند، نوازش را هاآن تا گذاشتمی موهایم روی را دستش کهحالی در و کرد ترپررنگ را لبخندش

 : گفت

 .ارزهمی شدنت پیاده به پس. ایانر  و تو یعمه جمله از همه آرزو؛ هست همه به حواسم من-

 : گفتم و زدم رویش به لبم سمت دو آمدن باال با لبخندی

 !ارزهمی تو با چیز همه امتحان! البته-

 : گفت و شد ترعمیق امکان حد تا لبخندش

 .داره لذت چیزی هر از بیشتر کردن امتحان تو با من برای و-

 را چشمانم رسید، صورتم متریسانتی سه به وقتی. کرد نزدیک صورتم به آهسته را صورتش

 و گرمی با. کردم طی سرم، بردن جلو با را هایمانب**ل میان یمانده باقی یفاصله و بستم

 بر خیلی امروز که افترشیوی خوب بوی. شدممی ترحریص لذتش یادامه برای شیرینش حرارت

 در حرارت پخش با همچنان. کردمی یجدای از ناتوان همیشه، از ترمدهوش مرا بود، زده صورتش

 تا پرزورم و عمیق نفس با را ادکلنش و افترشیو مخلوط تلخ و خنک بوی شیرین، لذت آن از بدنم

 .بردممی فرو هایمریه عمق



 آن به شب از پاسی تا بسا چه نبود، آوردنی کم نفس اگر و بود شده تنگ سخت هردویمان دل

 هم به را هایمانپیشانی گرفتیم،می فاصله هم از کندی به که همچنان. دادیمنمی پایان

 هوای تمام گرفتن در سعی که ایبریده و تند هاینفس بلند صدای به بسته چشم و چسباندیم

 و برگشت طبیعی حالتی به هایماننفس دقیقه چند از پس. سپردیم گوش داشتند، اطراف

 لبخند دیدن با و کردم باز چشم. زگشتبا ممکنش حالت تریننرمال به من یگرفته گُر صورت

 هایسلول تمام در که بخشیلذت و گرم آرامش و شوق با را لبم سوی دو هر آرامشش، از لبریز

 : گفت و بخشید بیشتری غلظت لبخندش به. دادم کش باال به بود، کرده نفوذ بدنم

 مادمازل؟ بریم حاال. کردیم کارو اصل خب-

 : گفتم و کردم ترررنگپ رضایتمندی با را لبخندم 

 !بریم-

 انگار که کردمی نگاهم طوری. کردمی نگاهم چشمی زیر و بود گرفته را دستم اشخانه در جلوی تا

 شدمنمی متوجه حتی من اما دهم بروز را دهمنمی نشان و دانممی که را مهمی چیز خواهد،می

 تا بود کرده دراز خانه در سمت به را دستش که همچنان! بود چه عجیبش رفتار و نگاه این دلیل

 :گفت کنم، باز را در من

 .ترهمقدم مادمازل-

 و روز" بود عدد همان در رمز هم هنوز. زدم را اشخانه در رمز انگشتانم با و زدم پرغرور لبخندی

 شد باز در کوتاهی آهنگ صدای با." بود شده مصادف بهسا تولد با که دیدارمان اولین سال و ماه

 از قبل ولی شدم داخل بشوم، وارد من تا بود ایستاده عقب همچنان که ماکان دیدن با من و

 مارتین و مارتا و شدند روشن ناگهان خودشان کنم، روشن را خانه تاریک فضای هایچراغ کهاین

 در متعجب. کردند پخش پذیرایی در را رنگی نوارهایی دستشان، کلفت و کوتاه هایمیله با

 حتی و ادوارد اریکا، جولین، رایان، مارکو، عمو عمه، دیدن با همزمان و چرخاندم چشم پذیرایی

 تولدت" یترانه هم با هماهنگ که صدایشان به کردند،می نگاه من به لبخند با همگی که الرا

 اشک غیرمنتظره، و شیرین یتجربه آن حین نداشتم شک. سپردم گوش خواندند،می را" مبارک



 بود باریاولین این. نداشت کافی وضوح چشمانم جلوی تصویر که چرا بود شده جمع چشمانم در

 امزندگی از مهم جزئی سال، این در که هاییآن همگی ولی بودم کرده فراموش را تولدم خودم که

 !گرفتندمی جشن برایم و داشتند یاد به شدند

 !کنیمی گریه االن نگو! آرزو-

 ایقطره و چرخید سمتش به سرم شد،می زمزمه گوشم کنار هک ماکان یآهسته صدای شنیدن با

. زدم عمیق لبخندی همزمانش ریختم، اشک کهآن وجود با. چکید راستم چشم یگوشه از اشک

 گردنش دور را دستانم و ایستادم پاهایم یپنجه روی و شدم جمع در حضور مراعات بیخیال

 به را نرمش موهای انگشتانم سر با بردم،می فرو گردنش گودی در را سرم کهحالی در. کردم حلقه

 : گفتم و گرفتم بازی

 !نبود یادم خودم حتی وقتی کنم، تشکر ازت چطوری دونمنمی_ 

 این من خب ولی بود من احتیاطیبی برای شوقشان از نشان هایشانزدن دست صدای

 .داشتم دوست وجود تمام با شد، حلقه کمرم دور ماکان دستان بدنبالش که را احتیاطیبی

 *** 

 

 بخورم؟ کیک بازم من میشه آرزو. بود ایخوشمزه خیلی کیک اوه-

 ریز کنترل در سعی کهحالی در و کردم نگاه انداخت کیک به سپس و من به نگاهی که مارتین به 

 : گفتم داشتم، هایمخنده

 .بریزم برات بذار! میشه که البته-

. بنشینم جایم در تا گذاشت زانویم روی را دستش کانما که شوم بلند مبل روی از خواستم

 : گفت زدمی چشمکی من به کهحالی در و شد بلند خودش سپس

 .میشیا ترچاق بخوری زیاد کیک اگه مارتین-



 : گفت و کشید پوفی مارتین

 .جذابم خیلی جوره همه من که اینه مهم داره؟ عیبی چه خب-

 به لبخندی. داد مارتین به بود گذاشته کیک آن در که را بشقابی خندید،می کهحالی در ماکان

 : گفتم آهسته کنارم، در ماکان نشستن از پس و زدم رویشان

 .باشی مارتین مثل پسر یک بابای خوبه چقدر-

 از مملو لحنی با. کرد نگاه من به تعجب از گرد چشمانی با و چرخاند سمتم به را سرش ماکان

 : گفت ناباوری

 !کنی؟ینم که شوخی-

 واضح هایشخنده تا گرفت دهانش جلوی و کرد مشت را دستش. دادم تکان طرفین به را سرم

 .بود من دلخواه البته و آمدمی او به خیلی داشتن پسر نظرم به کرد،می مسخره چند هر. نباشد

 من کادوی از بشم مطمئن خواممی. کادوهاست وقت حاال خوردیم، که رو کیک آرزو خب-

 .کن بازش پس ومدها خوشت

 : گفت و زد مارتا به لبخندی ماکان

 .کادو مسئول تو و کیکه مسئول مارتین همیشه-

 داشت دست در که را کوچکی یجعبه آمد،می ما سمت به کهحالی در و زد پرغرور لبخندی مارتا

 : گفت و داد من به

 .ترهمهم خیلی من مسئولیت! البته-

 : گفت معترض مارتین

 .کادو نه کیکه کنهمی تولد رو تولد که چیزی اون! نه اوه-

 : گفت و کرد درازیزبان او به مارتا



 ! کیک نه کادوست-

 !ستخوشمزه کادوی جور یک خودش کیک خب-

 باشد، ایخوشمزه خوراکی که جمعی هر در مارتین حضور. خندیدیم حرفش به مانهمگی

 باز را جعبه بود، داده دستم به که ایجعبه به مارتا یاشاره با. سازدمی فراهم را خنده موجبات

. شد جاری هایمب**ل بر لبخند فرشته، یک طرح به رنگ اینقره ظریف پالک دیدن با و کردم

 : گفتم کردم،می ترعمیق را لبخندم کهحالی در و کشاندم منتظرش چشمان به را نگاهم

 !ازت ممنونم! مارتا قشنگه خیلی-

 *** 

 

 رفته رایان و عمو عمه، حتی میهمانان، تمام. کشیدم ایخمیازه و کشاندم اعتس به را نگاهم

 .ببرد امخانه به بعد کمی ماکان، هم را من بود قرار و بودند

 که من. است سورپرایز گفت و نداد را اشهدیه من به ماکان که بود این تولد بخش ترینجالب

 یحوله با را سرش کهحالی در و آمد بیرون حمام زا باالخره. آوردمدرنمی سر سورپرایزش از اصال

 : گفت و افتاد من به چشمش کرد،می خشک کوچکش

 نزدی؟ چرت یه چرا خب-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 .چیه کادوم بفهمم خواممی-

 : گفت رفت،می اتاق به کهحالی در و داد سر ایخنده

 .کن صبر کم یه پس-

 : گفت شد،می نزدیک من به کهحالی در و آمد بیرون دقیقه چند از پس

 .ببینیش پاشو خب-



 یک آنجا در که پذیرایی از ایگوشه تا همراهش و شدم بلند بودم، کشیده دراز که ایکاناپه روی از

 که بود گوشه قدرآن که بود جالب. رفتم داشت، قرار بزرگ جسمی بر سفید چرمی پوشش

 آن زد،می رویم به دلنشین لبخندی کهحالی در انماک ثانیه چند از پس. نکرد جلب را توجهم

 : گفت و برداشت را پوشش

 !سورپرایز از اینم-

 صندلی که براق و سفید پیانویی! بود پیانو یک جسم آن. ماند ثابت رویش چشمانم مردمک

. بود شده چشمگیر و زیبا بسیار رنگش اینقره هایپایه با و بود سفید خودش مثل پشتش، چرم

 ماکان! بودم شده محروم آن از دادم، بابا به که قولی برای و داشتم را آرزویش هاسال که ییپیانو

 : گفت و کرد صاف را صدایش

 ...البته و زنیمی پیانو واسم اینجا بعد به این از-

 : داد ادامه کشاندم، چشمانش به را ناباورم نگاه وقتی که کرد مکثی

 روز هر که کرد قبول اون و کردم صحبت لندن توی یانوپ معروف و مطرح خصوصی معلم یک با-

 .بده ایحرفه آموزش بهت و اینجا بیاد عصر

 : گفت و کرد ترپررنگ داشت ب**ل بر که را لبخندی

  مادمازل؟ چطوره-

 پیوسته واقعیت به من رویای که کنم باور لمسشان، با تا گذاشتم هایمب**ل روی را دستانم کف 

 کرد،می حلقه کمرم دور را دستش دو هر کهحالی در و آمد جلو بلند قدم چند .بینمنمی خواب و

 : گفت و چسباند خودش به مرا

 !نبود غیرممکن کنیمی فکر که اونقدری! نیست سخت باورش دیگه که این-

 بردم،می فرو موهایش در را انگشتانم که همچنان و برداشتم هایمب**ل روی از را هایمدست

 صورتش بر که صابونی و سرش شامپوی خوب بوی. سیدم*بو را او و ایستادم پاهایم یپنجه روی



 عضالت ترینعمقی تا لذت آن شیرین و گرم طعم و کرد نفوذ هایمریه عمق تا بود، زده

 .کرد نایاب لذتی غرق را هایمب**ل

 به رو و گرم لذت آن در و بردمی پی من قلبی یخواسته به بزنم، حرفی کهآنبی بود دلپذیر چقدر

 هم از دقیقه چند از پس. کنم حس عشق کنار در را شادی اوج تا کردمی همراهی مرا اش،داغی

 به را سرم فرق و بردم فرو گردنش در را سرم من زدیم،می نفسنفس کهحالی در و گرفتیم فاصله

 : گفت و کشید امگونه روی وارنوازش را دستش. چسباندم اشچانه زیر

 .چطوره نگفتی خرشآ-

 : گفتم شوق از مملو ولی آهسته صدایی با و زدم لبخندی

 !ایالعادهفوق تو! ماکان بود عالی-

 : گفت پرغرور لحنی با

 .دونممی-

 : گفتم و زدم اشسینه به مشتی

 شدی؟ خودشیفته باز تو-

 : گفت و خندید ریز کمی 

 !نمیشه سوبمح خودشیفتگی که وجودت خوب هایواقعیت به اعتراف-

*** 

 

 .خوبه خوبه،-

 زد دست برایم شد تمام موسیقی وقتی. زدم را نُت باقی بیشتری نفس به اعتماد با حرفش این با

 : گفت داد،می شکل لبخند با را نازکش هایب**ل کهحالی در و



 !آرزو بود عالی-

 : گفتم م،زدمی رویش به رضایت از لبخندی کهحالی در و شدم بلند امصندلی روی از

 .ویکسون خانم ممنون-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 ؟برم بعدش که کنیمی مهمونم خوشمزه هایقهوه اون از یکی خب-

 آمد، خانه این به که روزی اولین اگنس چند هر. کند درست ایقهوه گفتم و زدم صدا را اگنس 

 روز دو از پس نداشت، آشنایی نیازش مورد لوازم و وسایل چیدمان با و کردمی غریبی احساس

 انجام درستی به را کارهایش منضبط و فرز قبلی، یخانه مثل هم اینجا در گرفت یاد خوب خیلی

 نعلبکی و فنجان یک دویمان هر جلوی و آمد پذیرایی به دست به سینی دقیقه چند از پس. دهد

 .گذاشت بود، داده ترتیب که را بویی خوش و غلیظ یقهوه محتوی کوچک

 تا برود زود باید امروز که گفت زدن، گپ و ماندن بیشتر برای من اصرار خالف که ویکسون خانم

 هم من. شد اشقهوه کردن مزهمزه مشغول و برداشت را فنجانش برسد، مهمش مالقات به

 .رفتم فرو فکر به مشامم به خوشش بوی کشیدن حین و برداشتم را فنجانم

 بازگشتند رُم به عمو و عمه تولدم، شب از بعد روز. گذردمی تولدم شب از هفته یک حدودا امروز

 و رفتند مهمانانم که وقتی از و کرد عمل بود داده که قولی طبق ماکان. رفت لندن از رایان شبش و

 هر من به پیانو تدریس برای ویکسون، خانم بود، گفته که شخصی همان آمدم، اشخانه به من

 من است، معتقد ویکسون خانم که است این خبرها بهترین از یکی. آیدمی خانه به عصر روز

 چشمگیری پیشرفت هفته یک همین در سبب همین به و هستم مندعالقه و مستعد بسیار

 ایحرفه پیانیست یک حد در توانممی بعد سال پایان تا بروم، پیش طورهمین اگر و امداشته

 پس هایمشغله و بچه به کردن فکر با شاید چند هر. شوم رمسی این نامدار بسا چه و شده ظاهر

 .است قشنگ هم رویایش حتی خب ولی برسد نظر به رویایی بیشتر ازدواج، از

 .میرم دیگه من خب-



 و پاشیدم رویش به لبخندی. شدم بلند امصندلی روی از و گذاشتم میز بر نعلبکی روی را فنجانم

 : گفتم

 .بگذره خوش بهتون امیدوارم برید باید که حاال خب ولی بمونید بیشتر داشتم دوست که من-

 : گفت داشت،برمی مبل روی از را کوچکش کیف کهحالی در و زد لبخندی

 .باشی داشته خوبی خیلی روز هم تو امیدوارم! آرزو ممنون-

 با شدنم تنها و رفتنش از پس. کردم اشهمراهی خانه در به رسیدن تا و کردم ترپررنگ را لبخندم

 مثل بود قرار و آمدمی ماکان که بعد ساعت دو تا را امروز درس و رفتم پیانو سمت به اگنس،

 .کردم تمرین بنوازم، جدید آهنگ برایش هاشب دیگر

 پذیرایی به چندی از هر و دیدمی را شام تدارک اگنس بودم، تمرین مشغول من که همچنان

 تشویق مرا همواره ویکسون خانم و ماکان مثل هم اگنس. کردمی نگاه لذت با من به و آمدمی

 من در نواختنش هنگام را ایعالقه و ذوق که چرا دهم، ادامه را پیانو نواختن حتما که کردمی

 که بودم شده تمرین غرق قدری به. یافتنمی ظهور من در دیگری کار هیچ انجام حین که دیدمی

 حس با تمرینم، دور پنجمین اتمام از پس که شد وارد انماک و شد باز ک ی خانه در نشدم متوجه

 نشسته کنارم صندلی روی. چرخید راستم سمت به سرم کمرم، دور گرمی دستان شدن حلقه

 .کرد امتشنه چشمان نثار را بخششآرامش نگاه. بود

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 !موسیو سالم-

 : گفت و آمدند کش باال به شبخشآرامش لبخند تشکیل برای لبش سمت دو هر

 !عزیزم سالم-

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده

 میگم من یا عزیزم میگم من مادمازل، میگی تو یا همو؟ کنیم صدا جور یک دو هر نمیشه-

 !عزیزم میگی تو و موسیو



 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .میشه ترکیب هم با و داره خودشو خاص شیرینی کردن صدا جور دو هر بهتره، طوریاین-

 : گفت و برد ترعقب را سرش هایم،ب**ل بر گرم شیرینی آن کاشتن از بعد و آورد جلو را صورتش

 روزیه؟ چه فردا که نرفته یادت-

 باقی اماولیه استرس از مقداری من، درون در هم هنوز چند هر. زدمی موج شوق صدایش در 

 .بود مانده

 : گفت و گرفت ار  امچانه زیر دستش با

 نگرانی جای کنم اثبات که نیاوردم برات دلیل همه اون الکی که من! نباشی نگران بود قرار-

 !نیست

 خوب خیلی هنوز و بود صافصاف هنوز که شکمم روی را دستم کهحالی در و گرفتم او از چشم

 صدایی با و اختماند پایین را سرم گذاشتم،می کرد مخفی آن با را دوران این در بودن شدمی

 : گفتم آهسته

 ...فردا غربالگری ینتیجه ممکنه و سالمه سی االن من که دونیمی ماکان-

 هاآن از فراوانی اطمینان و آرامش که چشمانش به را نگاهم. گذاشت دهانم روی را دستش

 : گفت و زد رویم به کنندهدلگرم لبخندی. کشاندم کرد،می تراوش

 درصد پنجاه از باشه، داشته سندرم اینکه احتمال که دونیمی. آرزو نک فکر خوب چیزای به-

 .هست زیادی امیدواری جای و هست بودنش سالم کامال برای بیشتری شانس پس. کمتره

 : افزود قبل از ترآهسته صدایی با. برداشت دهانم روی از را دستش و کرد مکثی

 ...نرسیده چهارم ماه به هنوز که االن میشه ،باشه داشته بزرگی مشکل هم اگر حتی-



 سقط امکان از که ایجمله دادنمی رضا دلم اصال. گذاشتم دهانش روی را دستم من باراین

 موقع به وجود با را بچه این من. شود تثبیت ذهنم در بگذارم یا بشنوم باشد، آن در جنین

 !داشتم دوست وجود تمام با نبودنش،

 *** 

 

 که را بازم نیمه چشم. شدم بیدار بود، گرفته نوازش به را موهایم که دستی گرمای حس با صبح

 : گفت و زد لبخندی دید،

 !مادمازل بخیر صبح-

 با. کرد گرم ممکن حالت ترینشیرین با را آن و زد امپیشانی بر کوتاه ایسه*بو و شد خم

 : گفتم و مالیدم را چشمانم کمی هایمدست

 .بخیر هم تو صبح-

 : گفت رفت،می اتاق در سمت به که همچنان و شد بلند تخت روی از

 .کنه آماده رو صبحانه اگنس میگم بشوری رو صورتت بری تا خب-

 : گفت تهدیدوار لحنی با. چرخید سمتم به و کرد باز را در

 .بزنم شونشونه خودم تا نداری کاری موهات به-

 : گفتم و زدم جانکم لبخندی

 .دتخو مال کردنشون شونه! چشم-

 سست بدن و کشیدم ایخمیازه. بست را اتاق در رفتنش، بیرون از پس و زد پیروزمندانه لبخندی

 رفتم هایملباس کمد سمت به. شدم بلند تخت روی از و آوردم در حرکت به سختی به را کرختم و

 لباس با بود، گرفته جای تنم بر ایشلخته طرز به و چرخیده که را بازم و کوتاه خواب لباس تا

 .کنم عوض دیگری



 در ماکان که نداشتم اتاق از رفتن بیرون برای مشکلی ام،ژولیده موهای جز و شدم آماده باالخره

 نزدیک من به بودم، نشسته منتظرش آینه مقابل صندلی روی که من دیدن با و کرد باز را اتاق

 موهایم هایگره یستهآه کردن باز به شروع و گرفت قرار سرم پشت برس، برداشتن از پس و شد

 بزند شانه را موهایم صبح که بود شده همین اشروزه هر کار. کرد هاآن کشیدن برس آن از پس و

 و حال اصال شخصا من که چرا بود خوبی یبرنامه. بخوابیم و بزند شانه را هاآن شب باز و

 و کردمی را کار این اوانیفر  لذت و دقت با او ولی نداشتم، را موهایم هایگره کردن باز یحوصله

 .کردمی شانه مرتب را موهایم

 .شد تموم-

 : دادم کش باال به را لبم راست یگوشه و چرخاندم سمتش به را سرم

 .ممنون همیشه مثل-

 : گفت و بخشید بیشتری ژرفای داشت ب**ل بر که لبخندی به

 .کنممی خواهش همیشه مثل-

 .شدم بلند لیصند روی از و دادم سر کوتاه ایخنده

 از. کند جبران را زمانش بودن کم که بود دلچسب قدری به ولی نکشید طول زیاد صبحانه خوردن

 : گفتم و شدم بلند صندلی روی

 .بریم دیگه خب-

 : گفت و پاشید رویم به دارمعنی لبخندی ماکان

 !باشی نداشته استرس بود قرار-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .دیگه کنی درکم تونینمی-

 : گفت گذاشت،می هایمشانه روی را دستش دو هر کهحالی در و شد بلند اشصندلی روی از



 !نداره بقیه درک به ربطی هیچ این و باشی آروم باید تو-

 : افزود و کرد حرفش یضمیمه بخشآرامش لبخندی

 . بود دلیلبی هاتنگرانی یهمه بینیمی میری-

 *** 

 

 !خوشگله چقدر دخترمون کن نگاه شوخی،بی-

 خوشحالی جای. کردمی نگاه شوق با سونوگرافی عکس به بود، داده لم کاناپه روی که همچنان

 که است ذکر شایان هم این و بود میل باب پیش، یهفته غربالگری آزمایش جواب که داشت

 به کهحالی در. رسید آرزویش به ماکان و است دختر بچه شد معلوم سونوگرافی، آخرین از بعد

 : گفتم پرحرص و کشیدم پوفی شدم،می نزدیک کاناپه

 .شد دختر کردی ناراحتش اونقدر و باشه پسر بود قرار! نده دخترتو پُز انقدر-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .بهتر-

 حلقه کمرم دور را دستش که همچنان. نشستم کنارش و رسیدم کاناپه به بلند قدم چند با

 : گفت کرد،می

 ایران؟ میریم اونجا از روز چهار از بعد و رُم میریم دیگه روز دو همیش باورت-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست طرف کردم،می نگاه چشمانش در لذت با که همچنان 

 کریسمس توی مونآشنایی از سال یک واقعا یعنی! گذشت زود انقدر نمیشه باورم واقعا که من-

 !گذره؟می یمبود رُم بهسا تولد واسه که

 : گفت کرد،می نوازش را هاآن کهحالی در و گذاشت موهایم روی را دستش



 !گذرهمی جدید بوی و رنگ این و من زندگی در تو شروع از سال یک! گذرهمی تمام سال یک آره-

 و شیرین طعم هم هنوز. فشرد هایمب**ل بر را گرم و نرم هایشیرین آن و آورد جلوتر را سرش

 .داشت را گذشته ردلپذی

 بود قرار که ماکان. رفتیم آشپزخانه به زد،می صدا صبحانه خوردن برای را ما که اگنس صدای با

. شد بلند میز پشت از و خورد را اشصبحانه من از بیش سرعتی با برود، بیمارستان به هم امروز

  :گفت امگونه بر کوتاه اما گرم ایسه*بو کاشتن از پس و آمد سمتم به

 .خداحافظ. برم باید دیگه من-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .خدانگهدار-

 : گفت و چرخید سمتم به بود، آشپزخانه از خروج حال در که همچنان

 .باش دخترم مراقب-

 من به خواستمی کردنش،" دخترم دخترم،" این با. رفت و زد رویم به پرشیطنت لبخندی

 .شدم بازنده من و نشسته سیکر  به او حرف که کند درازیزبان

 *** 

 

 کنی؟ درست قهوه میشه اگنس-

 .خانوم بله-

 مثل و گذشتمی ماکان رفتن از ساعتی سه. کردممی عوض را تلویزیون هایکانال حوصلهبی

 راحتی روی خواستم و کشیدم ایخمیازه. رفتمی سر خانه در ماندن تنها از امحوصله همیشه،

 کردم نگاه دیوار روی ساعت به. کرد جلب خودش به را توجهم خانه در زنگ صدای که بکشم دراز

 : کردم زمزمه ب**ل زیر و



 !صبح موقع این اونم باشه؟ میتونه کی آخه-

 کنم؟ باز رو در خانوم-

 رویش چروکی و چین تا کشیدممی پیراهنم به دستی کهحالی در و شدم بلند راحتی روی از 

 : گفتم نماند،

 .کن باز-

 کار چه اینجا او. شد گرد تعجب شدت از چشمانم خانه، به ورودش و در شدن باز از پس

 !کرد؟می

 چشمانش در و آشفتگی نوعی اشچهره در بود، آراسته و مرتب همیشه مثل ظاهرش کهآن با

 همین، برای و ندارد رو پیش خوشایندی اتفاق آمدمی نظر به. زدمی موج دلشوره و نگرانی نوعی

 : گفت و شد نزدیک من به بلند قدم چند با. گرددمی راهکار دنبال به فراوان سیاستر  با

 .آرزو سالم-

 یخانه به آمدنش باراولین برای کنجکاوی و تعجب که صدایی با و زدم رویش به جانیکم لبخند

 : گفتم بود، پیدا آن در ما

 !سالم-

 : کردم زمزمه را اسمش باری چند ب**ل زیر

 !وینسنت جنی-

 : پرسیدم و گرفت دست به را زبانم افسار تعجبم، با توام کنجکاوی باالخره و

 !اینجا؟ اومدی که شده چی-

 در که هامبل از یکی روی. آمد سمتم به بلند قدم چند با و زد مصنوعی و جانکم لبخندی

 : گفت و نشست بود، من نزدیکی

 نشدی؟ خوشحال دیدنم از-



 : مگفت و نشستم هم من باالجبار 

 داشته؟ دلیلی! اینجا اومدی زده سر انقدر که کردم تعجب خیلی فقط! نگفتم اینو من-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 بهش دونینمی رو دلیل اون چون که هست پشتش دلیلی برسه، نظر به عجیب که چیزی هر-

 .عجیب میگی

  اومدنت؟ اینجا به االن برای بود چی دلیل اون خب-

 : گفت و گذاشت مبل یدسته روی را دستانش 

 بزنیم؟ حرف بعد و بشیم سرگرم نوشیدنی یک با اول نیست بهتر-

 : گفتم و دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 قهوه؟ یا چای-

 .باشه داغ و تلخ فقط نداره، فرقی-

 که بود جالب برایم. اوردبی را هاقهوه اگنس تا ماندیم منتظر دو هر و گفتم اگنس به خواست آنچه

 !بود بابا مثل درست اشسلیقه! تلخ و داغ گفتمی

 در شکر زدن هم مشغول که من. گرفتند قرار روبرویمان قهوه هایفنجان ساعتی نیم از پس

 کهآن از پس. دوختم نوشید،می داغداغ طورهمان را تلخش ایقهوه که او به چشم بودم، امقهوه

 کشید عمیق نفسی. کشید لبش به دستی و گذاشت میز روی را فنجانش ،نوشید ایجرعه چند

 کهآن برای دلهره نوعی. زدمی موج خاصی یدلهره نگاهش در. کشاند من سمت به را نگاهش و

 .دارد عواقبی چه بزند من به خواستمی که حرفی دانستنمی

 باهات مهم موضوع یک مورد در تا ببینمت نزدیک از و بیام گرفتم تصمیم باالخره من آرزو خب-

 ...بزنم حرف



 قورت را دهانم آب. آورد هجوم وجودم یهمه به فراوانی تشویش و ترس حرفش با عجیبی طرز به

 ولی بزند نیست قرار بدی حرف که دهم تسکین را خودم مثبت، افکاری با کردم سعی و دادم

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی. زدمی شور همچنان دلم چرا دانمنمی

 !بزن حرف خب-

 : گفت و گشود ب**ل دید که را امکنجکاوی

 و نصف حرفامو خوامنمی. کنی قضاوت بعد و بدی گوش آخر تا حرفامو بدی قول من به باید اول-

 ...که بدون هم رو این. میگم دروغ و کنینمی باور که بگی شنیده، ناقص و نیمه

 : افزود و کرد مکثی

 .شاهد هم و دارم مدرک هم هامحرف اثبات برای-

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 چیه بزنی خوایمی که حرفی مگه اصال! بخوام؟ شاهد و مدرک که دادگاهه مگه! حرفیه؟ چه این-

 !سخته؟ قدراین باورش که

 و برسد لبم به جانم که کرد تلف را زمان قدری به محتویاتش، خوردن با و برداشت را فنجانش

 آب و بستم چشم. بیاید سراغم دوباره انگیزمنفرت تهوع حال که شود زیاد حدی تا امانینگر 

 جای هایمشانه روی ظریفش دستان. بشوم مسلط خودم بر تا دادم قورت تند تند را دهانم

 : گفت که شنیدم را نگرانش صدای. گرفتند

 !شده؟ چی! خوبه؟ حالت آرزو-

 کم حس با. دادم ماساژ را آن پایین به باال از آهسته باری چند و گذاشتم گلویم روی را دستم

 زد،می سوسو هاآن در تشویش که چشمانش به را نگاهم و کردم باز چشم تهوعم، حالت شدن

 : گفتم و کشاندم

 !خوبم االن-



 هم باز بودم مطمئن. کشید خیال آسودگی از نفسی و گذاشت اشسینه یقفسه روی را دستش

 .است شده حساس فقط او و" نه" دهممی پاسخ هم باز من و دارم خاصی بیماری آیا که پرسدمی

 اومده؟ سرت بالیی چه نمیگی من به چرا تو آرزو-

 : پرسیدم گنگ و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 !زنی؟می حرف بال کدوم از! میگی؟ داری چی-

 : گفت و کرد اخمی

 عصبی وقتی و کردی پیدا گوارشی مشکل تو که آورده سرت بابات مطمئنم که بالیی همون-

 !گیریمی تهوع حال مدام میشی،

! کنممی زندگی مخانواده از دور ساله دوازده االن من! زنی؟می حرف بابام از همش چرا تو! بابام؟-

 !برسه آسیبی بدنم به که نکرده عصبی منو اونقدر وقتهیچ بابا ضمن در

 : گفت و زد دارمعنی پوزخندی

 .مشکالته این تمام دلیل اباتب چون-

 : گفتم و کردم اخمی

 برام خیلی بابام که بدونی باید! کنی؟می بدگویی من بابای از انقدر چرا جنی! مشکالت؟ کدوم-

 !عزیزه

 ولی زدم را حرف آن چرا دانمنمی. باخت رنگ نگاهش در شادی و امید یروزنه یک حرفم این با

 بود چیزهایی ترینعجیب از این و باشم داشته دوست را مپدر  ندارد دوست جنی کردم،می حس

 چشم بود، پذیرایی یگوشه که پیانویم به و گرفت من از چشم. یافتمنمی برایش دلیلی که

 زیادی مدت و بوده بلد زدن پیانو هم او مگر. زدمی موج خاص دلتنگی نوعی نگاهش در. دوخت

 !است؟ شده دلتنگ که بوده محروم آن از

 خریده؟ برات انماک-



 : گفتم بودم، دوخته چشم زیبایش رخنیم به که همچنان 

 .آره-

 تولدت؟ واسه-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 !دونی؟می کجا از-

 : گفت و چرخاند سمتم به را سرش

 .بود پیش یهفته دو تولدت چون-

 : گفتم ناباوری با

 !روزیه؟ چه تولدم دونیمی کجا از تو-

 : گفت و زد رویم به دارمعنی دیلبخن

 .کنهنمی فراموش آورده، دنیا به شوبچه که رو روزی هیچوقت زن یک-

 : پرسیدم گنگ خاراندم،می را گردنم پشت کهحالی در و بردم موهایم زیر را دستم

 داره؟ من سوال به ربطی چه حرفت این-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش 

 !کنمنمی فراموش رو تولدت روز هرگز و آوردم دنیا به رو تو من که اینه ربطش-

 با. بستم چشم و دادم بیرون زور با را نفسم. ایستاد تپش از قلبم کردم حس ایلحظه برای

 : گفتم آهسته صدایی

 !جنی نمیاد خوشم هاشوخی اینجور از اصال-

 !کنمنمی شوخی من-



 در که بود صداقتی داد،می عذاب مرا که چیزی. کردم نگاه چشمانش در پرخشم و کردم باز چشم

 در جور من منطق با اصال که حرفی تایید. زدمی حرفش بر تایید مهر و زدمی موج نگاهش

 بلند صدای. دادم سر ایقهقهه لحظه چند از پس و کردم نگاه چشمانش در جدی کمی! آمدنمی

 کهآن با چرا دانمنمی. یدمخندمی همچنان من ولی داشت بودنش هیستریک از نشان ام،خنده

 که بود تصور از دور قدری به فکر این و بودم رفته فرو فکر به کردم،می رد را حرفش جا در باید

 .دادمی بروز را امعصبی یخنده

 : گفت آهسته صدایی با و گذاشت امشانه روی را دستش

 !آرزو-

 نشان را پوزخندم که لبم یرفته باال راست ینیمه با و آمد بند امخنده باالخره دقیقه، چند از پس

 : گفتم تمسخرآمیز لحنی با و کردم نگاهش داد،می

 کردی فکر! کنم؟می باور کامل رو تو حرف االن من کردی فکر! کردی؟ فکر چی خودت با تو! جنی-

 کردی فکر! مادرمه؟ شدم، آشنا باهاش تازه سالگیم سی سن توی که نفر یک کنم باور باید من

 طنزی هر از حرفات تو! جنی اوه! آوردی؟ دنیا به رو من تو کنم باور باید مادرمه، رزا دونممی قتیو

 !ترهمضحک

 : گفت و زد کمرنگی لبخند

! دارم حرفم برای شاهد و مدرک گفتم، که طوریهمون ولی زنیمی رو حرفا این تو دونستممی من-

 ...تو باربارا

 : گفتم دادمی تهدید بوی که صدایی با. گرفتم جلویش سکوت ینشانه به و بردم باال را دستم

 من تو که کیه میگی که باربارا این فهممنمی هم اصال! باربارا میگی من به که باشه باریآخرین-

 !بزنی صدام خودم اسم به باید و دارم رو خودم اسم من اما گیری،می اشتباه باهاش رو

 عوض رو اسمت گرفت، من از رو تو بابات وقتی ولی گذاشتم ارباراب اسمتو من! تویی باربارا آرزو،-

 .گرفت جدید یشناسنامه برات و کرد



 : گفتم و شدم بلند مبل روی از

 اینکه جای به بنویس داستان برو پردازه، خیال انقدر ذهنت اگر! کن تموم رو چرندیات این! جنی-

 !بدی تحویلشون و بسازی داستان هاآدم زندگی واسه

 : گفت و زد داری معنی، لبخند. ایستاد روبرویم دقیقا و شد بلند مبل روی از هم او من دنبال به

 حقیقتی تا اینجا اومدم همین برای. ترسمنمی چیزی از دیگه و دادم دست از رو چیزا خیلی من-

 بریم متونیمی تواَم مادر من کنینمی باور اگر. بگم بهت رو کرد مخفی ازت هاسال پدرت که رو

 .بشه ثابت بهت چیز همه که بدیم (DNA) ا ی ا ن دی آزمایش

 را هایشحرف خواستنمی دلم هرگز من. نشنوم چیزی دیگر تا گذاشتم هایمگوش روی را دستانم

. کنم باور بشوم مجبور و بشنوم دادند،می را ماه پشت پنهان و ناگوار حقیقتی بوی که

 لبخندی. دادند فاصله هایمگوش از را هاآن آهسته و گرفتند قرار دستانم روی هایشدست

 : گفت آرام و پاشید رویم به بخشاطمینان

 آوردنت دنیا به از قبل خودم حتی که اونی از بیشتر خیلی! داشتم دوستت خیلی من کن باور-

 رو تو اینکه از بعد پدرت ولی دارم دوستت هنوزم که کن باور اینم! داشتم دوستت کردم،می تصور

 که این بدون لندن اومدی که اوایل حتی اون. بزنم حرف باهات یا ببینمت نذاشت گرفت من از

 باهات و بشم نزدیک بهت نتونم من که بود گذاشته بادیگارد برات سالی چند باشی، داشته خبر

 با من که بود این اونم و ترسیدمی خیلی چیز یک از ولی نبود ترسویی آدم هرگز اون. بزنم حرف

 داشتن از رو تو سال همه این بفهمی اگر دونستمی چون ترسید،می این از اون. بزنم حرف تو

 این که ترسیدمی و میشی متنفر ازش خیلی کرده، محروم داشت دوستت و بود زنده که مادرت

 ...بده دستت از همیشه برای و کنی بیرون زندگیت از اونو بشه باعث تنفر

 اما کردممی باور را اساسش و پایهبی هایحرف نباید من. زدمی چنگ گلویم به بزرگ بغضی

 آنچه اختیار کردممی حس. دادمی سوق هایشحرف باور به مرا درونم، در حسی چه فهمیدمنمی

 تا زدم پلک تندتند. بودم داده دست از را کردممی رد نشنیده باید آنچه و کنم باور باید



 روی را دستش. سازند رها خود شر از مرا و بریزند فرو بودند، هکاست را دیدم وضوح که هاییاشک

 : داد ادامه را حرفش هایماشک زدودن از پس و کشید امگونه

 با رو من که بود عاشقش اونقدری پدرت ولی نبود مادرت هرگز اون! عزیزم نیاورد دنیا به رو تو رزا-

 من از حرفی تو جلوی که بود عاشقش یاونقدر . زد پس بودم تو مادر خودش، یبچه مادر اینکه

 .کرد تموم اون نفع به رو چیز همه و نزد

 صدایش بود، آورده زبان بر را رزا اسم کهآن محض به. زد حلقه چشمانش در اشک از ایالیه

 آماده من با امروزش گفتگوی برای را خودش کهاین با چطور بود عجیب. بود کرده لرزش به شروع

 لرزش پر و عمیق نفسی. بود داده دست از را اعصابش کنترل رزا از حرفش وعشر  با بود، کرده

 : افزود و کشید

 خواممی! بفهمی رو واقعیت تو ذاشتنمی پدرت ولی داشتم دوستت همیشه من! من باربارای-

 برای فقط کردم، کاری هر حاال تا من کن باور ولی باشه مالقاتمون آخرین این شاید که بدونی اینو

 ...که بدون اینم و بوده خودت شبختیخو

. ریخت فرو چشمانش از اشک قطره چندین کهآن تا کرد، باز و بست را چشمش و کرد مکثی

 : افزود لحظه چند از پس

. بده توضیح بهت رو چیز همه بگو بهش کنینمی باور منو حرفای اگر. پدرته هم شاهد بهترین-

 رو واقعیت تونهنمی دیگه بگی بهش اگر. گفتم تبه چی من و دیدی چطور رو من که بگو بهش

 .میگه بهت چیزو همه و کنه پنهان

 از هم سر پشت تند، بارانی مثل اشک قطرات. شود تمام انگیزمنفرت کابوس تا بستم چشم

 مثل. کشید گرمش آغوش به مرا و برداشت امگونه روی از را دستش. چکیدندمی چشمانم

 مادر او که کردممی باور باید چطور آخر. دادمی را قیمتشگران گرم و شیرین عطر بوی همیشه

 فریاد قلبم درون در ندایی چرا کردممی باور نباید اگر! ؟کردممی باور باید چرا اصال! است؟ من

 را او با دیرین آشنایی حس دیدم، را او که ایلحظه اولین از چرا! گوید؟می راست او زد،می

 ایدیوانه من نکند! دیدم؟می هایمانچهره بین نشدنی انکار شباهت حد این تا چرا! داشتم؟



 کردنمی اعتراف گاه هیچ است سالم که ماکان بودم، دیوانه من اگر رقصد؟می او ساز به که شدم

 !اندازدمی من یاد به را او جنی، یچهره که

 !کنم راحتتنا ندارم دوست اصال من! نکن گریه کنممی خواهش! عزیزم باربارای-

 غمش و کندمی بازی نمایش بگویم خواستمی دلم خیلی. لرزیدمی درد و غم حس از صدایش

 حد این تا چرا دانمنمی. است روراستی و صداقت اشهمه گفت،می حسم ولی است دروغین

 سیارب که آنان حتی اطرافیانم، رفتارهای از خیلی من کهحالی در کنم، باور را او توانستممی راحت

 .گمارممی تظاهر را هستند نزدیک من به

 با که بغضی از که آهسته صدایی با. آمدم بیرون آغوشش از و دادم تکان کمرش روی را دستم

 : گفتم لرزیدمی زد،می چنگ گلویم بر توانش تمام

 !برو فقط کنممی خواهش! جنی برو فقط-

 ...اما-

 : گفتم بلندتر صدایی با

 !برو فقط! جنی برو-

 با توام ناراحتی از مملو حسی ماند، باقی نگاهش در آنچه تمام و باخت رنگ نگاهش در امید

 با و باشم تنها بتوانم من تا کند، تعجیل رفتنش در کردم التماس او به نگاهم با. بود حسرت

 .بیایم کنار خودم

 غرق قدری به. گرفت شپی در را خروج راه ندارد، رفتن به میلی اصال بود معلوم نگاهش از کهآن با

. کرد ترک را خانه و کرد خداحافظی چطور نشدم، متوجه اصال که بودم شده نقیضم و ضد افکار

 را کردن فکر بیشتر و نشستن تحمل. شدم بلند مبل روی از و دادم قورت محکم را دهانم آب

 قدم چند با ردمک سعی. بود گرفته من از را قرار و آرام زدنش حرف دقیقه چند همان با. نداشتم

 دیوار به را دستم. کرد متوقف حرکت از مرا شدید ایسرگیجه راه، بین ما که بروم اتاق به بلند



. شوم مسلط خودم بر تا کشیدم بلند نفس چندین و بستم چشم. نیفتم زمین بر تا دادم تکیه

 : گفتم ب**ل زیر

 ! بود محض خزعبالت همش !کنی؟ باور اونو چرندیات تونیمی چطور! خنگ احمق   یدختره-

 ایفایده هیچ ولی بیاورم بیرون هایشحرف فکر از را ذهنم تا دادم، تکان طرفین به را سرم

 جلوی تصویر تنها که کنم پرت دیگری چیز به را حواسم تا کردم باز چشم ناچار به. نداشت

 .برد هوش از مرا امگرفته شدت یسرگیجه همراهی با که بود سیاه ایپرده بازم، چشمان

 *** 

 

 : گفت عصبی لحنی با

 !نمیاد؟ هوش به چرا پس-

 .باشه ساده فشار افت یک خاطر به نکنم فکر. شده وارد بهش بدی شوک احتماال-

 : گفت پرخشم ولی آهسته صدایی با و کشید پوفی حرص با

 !وینسنت جنی رسممی حسابت به-

 کردم باز سپس و بسته را هایمچشم قدری به. کردم باز چشم و دادم تکان را هایمپلک کندی به

 که ماکان از واضحی تصویر به بودند، هم با گفتگو حال در که مرد دو مبهم و تار تصویر از که

 که سفید روپوش با مردی و زدمی حرف خود با صدابی ب**ل زیر و دادمی ماساژ را اشپیشانی

 قورت را دهانم آب خواستمی دلم. دمرسی داشت، کردنش آرام در سعی و ایستاده روبرویش

 قورت برای آب قطره یک حتی که بود خشک گلویم و دهان قدری به ولی بزنم صدایش و بدهم

 : زدم صدایش سوخت،می خشکی از که گلویی با ناچار به. نداشتم دادن

 ...ماکان-



. کرد جلب سویم به را توجهش بود، آمده در ناهماهنگی بلندی به که امرگه دو و گرفته صدای

 متعجب نگاه بخشش مهمترین اما کرد جلب سویم به را دویشان هر توجه بگویم، بود بهتر شاید

 : گفت بود میانسالی نسبتا مرد که پزشک. بود زد،می موج تشویش آرامشش دریای در که ماکان

 .ذارممی تنهاتون-

 و شد نزدیک تختم به قدم دو با کانما. گذاشت تنها را ما و رفت بیرون اتاق از سریع هاییقدم با

 از عمیق نفسی کرد،می نزدیک صورتم متریسانتی ده تا را صورتش و شدمی خم کهحالی در

 : گفت و کشید خیال آسودگی

 نه؟ بدی، کشتن به منو خواستی-

 :گفتم سختی به نبود، خروس صدای به شباهتبی که صدایی همان با 

 ...آب-

 : گفت کرد،می پر کنارم میز روی آب پارچ از را لیوانی کهحالی در و چرخید سریع

 ...باید بعدش ولی بخورش-

 به چشم بشوم، خیزنیم تخت در کردمی کمک من به کهحالی در و گذاشت میز روی را پارچ

 : افزود و دوخت من چشمان

 .آورده سرت رو بال این کی بگی بهم-

 از مرا کردنش کج با و رساند چسبید، لیوان به خشکی شدت از که پایینم ب**ل به را لیوان یلبه

 از را لیوان آب، نوشیدن از پس. داد نجات بود، کردنم خفه پی در شکبی که آوریعذاب تشنگی

 ایذره یا بگویم دروغ نتوانم تا کردمی نگاه چشمانم در مستقیم کهحالی در و داد فاصله دهانم

 : گفت کنم، کاری پنهان

 انداخته؟ روز این به رو تو کی. گوب بهم حاال-

 : گفتم و دادم کش باال به کمی را لبم راست یگوشه 



 .کن ولش-

 : گفت پرخشم لحنی با و کرد غلیظ اخمی

 کرده؟ کارو این کی پرسیدم-

 اوقات اغلب چون. کردم گره هم در لرزیدند،می ترس از که را دستانم و دادم قورت را دهانم آب 

 تند با و انداختم پایین را سرم. ترساندمی مرا شدید خشمش دیدن بود، سردخون و آرام آدمی

 به کردن فکر از هم خودم من. دادم خرج به بغضم کردن پنهان در تالش دهانم، آب دادن قورت

 بخواهم کهآن به برسد چه گیرد،می امخنده وینسنت جنی اساس و پایهبی و مسخره هایحرف

 !امکرده باور زیادی حد تا قلبم اعماق در را یشهاحرف بگویم ماکان به

 !بودم تو با آرزو-

 اما پرخشم. کرد من آوردن حرف به در سعی اشعصبانی لحن با و فشرد دستانش در را بازوهایم

 : گفت قبل از ترشمرده

 وینسنته؟ جنی کار-

 : گفت بلندتری نسبت به صدای با دید، که را سکوتم 

 آره؟-

 : گفتم آهسته صدایی با و آوردم باال را سرم باالجبار 

 پرتایی و چرت چه فهمیدهنمی که بوده خورده اونقدر جنی مطمئنم. بود من از اشتباه ماکان-

 ...کردممی باور نباید من ولی میگه

 

 : گفت برد،می باالتر را سرم کهحالی در و گرفت را امچانه زیر

 گفته؟ بهت چی-

 : گفتم قبل از تربلند صدایی با. کشاندم پایین و تمگرف چشمانش از را نگاهم 



 .بگم خوامنمی ماکان، کن ولم-

 : آمد در قبل از ترپرخشم صدایش و شد فشرده دستش در امچانه

 گفته؟ بهت چی بگو بهم! کنی مخفی من از رو چیزی نداری حق آرزو-

 نبود تسلطم یحیطه در ایم،هواکنش ولی کندمی عصبانی را او سکوتم دانستممی. کردم سکوت 

 من. کنم سکوت بشنود، را واقعیت زبانم از خواستمی فقط او کهآن با دادممی ترجیح من و

 حس. داشتم دوستش خیلی جنی، دارمعنی و موذیانه البته و غریب و عجیب اخالق رغمعلی

 خواستنمی دلم هرگز که است زده گره هم به را ما خاصی، نزدیکی و صمیمیت یک کردممی

 .کند پاره را گره این کند سعی است، شده امزندگی مرد ترینمهم که ماکان خصوص به هیچکس،

 !لعنتی بزن حرف! آرزو-

 کردن بیشتر اعصابش، با بازی طاقت. بریزند فرو صدابی دادم اجازه هایماشک به و بستم چشم

 آن جلوی شدمی کاش. شتمندا هم را زدن حرف توان اما نداشتم را دادنش عذاب و خشمش

 !شدنمی اما بگیرم کرد،می سلب واقعیت گفتن از مرا که ایناشناخته نیروی

 !آرزو-

. زدمنمی حرف ولی شنیدممی را اشعصبی تند هاینفس بلند صدای. بودم مانده الل همچنان

 امخانه به که زده سرش به شاید! کنم باور را وینسنت جنی آور خنده هایحرف نباید که من اصال

 اتاق یپنجره به و کرده رها را بازویم و چانه. کردم باز چشم آهسته. کند شوخی من با و بیاید

 خوبی به اشمانده پاسخبی کنجکاوی و خشم حس رخشنیم در حتی. بود دوخته چشم

 هرق من با پسربچه یک مثل. نخورد تکان ایذره. گذاشتم اششانه روی را دستم. شدمی مشاهده

 صدایی با و کشیدم عمیق نفسی. دارم کاری او با من که آوردنمی خودش روی به و بود کرده

 : گفتم آهسته

 کنی؟ نگاه من به میشه ماکان،-

 : گفت طعنه با بچرخاند، سمتم به را سرش کهآنبی 



 بشه؟ چی که-

 .ببینمت که-

 بینی؟می منو مگه تو-

 !زنی؟می حرفیه چه این-

 و پرسهمی مهمی سوال ازت وقتی. بینیشنمی اونو یعنی کنیمی توجهیبی کسی به وقتی-

 !بینیشنمی یعنی نمیدی، جوابشو

رُم به که را دستم  : گفتم و گذاشتم اشگونه روی نبود، وصل س 

 !زیاد خیلی! دارم دوستت خیلی من ماکان-

 : گفت و زد پوزخندی. زد گره چشمانم به را دارشمعنی نگاه و چرخید سمتم به سرش

 !معلومه-

 رو چیزشون همه خوادنمی دلشون همیشه هاآدم که کنی درک کن سعی کنممی خواهش ماکان-

 همه تونننمی اونا باشه، بهشون کس تریننزدیک و عزیزترین بقیه، این اگر حتی. بگن بقیه به

 ...چون بگن بهشون چیزشونو

 : افزودم و کردم مکثی

 برای حتی و خودته یواسه شخصی حریم یک این. باشه خودت و خودت بین باید حرفا بعضی-

 نه؟ مگه. بشه شکسته نباید هم زندگیت توی آدم تریننزدیک

 !بدونم؟ نباید من و خودته شخصی حریم زده بهت من بابای زن که حرفی یعنی-

 نباشه؟ چرا. خب آره-

 و گرفت من از چشم شود، منعقد دهانش از کالمی کهآن از قبل ولی بزند حرفی تا کرد باز دهان 

 : گفت کند، نگاهم کهآنبی. رفت اتاق در سمت به بلند قدم چند با و شد بلند. بست را دهانش



 .بدم انجام ترخیصتو کارهای میرم-

 .عزیزم باشه-

 .گذاشت تنها بیمارستان روحبی اتاق در مرا و رفت بیرون دیگری حرف هیچبی

 *** 

 

 گه؟دی برداشتی چیزو همه-

 : گفتم و پاشیدم رویش به لبخندی 

 !نباش نگران آره،-

 تهدیدوار لحنی با برد،می آسانسور به را چمدان اولین کهحالی در و کرد نثارم را گرمش لبخند

 : گفت

 .بیارم وسایلو بقیه و باال برگردم تا نمیاری هیچی-

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده

 .سته دخترت به حواسم! چشم باشه،-

 و کشاندم آپارتمان یبسته در به را نگاهم. شد بسته آسانسور در بعد کمی و زدم او به چشمکی

 خواهم دلتنگش شدید بینمنمی را او که مدت این شکبی. افتادم اگنس با خداحافظی یاد به

 که ماکان و گذشت باد و برق مثل روز دو این. کشاندم زمین به را نگاهم و گرفتم در از چشم. شد

 خیلی و نیاورد خودش روی به بعد روز از ندادم، جواب جنی یدرباره سوالش به من اول روز

 .نکند تلخ جنی، یدرباره کردنش سوال با را شیرینمان اوقات گرفت تصمیم منطقی

 بازی بودم، کرده درستشان باز نیمه که موهایم از ایدسته با کهحالی در و کشیدم عمیق نفسی

 تنها که بود زمان همین پارسال کندمی باور کسی چه. کردم فکر رُم به امروزمان پرواز به کردممی

 هم االن چند هر. رفتم ایتالیا به ایران، به رفتن جای به میلم خالف و رفتممی فرودگاه به پردرد و



 رد و کنممی فکر او به حد از بیش جنی، هایحرف به نسبت بودن تفاوتبی بر تصمیمم رغمعلی

 حقیقت بوی جنی هایحرف دهد،می هشدار من به که کنممی حس عجیب دردی قلبم اعماق

 و هارنج ها،شادی ها،غم تمام برای و نیستم تنها درد این با که دارد شادی جای دهند،می

 .کنمنمی عوض شادی و خوشی از مملو تنهایی هیچ با را او که دارم شریکی هاخوشی

 !باشی فکر تو نبینم-

 .شدم خیره پرآرامشش همیشه مثل چشمان به و آوردم باال را سرم

 !برگشتی زود چه-

 : گفت و زد پیروزمندانه لبخندی

 !دیگه اینیم ما-

 دست با مرا دست کشید،می خود دنبال را آن که همچنان و گرفت مرا کنار چمدان یدسته

 : گفت و گرفت آزادش

 .استم انتظار در رُم که نشده دیر تا بریم-

 : گفتم پرشوق صدایی با و زدم لبخندی

 ! آره-

 *** 

 

 .آرزومندیم رُم شهر در برایتان را خوشی اوقات)

 !(مبارک کریسمس

 روی از شوق با مسافرها یهمه. کردم باز را کمربندم قفل و گرفتم کنارم کوچک یپنجره از چشم

 بیرون را کوچکشان هایچمدان و هاکیف سرشان باالی کمدهای از و شدند بلند هایشانصندلی

 بر که مردی به را نگاهم. بشود ترخلوت هواپیما تا کردیم صبر. بودیم نشسته همچنان. آوردند



 همین در هواپیماها همین از یکی در زمان همین پارسال. کشاندم بود نشسته کنارم صندلی

 تارهای تکتک که بود مردی امسال، ولی بود دلنشین غربی یچهره یک با پیرمرد یک فرودگاه،

 یچهره هزاران با را پرعشقش کلمات یکیک و را بخششآرامش چشمان نینی را، سیاهش موی

 .کردمنمی عوض دلنشین غربی

 .برم خواممی من آقا ببخشید-

 نیامد، در صدایم تا که بود کرده جمع خود به را حواسش قدری به داشت دست در که کتابی

 به رسیدن تا را چشمانش مردمک و بست را کتاب معترضم صدای اب. نشد چیز هیچ متوجه

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی. آورد باال چشمانم

 !آقا؟-

 !آقا بله،-

. کردم اشاره بود، شده مسافر از خالی تقریبا و خلوت که سرش پشت به نگاهم با و زدم چشمکی

 : گفت گذراند،می نظر از سرسری نگاهی با را اطراف کهحالی در و گرفت من از چشم

 !آقا بگی نشد دلیل نبود حواسم که این خب-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. کشاند چشمانم به را نگاهش

 !دیگه بود موسیو فارسی معادل خب-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 !داره فرق شقضیه موسیو-

  :گفتم و کاشتم اشگونه بر کوتاه ایسه*بو

 .بزن حرف شقضیه فرق به راجع بعدا. بریم پاشو موسیو خب-

 لذت و چسباند هایمب**ل بر را شیرین هایگرم آن شود، بلند صندلی روی از کهاین از قبل

. زدیم لبخند و گرفتیم فاصله هم از مترسانتی چند. کرد هدیه امتشنه کام به عمیقی پرحرارت



 کریر ماکان درخواست به. شدیم بلند ما که بودند پیماهوا ترک حال در نفرها آخرین دیگر

 دیگر او نظرم به. بکشم زمین بر را دارچرخ کوچک چمدان یک شوم مجبور من مبادا که نیاوردیم

 در دست که همچنان. دانستمنمی جایز را کردن اعتراض حال این با اما است کرده شور زیادی

 کوچک قطرات از صورتم شدن خیس با آمدم،می یینپا هواپیما هایپله از آهسته ماکان دست

 از را استقبال بهترین و امآمده ماکان با که است خوشحال هم رُم حتی بار این. زدم لبخند باران

 : گفت و کشید خیسم یگونه روی را گرمش دست. کندمی هستم، هایشباران عاشق که من

 نیست؟ سردت-

 .دادم تکان طرفین به را سرم و دمدا کش باال به را لبم راست یگوشه 

 !ها کنی مصرف سرماخوردگی داروی تونینمی بچه خاطر به بخوری سرما وقت یه اگه آرزو-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .هست هم گرمم پوشیدم، که گرم لباس همه این با! عزیزم دونممی-

 که همچنان و زد لبخندی. کردم ارهاش بودم، پوشیده کلفتی بافت آن زیر که ضخیمم پالتوی به

 حاضر کهآن با. برد هاتاکسی از یکی سمت به را هایمانچمدان محتوی چرخ بود، گرفته را دستم

 خیابان در که آشنایی یمنظره به و شدم تاکسی سوار بروم، پیاده را عمه یخانه در تا بودم

 صدای به و دادم پایین را ماشین یشیشه. کردم نگاه خوردمی چشم به شد،می طی که عریضی

 :سپردم گوش شد،می پخش شهر کنارهای و گوشه برخی در که موزیکی

We wish you a Merry Christmas 

 کنیممی آرزو را مبارک کریسمسی برایتان ما

We wish you a Merry Christmas 

 کنیممی آرزو را مبارک کریسمسی برایتان ما

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.  



 .کنیممی آرزو را شاد جدید سال یک و مبارک کریسمسی برایتان ما

Good tidings we bring to you and your kin;  

 ؛ آوریممی خوبی خبرهای خویشاوندانتان و شما برای ما

Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 

 شاد جدید سال یک و کریسمس برای خوبی خبرهای

 

 پوستم بر پنجره از که باران قطرات از صورتم شدن خیس با همزمان و بودم بسته را چشمانم

 با. سپردم گوش داد،می را شادی و جشن زمان و کریسمس آغاز یمژده که ایترانه به ریخت،می

 باز چشم نماشی توقف با. گرفت جان لبم بر لبخند کرد اسیر مرا دست که دستش گرمای حس

 : گفتم و شد بخششآرامش همیشه مثل نگاه اسیر نگاهم. چرخاندم سمتش به را سرم و کردم

 .ماکان-

 : گفت و زد لبخندی

 جانم؟-

 ت؟خاله یخونه بری باید حتما-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 امروز دقیقا گفتین تعمه به که هم تو. برم باید اما باشم پیشت خوادمی دلم منم که دونیمی-

 .شونخونه بیام سرزده االن نیست درست پس کنی، سورپرایزشون که میای

 : گفتم و کشیدم پرحسرت آهی

 .بینمتمی بعدا پس باشه-

 : گفت بود، شده خسته اشطوالنی توقف از که راننده



 بایستم؟ گفتید که دارید کاری اینجا-

 : گفت چرخاند،می ماشین عقب یآینه سمت به را سرش کهحالی در و گرفت من از چشم ماکان 

 .کنید باز عقبتونو صندوق در لطفا بله،-

 !کنیم خداحافظی باید نمیشه باورم-

 رفتمی باید دیگر و آورده عمارت جلوی تا را چمدانم. بود گرفته دلتنگی رنگ نگاهش نرفته هنوز

 موهایش در را دستم. شوم جدا او از باز آمدنمی دلم که من مثل دقیقا شاید آمد؛نمی دلش ولی

 : گفتم و بردم فرو

 !اینجا نیای داری اصرار خودت میشن، خوشحال بیا گفتم که منم! ماکان میشه تموم هم دوری-

 : گفت و زد رویم به لبخندی

 .نیام که بهتره-

 : گفت هایم،ب**ل بر شیرین ایبوسه کاشتن از پس و آورد جلو را صورتش

 .باش ترمدخ و خودت مراقب-

 : گفتم و زدم اشسینه به زور کم مشتی

 !دخترتی فکر به بازم-

 : گفت و زد لبخندی

 !آرزو منه زندگی تو، بدن   توی من، دختر   آخه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !من زندگی از مهمی بخش البته و-

 فاصله من از. زد امگونه بر طوالنی و نرم ایسه*بو و آورد جلو را صورتش و شد ترپررنگ لبخندش

 : گفت و گرفت



 .برم باید دیگه-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .برسون سالم تخاله به-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .برسون سالم مارکوت عمو و عمه به هم تو! حتما-

 دوخته چشم ماکان رفتن مسیر به که همچنان من و کردیم خداحافظی میلمان خالف باالخره

 عمه به کهآن ، در کردن باز درخواست و مارگارت همراه تلفن با اممخفیانه تماس یاد به بودم،

 جواب در. داد تکان هوا در را دستش و چرخید سمتم به آخر یلحظه. افتادم بگوید چیزی

 به او و رفتیمگ چشم هم از لحظه چند از پس. دادم تکان دست برایش و زدم لبخندی لبخندش،

. کردم باز را عمارت در آهسته و گذاشتم در یدستگیره روی را دستم من و بازگشت تاکسی

 که بلند قدم چند با کشاندم،می خودم دنبال به را آن و بود دستم در چمدان یدسته که همچنان

 : گفت آهسته اییصد با. گرفتم قرار کرد،می نگاهم لبخند با که مارگارت روبروی گذشتم، روراه از

 .ببرم رو چمدونتون من بذارید! اومدید خوش! خانوم سالم-

 رویش به لبخندی دادم،می دستش به را چمدانم یدسته کهحالی در من و آورد جلو را دستش

 : گفتم خودش آهستگی به و زدم

 .ازت ممنونم! مارگارت سالم-

 : افزودم و کردم مکثی

 !نیست؟ ونهخ کسی! ساکته؟ انقدر خونه چرا-

 غربی سمت دیوار روی چوبی در به دستش با برد،می خودش با را چمدان که همچنان مارگارت

 : گفت و کرد اشاره پذیرایی

 .صحبتند مشغول هم با همگی و هستند هم آریانتون عمو اتفاقا. هستند نشیمن داخل-



 ناباوری و کنجکاوی! کرد؟می کار چه اینجا آریان عمو آخر. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 خود با را چمدانم و بود برگردانده من از را رویش که مارگارت. کرد نفوذ بدنم هایسلول تکتک در

 : گفت بود من به پشت که همچنان برد،می

 .میشن سورپرایز شما دیدن از همگی مطمئنا-

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم پوفی! کرد؟می ما با او که بود شوخی چگونه این! سورپرایز؟

 .اینجا اومده آریان عمو که خبره چه بفهمم باید-

 دیدار برای بابا سوی از شدن مجازات با مساوی کردنش، باز که دری سمت به سست هاییقدم با

 دوست خیلی را عمو من باشم، روراست بخواهم اگر. رفتم بود، خواهد آریان عمو با ممنوعم

 زبانش از غیرمستقیم و مستقیم بارها. داشت من به را قهعال همین متقابال نیز عمو و داشتم

 اکنون ولی دارد دوست بیشتر دخترش، آنا، از حتی مرا کندمی حس گاهی که بودم شنیده

 سرپیچی من کهآن برای. است کرده منع هم با مالقات از را ما بابا، که است سال شش حدودا

 پیش در سختی تنبیه عمو، با ارتباطم گونه هر صورت در که است کرده تهدید مرا حتی نکنم،

 شود، مشکلی دچار بابا و من بین ارتباط خواستنمی هرگز که عمو بین این در. داشت خواهم

 در را سال شش این من نهایت، در و کرد گیریکناره من با همنشینی و مالقات گونه هر از خودش

 .کردم سپری امهعموزاد و عموزن عمو، با ارتباطبی و زیاد ایفاصله

 و آهسته و کشیدم عمیق نفسی. گذاشتم در یدستگیره روی را دستم و برداشتم دیگر قدم دو

 چون .شدم نشیمن وارد گاماسگاماس و کردم باز را در کُندی به. آوردم پایین را دستگیره صدابی

 کسی دید در ،داشت راه سالن یگوشه به که بودم نشیمن کوچک سالن ورودی رویراه در هنوز

 تصمیم. دیدندنمی مرا بودند، نشسته نشیمن هایراحتی روی بر که سه آن از یک هیچ و نبودم

 عمه، پربُهت و جدی صدای که کنم سورپرایز را هاآن ناگهان تا بردارم قدم آهسته همچنان گرفتم

 .کرد متوقف حرکت از بفهمم، را عمه تعجب دلیل بودم شده کنجکاو که مرا

 !آریان؟ میگی ارید چی-

 !گفتم چی شنیدی که تو-



 !باشه شایعه یک همش شاید! زنی؟می حرف مطمئن انقدر چطور تو آریان-

 : گفت معترضانه و متعجب لحنی با آریان عمو

 بگم بهتون که رُم میام راه همه این میشم پا شایعه، یک واسه من کردی فکر تو مارکو! شایعه؟-

 !بکنیم؟ آرزو لحا به فکری یک زودتر چه هر

 چه من مگر! بکنند؟ خواستندمی من حال به فکری چه هاآن! من؟ حال به! آرزو؟ حال به

 !اند؟داده تشکیل جلسه هم با آن، حل برای که دارم مشکلی

 : گفت بود، آشکار آن در ترسش که لحنی با عمه

 آرزو بخواد اون اگر! لندن؟ باشه رفته جنی میشه مگه! من خدای وای! ممکنه؟ چطور آریان وای-

 ...چیز همه ببینه رو

 : افزود لکنت با و کرد مکثی

 ...چیز... همه... چیز... همه-

 اسم ترعجیب چیز همه از. یافتمنمی بودارشان یمکالمه برای مثبتی تعبیر هیچ. کرد سکوت

 از حپروضو تصویری! گفتند؟می را جنی کدام هاآن. بود لندن در حضورش از ترسشان و جنی

 اگر! شناختند؟می را وینسنت جنی هاآن مگر آخر. بست نقش ذهنم در وینسنت جنی یچهره

 در جنی صدای! ترساند؟می لندن در حضورش از را هاآن چیزی چه اوست، منظورشان واقعا

 .شد پخش مغزم

 "شاهد هم دارم مدرک هم حرفام اثبات برای" 

 همان مارکو عمو و عمه آریان، عمو نکند. زدمی زنگ هایمگوش در بود گفته که ی"شاهد" یواژه

. دادم تکان طرفین به بارچندین را سرم و بستم را چشمانم! گفت؟می جنی که باشند شاهدهایی

 مبنای بر و گفته اساس و پایهبی دروغی تنها جنی! کردممی باور را جنی هایحرف نباید من

 و شکست را بینشان موقتی سکوت عمه صدای. پنداشت واقعیت را چیز هیچ شودنمی دروغ،

 .کرد جلب خود به مرا توجه



 !لندنه؟ ماهه چهار جنی که میگی ما به داری دیر انقدر چرا تو! آریان نمیشه باورم-

 !فهمیدم تازه هم خودم چون-

نیه، صمیمی دوست که لیزا که وقتی اونم! فهمیدی؟ دیر انقدر چطور تو آریان-  و توئه زن   ج 

 !دادهمی خبر تو به همه از قبل باید اون! تو عاشق

 از که قدیمیشه و صمیمی دوست جنی اما همیم عاشق دو هر ما و هست من زن   لیزا مارکو، آره-

 به جنی که بود نگفته من به حاال تا اونم و نگه من به چیزی خاصی، زمان تا بود گرفته قول لیزا

 .اومده لندن

 : گفت ترس و نگرانی از مملو لحنی با عمه

 وای! لندنه بفهمیم ما گذاشته که کرده عملی داشته که اینقشه هر حاال تا جنی یعنی این-

 ! کرده؟ کار چی جنی یعنی! من خدای

 حتما االن بود، زده آرزو به حرفی جنی و بود افتاده اتفاقی اگر! باش آروم کنممی خواهش آرمیتا-

 !کنیم شک که دیدیممی آرزو از واکنشی

 شدیدم، فشار افت با که دادم تکیه کنارم دیوار به را دستم و دادم قورت محکم را دهانم بآ

 جنی، با مرتبط هایحرف و جنی هایحرف تمام و بود گرفته درد شدت به سرم. نشوم زمین پخش

 که جدی لحنی با آریان عمو. شدندمی پخش ذهنم در و شنیده هایمگوش با نامنظمی طرز به

 : افزود بود، تشویش به آغشته

. بگه آرزو به چیزو همه خودش زودتر، چه هر که کنید راضی رو آرمان باید میگم همین برای من-

 جوری و میشه کار به دست خودش جنی نهایت در بذارید، دست روی دست طورهمین اگر

 .بندازه فاصله آرمان و آرزو بین و بشه تموم خودش نفع به که میگه آرزو به رو قضیه

 !موضوع این فهمیدن واسه زوده خیلی هنوز! بدونه چیزی فعال نباید آرزو-

 تشریح واضح را آن که کنم، خراب سرشان بر را موضوع آن خواستمی دلم وجود تمام با

 !است خبر چه دربیاورم سر من تا کردندنمی



 : گفت پرجدیت و معترضانه آریان عمو

 چیزو همه که زوده کنیمی فکر واقعا! سالشه سی ناال آرزو! میگی؟ داری چی آرمیتا! زوده؟-

 ! بفهمه؟ شگذشته به راجع

 !سنه؟ به مگه-

 و چرخونهمی زندگیشو داره خودش که شده بالغ و بزرگ اونقدری االن اون باشه که چی هر به-

 یدرباره رو حقیقت نیست حقش کنیمی فکر بازم! کنه ازدواج زودی به داره تصمیم حتی

 !بدونه؟ شگذشته

 : گفت آشفتگی با عمه

 چون هم تو! بگه آرزو به چیزو همه کنهنمی قبول هاراحتی این به آرمان دونیمی که تو! آریان-

 شش که کرد کاری میگی، خودت نگه اگر کردی تهدیدش و بگه آرزو به چیزو همه کردی اصرار

 .باشی داشته ارتباط آرزو با احوالپرسی و سالم یک حد در حتی نتونی تمام سال

 : گفت بود، هویدا آن در جدیت و خشم که صدایی با آریان عمو

 گفتی من به هم بعد و کردی سکوت بگی، بهش نظرتو من مثل کهاین جای به تو موقع اون چون-

. گذشت تمام سال شش حاال! بگه آرزو به بعد و بیاد کنار موضوع این با آرمان بذار گفتی! زوده

 بیاد؟ کنار تونست اومد؟ کنار آرمان

 : گفت بلندتری صدای با سپس و کرد مکث ایثانیه چند 

 بیاد، کنار که بدی بهش وقتم سال صد بیاد، کنار خاطراتش با نخواد وقتی تا آدم! نتونست-

 .بیاد کنار نتونسته هنوز و بوده کم وقت این که بقیه دست میده بهونه و کمه واسش

 : افزود ترآهسته صدایی با سپس و کرد سکوت ایلحظه چند

 که نیست آرزو گناه این. بسوزه آرمان کاری ندونم آتیش توی که باشه کسی نباید آرزو آرمیتا،-

 اومدن کنار به ربطی و حقشه بدونه رو حقیقت آرزو کهاین. بیاد کنار خاطراتش با خوادنمی آرمان



 میگه بهش جوری جنی آخرش یم،نگ ما هم اگر! بشه گفته بهش باید و نداره شگذشته با آرمان

 !نبینه رو آرمان هم لحظه یک حتی دیگه بگیره تصمیم آرزو که

 حال از تا دادم، حرکتش آهسته و گذاشتم گلویم روی را دستم و دادم قورت محکم را دهانم آب

 نفس چند. بردم فرو هایمریه عمق تا بود اطرافم هوا چه هر و کردم باز را دهانم. بکاهم تهوعم

. گرفتم دیوار از را دستم یتکیه و ریختم پاهایم و هادست در را توانم تمام و کشیدم والنیط

 خودم پاهای با باید. کنم مخفی را خودم خواستمنمی دیگر. بودم گرفته را امقطعی تصمیم

 مربوط من به که رازی از باید. امشنیده را هایشانحرف دادممی نشان و شدممی ظاهر جلویشان

 روی سه هر. شدم سالن وارد بلند قدم چند با. شدممی مطلع کردند،می مخفی من از و شدیم

 : گفتم رسا صدایی با و دادم قورت را دهانم آب. بودند من به پشت که بودند نشسته هاییراحتی

 !زنید؟می حرف حقیقتی چه از-

. چرخاندند سمتم به را نسرشا نگرانی، و ترس با و شدند بلند هم با همزمان و سریع سه هر

 و پیرتر بودم، دیده را او که باریآخرین از چقدر. شد کشیده آریان عمو سمت به نگاهم ناخودآگاه

 ریز خطوط و بود شده روشن بسیار جوگندمی سرش موهای تمام! رسیدمی نظر به ترشکسته

 که بودم شده گشدلتن قدری به. کردندمی خودنمایی چشمانش یگوشه و ابروها مابین چروک

. شدم ترنزدیک او به بلند قدم چند با. بگیرم را سوالم جواب خواستممی کردم فراموش اصال

 موج بود، شده آمیخته نگرانی رنگ با اکنون که نگاهش در همیشه مثل خاصش غرور و ابهت

 ایلحظه کهآنبی. ساخت آشکار را خود دلتنگی رنگ هم او نگاه او، به شدنم ترنزدیک با. زدمی

 خفیفی تکان. کردم حلقه گردنش دور را دستانم و ایستادم پاهایم یپنجه دو روی کنم، تعلل

 آشنا بوی و کشیدم عمیق نفسی. کرد حلقه هایمشانه دور را دستانش لحظه، چند از پس و خورد

 این و بود گرم همیشه مثل آغوشش. بردم فرو هایمریه اعماق تا را اشمردانه عطر دلچسب و

. بود بزرگ یهدیه یک بودم، شده دلتنگش کرد توصیف زبان با بتوان آنچه از بیش که من برای

 : گفت دلخوری با عمه کهاین تا بودم، آغوشش در شود زده حرفی کهآنبی ایدقیقه چند دانمنمی

 !نشدی تعمه دلتنگ شدی، عموت دلتنگ که انقدر-



. پاشیدم رویش به گرم لبخندی رضایتش، با اما جانکم دلبخن دیدن با و آمدم بیرون آغوشش از

 : گفتم و چرخاندم عمه سمت به را سرم لبخند همان با ثانیه چند از بعد

 !عمه بودم ندیده رو عمو بود سال شش-

 کشید عمیق نفسی گفت،می چیزی ب**ل زیر خود با کهحالی در و انداخت پایین را سرش عمه

 : گفت سپس و

 !لسا شش آره،-

 : گفت و آورد باال را سرش ناگهان

 میای؟ ک ی نگفتی چرا آرزو-

 : گفتم حسبی و ماسید لبم بر لبخند 

 ...ولی کنم سورپرایزتون خواستم-

 !کردند سورپرایز مرا بیشتر هاآن که رفتم فرو فکر این به و انداختم پایین را سرم. کردم سکوت

 .آرزو-

 نگاهش منتظر و زدم گره دارشمعنی نگاه به را نگاهم. دمآور  باال را سرم آریان عمو صدای با

 .کردم

 : گفت دید، که را سکوتم

 .کنی تلخ خوشتو اوقات شنیدی که چیزایی خاطر به خوادنمی دلم-

 : گفتم و زدم رویش به پردرد لبخندی

 خوشی اوقات تونهمی میشه، مخفی ازش دردناکی و مهم چیز دونهمی آدم وقتی کنیدمی فکر-

 آدم کهاین و ندونستنشون باشه، تلخ دردناک وقایع   دونستن کهاین از بیشتر اصال! باشه؟ داشته

 .تلخه میشه، مخفی ازش داره که مهمیه چیز بدونه



 : گفت معترض عمه

 ...نزن حرفو این! آرزو-

. انداخت پایین را سرش و گرفت من از چشم .کردم نگاهش سوالی و چرخید سمتش به سرم

 : گفت کشید،می اشسینه بر صلیب نقش دستش با که نهمچنا

 گفتم بابات به بدم، خبر تو به کهاین از قبل من که زدیممی حرف این به راجع داشتیم ما-

 .کردم براش رو ماکان تعریف هم کلی و کنی ازدواج خوایمی

 : گفتم و زدم جانکم و مصنوعی لبخندی. آمد باال سرش که گذاشتم عمه یشانه روی را دستم

 !نگو دروغ اما زنمنمی حرف ازش دیگه! عمه باشه-

 چند از پس. ماند خیره من به حرفبی زد،می موج شرم با آمیخته تعجبی نگاهش در که عمه

 : گفت مارکو عمو ایلحظه

 بزنیم؟ گپی یه و بخوریم قهوه بریم خب-

 کردن عوض بحث برای تالشش .زدم رویش به لبخندی باالجبار و کشاندم سویش به را نگاهم 

. بود ثمربی کشید، زبانشان زیر از حرف شودنمی دانستممی که نفر یک من برای اما بود، خوب

 عمه، مرموز هایحرف و وینسنت جنی هایحرف از و بزنم حرف بابا با رفتیم ایران به وقتی باید

 .دربیاورم سر آریان عمو و مارکو عمو

 *** 

 

 چطوره؟ لندن-

 رویش به لبخندی. کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم و گرفتم امقهوه خالی فنجان از چشم 

 : گفتم و پاشیدم

 .خوبه-



 : گفت و زد رویم به چشمکی

 چطوره؟ ماکان-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه 

 .خدمتتون رسونهمی سالم خوبه،-

 بینیمش؟ب نزدیک از نمیاد خودش رسونه؟می سالم فقط-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم 

 .نرید رُم از زود خیلی فقط! عمو میاد که البته-

 چشمانش خوشرنگ یتیله دو آن آبی رنگ همیشه از بیش. کرد باز و بست محکم را چشمانش

 : گفت و زد لبخندی. کرد جلب را توجهم

 .هستم حاالها حاال-

 و شوق غرق کرد، خواهند مالقات را همدیگر ماکان و یانآر  عمو کهاین از و شد ترعمیق لبخندم

 .شدم لذت

 !نیاوردید؟ رو آنا و عمو زن چرا راستی-

 : گفت و شد رنگبی لبش بر لبخند

 .باشیم دور هم از مدت یک بود بهتر-

 : پرسیدم ناباورانه و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چرا؟-

 : گفت و کشید عمیق نفسی. دوخت افق به را نگاهش و گرفت من از چشم

 .گفت نمیشه رو چیزا بعضی دلیل-

 میشه؟ مربوط عمه با پیشتون ساعت دو حرفای به-



 و کند و کنجکاوی رنگ نگاهش. کرد دقیق چشمانم در را نگاهش و چرخاند سمتم به را سرش 

 نظر هب که شود دستگیرش نگاهم از چیزی که بود آن دنبال به شاید. داشت را چشمانم در کاو

 !شد هم موفق

 درسته؟! دونیمی چیزایی یه خودت تو میگه نگاهت آرزو-

 : گفتم و انداختم پایین را سرم 

 ...نیستم مطمئن بهشون-

 همیشه مثل چشمان به را نگاهم و آوردم باال را سرم. درآورد حرکت به موهایم روی را دستش

 .دوختم مهربانش

 !باشه دهش کار به دست زود انقدر کردمنمی فکر-

 !کی؟-

 .زده بهت رو حرفا این که همونی-

 !بفهمم بگید واضح! نزنید حرف اینجوری لطفا عمو-

 .تونمنمی-

 !تونید؟نمی چرا-

 : گفت دوختمی افق به دیگر بار را نگاهش کهحالی در و گرفت من از چشم

 .بپرس خودش از بفهمی خوایمی که چی هر. آرزو دادم قول آرمان به من-

 ...عمو اما-

 : گفت کند، نگاهم کهآنبی

 فرصت اطرافیانت و خودت به داری هنوزم تو کهاین ولی رسهنمی جایی به کار که نیار ولی و اما-

 !عالیه بفهمی، خوب رو واقعیت تا میدی



 : گفت و کشاند من سوی به را نگاهش دوباره

 که بده رو فرصت این هم آرمان به بده، توضیح بهت دادی فرصت جنی به که طوریهمون پس-

 .بده توضیح برات خودش زبون از چیزو همه

 نه؟ مگه بازیه، همش اینا-

 رد را جنی یمسخره و معنابی هایحرف خواستممی چه هر. گرفت شکل لبم بر تلخ پوزخندی 

 : گفت و زد رویم به تلخ لبخندی! شدندمی اثبات برایم بیشتر کنم،

 .میشه جدی خیلی گاهی که زیبا یک بازیه؛ یک همش زندگی-

 !شینید؟می بیرون اون چقدر! دیگه داخل بیاید-

 داخل و شدیم بلند بالکن هایصندلی روی از آمد،می عمارت داخل از که عمه معترض صدای با

 .رفتیم

 بابا سراغ به راست یک! عمه از نه پرسم،می سوالی عمو از نه دیگر. بود قطعی من تصمیم

 .دهممی پایان کننده،گیج یمعماگونه بازی این به و روممی

 *** 

 

 : گفت و گرفت گرمش همیشه مثل دست با را امزده یخ دست

 !سردته؟ هنوزم-

 : گفتم آهسته و انداختم پایین را سرم

 .ذره یه-

 !شدی ضعیف چقدر اوه-

 : افزود و کشید اشچانه به دستی



 .بخرم برات ترگرم پالتوی یک بریم-

 بودم، پوشیده زیرش خودم که پالتویی البته و انداخته هایمشانه روی که کتش راو به نگاهی

 : گفتم معترضانه. آوردم باال را سرم و انداختم

 !پوشوندم خودمو خیلی االنم همین! ماکان بیخیالش-

 !سرده دستات هنوز ولی-

 : گفتم مظلومانه لحنی و آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم دوباره

 .امگرسنه چون-

 : گفت اتمامش از پس و داد سر دلنشین ایخنده

 .برسیم رستوران به زودتر که بیا راه تندتر کم یه پس-

 پاشید رویم به لبخندی .کردم باز و بستم محکم تایید ینشانه به را هایمچشم و بردم باال را سرم

 روزی دو. شدم مشغول زدن قدم به او با گام هم. افتاد راه دوباره بود، گرفته را دستم که همچنان و

 و پررمز هایحرف و جنی موضوع که مدت این در که اتفاقی بهترین و ایمآمده رُم به که شودمی

 هر خوشنودی و آریان عمو و ماکان مالقات افتاد رفت،می رژه مغزم بر همواره عمو و عمه راز

 برخوردهای و شدمی وارد امخانواده رد ماکان بیشتر چه هر. بود خوبشان آشنایی از دویشان

 به اعتماد با و کردممی شعف و غرور احساس بیشتر و بیشتر دیدم،می او با بقیه از تریمناسب

 .کردممی فکر کنم، معرفی بابا به را ماکان بود قرار که ایلحظه به بیشتری نفس

 شام برای و کنیم گردشی آن از سپ و برویم بیرون ناهار برای شد قرار ماکان پیشنهاد طبق امروز

 .برویم بود، کرده دعوت هم با را دویمان هر که اشخاله یخانه به

 .مادمازل رسیدیم-

 آمده ماکان با که بود رستورانی اولین دقیقا. شدم خیره رستوران ورودی در به پرشوق و متعجب

 !بودم



 : گفت محترمانه کرد،یم هدیه من به گرم لبخندی که همچنان و کرد باز برایم را در

 .بفرمایید-

 را دستم که همچنان. شد وارد من از پس. شدم وارد و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 زد رویمان به لبخندی بود، نشسته میز پشت که جوانی دختر. رفتیم پذیرش سمت به بود گرفته

 : گفت و

 کردید؟ رزرو میز! اومدید خوش-

 .بله-

 اسم ؟ به-

 .پورانآری-

 نگاه بود، مانده خالی هاآن از یکی تنها و شده پر همگی که میزهایی به و چرخاندم چشم کمی

 .داشت قبلی رزرو به نیاز که بود شلوغ حد این تا امروز که بود عجیب خیلی. کردم

 .سه یشماره میز-

 .ممنون-

. رفتیم بود دنجی جای هک خالی میز همان سمت به بود، شده نزدیک ما به که گارسونی هدایت با

 بود، رستوران این لذیذ پیتزاهای خوب بوی نوشیدنی امبینی که من و گذاشت میز روی را منوها

 چشم صفحاتش در هدفبی و کردم باز را منو حال این با. دادممی را سفارشم هم منو بدون حتی

 .چرخاندم

 کردی؟ انتخاب-

 : گفتم و دوختم منتظرش چشمان به را نگاهم. گذاشتم میز روی و بستم را منو 

 .معلومه-

 : گفت و زد رویم به لبخندی



  مخصوص؟ پیتزای-

 گارسون آمدن با. پاشیدم رویش به عمیق لبخندی و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 .گذراندم نظر از را اطراف دیگر باری ها،سفارش گرفتن و

 : گفتم و کردم نگاه ماکان به گارسون، رفتن از پس

 !شلوغه؟ انقدر اینجا امروز چرا-

 : گفت و زد لبخندی

 .فهمیمی موقع به-

 : پرسیدم کنجکاوانه

 ک یه؟ موقعش-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده 

 .نکن فضولی فعال. خوردیم رو غذا کهاین از بعد-

 : افزود پرشیطنت لحنی با و گذاشت امگونه روی را گرمش دست

 !وروجک-

. بود فایدهبی اما بفهمم چیزی شاید تا کردم، دقیق زدندمی برق که چشمانش در را اهمنگ

 نگاه از دادم اجازه چشمانم به پیشم، یلحظه چند کنجکاوی بیخیال و زدم رویش به لبخندی

 من. گذاشت میز روی را پیتزاهایمان و آمد گارسون باالخره. بشوند لذت غرق چشمانش در کردن

 تمام اما بود کم برایم هم، بزرگ کامل پیتزای یک حتی که بودم کرده پیتزا هوس قدری به که

 مثل من و برود زودتر چه هر گارسون که کردممی شماری لحظه دل در. بود شده ذوق از پر وجودم

 پیتزایم از بزرگ ایتکه گرفت، فاصله میز از کهآن محض به. بیافتم پیتزا جان به غارتگران

 : گفت کرد،می نگاه من به لذت با که ماکان. شدم مشغول فراوان اشتهای اب و برداشتم

 !داره دوست هم پیتزا دخترم کهاین مثل-



 در. کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم بودم، دهانم محتویات جویدن مشغول که همچنان

 قورت از پس و کردم تند را جویدنم سرعت. زد رویم به پرشیطنت لبخندی و شد دقیق چشمانم

 : گفتم دهانم، در غذا از زیادی حجم دادن

 !باشی داشته دوست من از بیشتر دخترتو اگه حالت به وای ماکان-

 : گفت اتمامش از پس و داد سر سرخوشی و شیطنت از مملو ایخنده

 !مادمازل نکن حسودی من کوچولوی پرنسس به دیگه-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 مشکلیه؟. کنممی حسودی بشه، مهم واست من از بیشتر که کسی هر هب-

 : گفت داد،می حرکت را دستش وارنوازش کهدرحالی و گذاشت موهایم روی را دستش 

 ...تو از بیشتر اما باشم نداشته دوستش تونمنمی میاری، دنیاش به تو وقتی خب-

 : افزود و زد لبخندی

 !داشت دوست رو کسی نمیشه-

 نمایان صورتم بر عمیق لبخندی و آمدند کش باال به ممکن ژرفای نهایت با لبم سوی دو هر

 بدنم سلول به سلول و مویرگ به مویرگ در فراوانی آرامش و شادی رضایت، شوق، حس. کردند

 .یافت رسوخ

 *** 

 

 نگاه د،بو دوخته چشم من به لبخند با که ماکان به و کردم پاک کاغذی دستمال با را دهانم دور

 : گفتم و کردم صاف کمی را صدایم. کردم

 !موسیو کنیمی نگاه-



 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 داره؟ عیب-

 عیبی؟ چه نه،-

 بخش او هم و بودم کرده تمام را پیتزایم من هم. کردم نگاهش منتظر و زدم رویش به چشمکی 

 .رسیدمی نظر به سیر و خورده را غذایش اعظم

 هستی؟ چی منتظر زل؟مادما چیه-

 : گفتم و انداختم پایین و باال ابرویی 

 !بریم باید کنم فکر-

 : گفت متعجب و برد باال را ابروهایش

 ؟بریم پاشیم حساس یلحظه که کردم رزرو میز پیش وقت همه این! بریم؟-

 !چی؟ واسه حساس یلحظه-

ن روی که مردی صدای با  را سرم کرد،می آغاز را نطقش وبلندگ پشت و آمده رستوران یگوشه س 

 .چرخاندم سمتش به

 .کنیممی دعوت امروز یعصرانه یزنده موسیقی اجرای به رو شما اینک هم! آقایان و هاخانم-

 با جوان نسبتا پسر و دختر یک و رفت سن روی از. کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با

 هاآن سر پشت ارکستر گروه و فتندر  سن روی بلندگوی دو پشت مجلسی، و شیک هایلباس

 نگاه من به رضایت با که ماکان به و گرفتم هاآن از چشم. کردند موسیقی نواختن به شروع

. آمدند کش باال به شادی، و نشاط از لبخندی نمایش برای لبم دوسوی هر. دوختم چشم کرد،می

 چشمانش در نگاه غرق. دزدن برق اشتیره چشمان و شد ترعمیق لبخندش ،لبخندم دیدن با

 خواندند،می را امیدبخش و زیبا ایترانه متن که هاخواننده صدای به سپردن گوش با که شدم

 .شد چندان دو نگاه این لذت



Felicità 

 È tenersi per mano andare lontano, la felicità 

 E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità 

 È restare vicini come bambini, la felicità 

 Felicità 

 هم دست در دست خوشبختی

 است دور جای یک به رفتن 

 تو پاک نگاه خوشبختی 

 است مردم میان در 

 هاست بچه مانند ماندن هم نزدیک خوشبختی 

 خوشبختی 

 خوشبختی 

Felicità 

 È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va 

 È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità 

 È abbassare la luce per fare pace, la felicità 

 Felicità 

 است قو پر بالش یک خوشبختی

 است جریان در که است رودخانه آب 



 . شودمی سرازیر پرده پشت که است باران 

 ستا کردن آشتی و آرامش برای نور کردن کم خوشبختی

 خوشبختی 

 خوشبختی 

Felicità 

 È un bicchiere di vino con un panino, la felicità 

 È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità 

 È cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità 

 Felicità 

 است اب*شر لیوان یک خوشبختی

 نان تکه یک با 

 است کشو داخل تو برای یادداشت یک گذاشتن جا به خوشبختی 

 (هم با خواندن صدا هم) صداست دو با خواندن خوشبختی 

 .است" دارم دوستت قدر چه" خوشبختی

 خوشبختی

Senti nell'aria c'è gia 

 La nostra canzone d'amore che va 

 Come un pensiero che sa di felicità 

 Senti nell'aria c'è già 



 Un raggio di sole più caldo che va 

 Come un sorriso che sa di felicità 

 کن احساس را اطرافت

 است جاری که را ما یعاشقانه یترانه 

 شناسدمی را خوشبختی که اندیشه یک مثل 

 کن احساس را اطرافت 

 تابدمی ترگرم که را خورشید پرتوی 

 شناسدمی را خوشبختی که لبخند یک مثل 

Felicità 

 E una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che va 

 E'un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità 

 E una telefonata non aspettata, la felicità 

 Felicità 

 است منتظره غیر شب یک خوشبختی

 خواندمی که رادیویی و روشن چراغ یک 

 است قلب از پر بریکت یادداشت یک خوشبختی 

 . است منتظره غیر تلفن یک 

 خوشبختی

 خوشبختی 



Felicità 

 È una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità 

 È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità 

 È aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità 

 Felicità 

 است بش در ساحلی خوشبختی

 است خروشان موج خوشبختی 

 عشق از سرشار قلبی روی است دستی خوشبختی 

 کردن آغاز همچنان برای است بودن دم سپیده منتظر 

 خوشبختی 

 خوشبختی 

 (Romina Power و Albano Carissi از felicità یترانه)

 صدای شان،سن بودن کم وجود با که الحق. کردند زدن دست به شروع همه موسیقی اتمام با

 از یکی این. کردم دقیق چشمانش در را نگاهم عمیق لبخندی با. داشتند نظیریبی بسیار

 و آرامش شادی، از مملو مثبتی حس ماکان لطف به که بود من زندگی سورپرایزهای بهترین

 .کردمی بیدار وجودم تمام در را خوشبختی

 *** 

 

 سمتش به سریع بودیم، آمده هم با زمان ینهم پارسال دقیقا که پارکی جلوی ماشین توقف با

 : گفتم ناباوری و شوق از لبریز لحنی با. کردم نگاهش باذوق و چرخیدم



 !خوردیم که چای اولین و اومدیم هم با که پارکی اولین! پارک این ماکان-

 : گفت و زد لبخندی

 کنیم؟ امتحان دوباره اینم حاضری-

 !حاضرم که معلومه-

 *** 

 

 .نماند احتمالی چروک و چین هیچ جای و برسد نظر به مرتب کامال تا کشیدم لتویمپا به دستی

 مادمازل؟ زنینمی زنگو-

 گرمش دست در را دستم سرد کف و دادم ُسر پایین به بودم، کرده حلقه آرنجش دور که را دستم 

 .کردم نگاه او به لبخند با و گرفتم زمین از چشم. انداختم

 .زنممی االن-

 : گفت و زد رویم به چشمکی

 .نباش هم نگران-

 نفسی و دادم قورت قدرت با را دهانم آب. کردم باز و بستم محکم تایید ینشانه به را چشمانم

 صدای لحظه چند از پس. زدم ایضربه زنگ کلید روی و بردم باال را آزادم دست. کشیدم عمیق

 : گفت که آمد جوانی دختر

 .اومدید خوش سالم،-

 به را او مدت، این در اشخاله یخانه در ماکان سکونت شکبی. شدیم وارد دو هر و کرد زبا را در

 .شدیم خانه وارد معطلیبی که شناسانده آنان خدمت پیش



 دلهره اشخانه به رفتن برای شناختم،می تقریبا را اشخاله کهآن با باشد سخت باورش شاید

 .داشتم

 به را زمستان رحمیبی برگش،بی درختان با و بود نکرده فرق یاذره پارسال با دورمان باغ فضای

 آهسته بود، ماکان دست در دستم همچنان که من و رسیدیم عمارت به باالخره. کشیدمی رخ

 : گفتم

 ...ترسممی من-

 : پرسید ناباوری با و کرد نگاه من به تعجب از رفته باال ابروهایی با

 !چی؟ از-

 .دونمنمی-

 .فشرد پرحرارتش دست در را امزده یخ دست و زد رویم به کنندهرمدلگ لبخندی

 !عزیزم نده عذاب خودتو الکی-

 آسوده از لبخندی که رساند ایدرجه به مرا و بارید وجودم در قطرهقطره دلچسبی گرمای و آرامش

 .بزنم خیالم شدن

 !اومدید خوش-

 کردند،می نگاهمان لبخند با و باز را عمارتشان در که همسرش و گلنوش اشخاله سمت به سرم

 همه و شدنمی یافت نگاهشان اعماق در خوبی حس داشتند، ب**ل بر لبخند کهآن با. چرخید

 خاله. دادم سالم و زدم لبخند هم من احترامشان به حال این با. رسیدمی نظر به تظاهر چیز

 با که صورتش در را نگاهم .دادم دست او با آزادم دست با من و آورد جلو را دستش گلنوش،

 از بیشتر چشمش، زیر ریز هایچروک. کردم دقیق رسید،می نظر به ترجذاب لبخندش نقش

 بودم، دیده صورتش در بارآخرین که هاییشکستگی تمام و دادندمی نمایش را خود همیشه

 ! زدمی لبخند هاشکستگی این تمام با اما بودند شده ترعمیق

 .بینمتمی دوباره خوشحالم-



 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 .طورهمین منم-

 : گفت و کرد اشاره عمارت داخل به دست با همسرش

 . نخورید سرما که داخل بیاید زودتر بهتره سرد هوای این توی خب-

 این. شدیم پذیرایی وارد و درآوردیم کفش سریع باشیم، گذاشته احترام حرفش به کهآن برای

 زیادی تغییر بهسا تولد شب به نسبت هامبل و میزها جای اما داشتم، یاد به خوبی به را سالن

 اشاره بود، ما نزدیک که سالن ینفره دو هایمبل از یکی به دستش با گلنوش همسر. بود کرده

 : گفت و کرد

 .بفرمایید-

 : گفت و زد لبخندی ماکان

 !جان عمو هاستغریبه مال تعارف-

 : گفت و کرد مردانه ایخنده

 .خودمی یبچه که تو وگرنه الزمه، تشریفات بانو خاطر به-

 : گفت و کشاند من به را نگاهش ماکان

 .بانو بفرمایید-

 دیگرش طرف کنارم، ماکان و نشستم مبل از سمتی من. دادند سر کوتاه ایخنده دویشان هر

 .نشست

 دوخته من به را نگاهشان. رفتندگ جای ما روبروی ینفره تک مبل دو روی هم همسرش و گلنوش

. انداختم پایین را سرم نداشتم، خوبی حس خودم روی نگاهشان از چون. بودند رفته فرو فکر در و

 .بشود پرت من از جمع حواس تا کرد آغاز را صحبت ندارم، مساعدی حال شد متوجه که ماکان

 نیست؟ خونه بهسا-



 کنم؟ صداش برم خوایمی. هست چرا-

 .میاد خودش بخواد اگر. ستنی نیازی-

 القا من به خوبی حس هیچ ببیند، مرا و بیاید نبود حاضر و بود هاآن یخانه در بهسا کهاین

 بود، رنگخوش چای فنجان چهار دستش سینی در که خدمتی پیش موقع به آمدن با. کردنمی

 جالب برایم. فتر  و گذاشت فنجان یک ما از کدام هر جلوی. شد کشیده او سمت به همه نگاه

 متضاد و ماکان عادت شبیه دقیقا این و قهوه نه بود، چای نوشیدنی پذیرایی برای عادتشان بود

 سکوت این در تا کردیم مشغول چای نوشیدنی با را خودمان. بود امخانواده و من عادات

 .باشیم داشته انجام برای کاری کننده،کسل

 .سالم-

. چرخید صدا منبع سمت به همگی سر آمد،می سرمان پشت از که آشنایی یمردانه صدای با

 ما به بودند، اتوکشیده و مرتب بسیار که خود رسمی یمردانه شلوار و پیراهن با کهحالی در بابک

 مرتب بسیار ظاهرش کهآن با. کرد جلب خودش به را ما همگی توجه سالمش با شدمی نزدیک

 با. است انداخته راه به گردباد وجودش در عظیم تگیآشف یک بود معلوم نگاهش از نمایید،می

 : گفت کرد،می ترپررنگ را اشمصنوعی لبخند کهحالی در و شد ترنزدیک ما به بلند قدم چند

 !آرزو اومدی خوش-

 : گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .ممنون-

 چشمانم در و ادهایست آنجا همچنان نشست،می و آمدمی باید و بودیم کرده سالم دیگر کهآن با

 .شدمی حس نافرجام عشق یک شکست و حسرت نگاهش عمق در. کردمی نگاه

 .بشین بیا بابک، خب-

 اشعصبی هاینفس صدای هم ثانیه چند همین در. چرخاندم سمتش به را سرم ماکان صدای با

 رفت،گمی را شدنش غلیظ جلوی زور به که ابروهایش بر کمرنگ اخمی دیدن ولی شنیدممی را



 لبخندی و چرخید سمتم به سرش کارم این با. کنم حلقه آرنجش دور ترتنگ را دستم شد باعث

 .بست نقش لبش بر رضایت از

 .ها بچه بشینید-

. نبود راضی اصال بابک آمدن از بود معلوم هم نگاهش از. زدمی موج خاصی نگرانی لحنش در

 .دانستمی خدا فقط را بود گذشته چه خانه این در کهاین

 بود، من روبروی تقریبا که هامبل از یکی روی باالجبار هم بابک ماکان، و من نشستن از پس

 معذب من مثل او نگاه از که هم ماکان. کرد تقدیم پایم تا سر به را دارشمعنی نگاه و نشست

 : گفت بود، شده

 باشی؟ شرکتت توی شب تا خواستینمی امروز مگه-

 ایشانه بیخیالی با بابک. شدمی حس صدایش در داشت، آن کنترل در سعی شدید که خشمی 

 :گفت بگیرد، من از را نگاهش کهآن بی و انداخت باال

 .برگردم بخواد دلم وقت هر تونممی و خودمه مال شرکت-

 کارش و بودم شده خسته هایشنگاه از واقعا دیگر. کردم نگاهش خشم با و گرفتم زمین از چشم

 کهآن از بیشتر عصبانیتم دیدن از تعجبم کمال در او اما بود، گذشته ساده دندا عذاب یک از

 و گرفتم او از چشم. کرد نگاه من به بیشتری لذت با وقیحانه بپذیرد، بدی تاثیر و شده ناراحت

 .دوختم زمین به دیگر باری را پرحرصم نگاه

 .سالم-

 حس داشت، کردنش سالم موقع که لحنی حتی. شد کشیده سویش به نگاهمان بهسا صدای با

 مبل روی و رفت بابک سمت به کند، نگاه ما به کهآنبی. دادمی نشان خوبی به را تکبرش و کینه

 .نشست کنارش

 !نگفت من به هم خالی و خشک" آمدی   خوش" یک حتی او ولی دادیم سالم جوابش در همه

 هستی؟ راضی لندن توی اکانم با زندگیت و کار ت از. کن تعریف خودت از خانم آرزو خب-



 را صمیمانه گفتگویی آغاز و سنگین جو این اتمام در سعی حرفش این با که گلنوش همسر 

 .کرد پرت تحمل قابل غیر برادر و خواهر آن از را حواسم و آورد حرف به مرا داشت،

 .نداره وجود نارضایتی واسه جایی. اند عالی بله-

 بر االمکانحتی خواستمی دلم. زدم رویش به لبخندی و دمکشان ماکان به را پررضایتم نگاه

 بابک ابروهای بر غلیظ اخمی و شدم هم موفق که کنم تاکید ماکان با امزندگی بودن خوب

 .انداختم

 هست؟ روزی چه تونعروسی مراسم حاال! خوبه خیلی-

 بود گفته چه اشهخانواد نزد من از بابک دانمنمی. زدمی موج ناامیدی نوعی صدایش عمق در 

 .نبودند خرسند داشتم پیش در ماکان با که ازدواجی از یک، هیچ که

 .ژانویه بیستم-

 : گفت ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !زود؟ اینقدر-

 با. کرد ترک را پذیرایی سالن پرسرعت و بلند هاییقدم با و شد بلند مبل روی از سریع بابک

 مبل سمت به را سرشان همسرش و گلنوش. کشیدم خیال ودگیآس از عمیق نفسی رفتنش

 سرخ عصبانیت از صورتش که هم بهسا. کردند نگاه مغموم پسرشان خالی جای به و کشاندند

 .کردمی نگاه من به خشم با بود، شده

 : گفتم آهسته ماکان گوش نزدیکی در و کردم کج کمی را سرم

 !گذروند خوش کلی شدمی اینجا؟ بیایم شام برای گفتی چرا-

 : گفت آهسته صدایی با بود، ناراضی بسیار کنونی وضعیت از هم خودش که ماکان

 !کنم احترامیبی بهش حد این تا و نه بگم خاله به شدنمی! آرزو نداشتم ایدیگه راه-

 !کنیم تحمل مجبوریم پس-



 : گفت قبل از ترآهسته بسیار صدایی با و فشرد دستش در محکم را دستم

 !وروجک نزن غر-

 *** 

 

 .رسیدیم! مادمازل شو بیدار-

 با و کشیدم ایخمیازه. گرفتم ماشین یشیشه از را سرم یتکیه و کردم باز را چشمانم آهسته

 : گفتم کرد،می نگاه من به خنده با که ماکان به گیجی

 رسیدیم؟ ک ی-

 .االن همین-

 و بابک هاینگاه زیر که تجمالتی شام آن باالخره. نشستم صاف و دادم بدنم به قوسی و کش

 آن به ورودم اولین که را آورعذاب یخانه آن و رسید اتمام به بود، شده زهر جانم به بهسا

 خوابم راه در همیشه مثل. کردیم ترک رساند،نمی آزار جز اکنون ولی کرد آغاز را امخوشبختی

 : گفتم و زدم لبخندی بود، تهدوخ چشم من به پرلذت نگاهی با که ماکان به. بود برده

 .میومد خوابش دخترت خب-

 از پس. کاشت هایمب**ل بر مدت طوالنی را داغ شیرین هایصورتی آن و آورد جلو را سرش

 : گفت زدیم،می نفسنفس که همچنان من از گرفتن فاصله

 .بخواب فقط تعمه یخونه رفتی که االن پس-

*** 

 

 !میرید دداری زود اینقدر که بده خیلی-



 : گفتم و کاشتم اشگونه بر ایبوسه

 !عمه پیشتون میایم بازم-

 : گفت و زد جانیکم لبخند

 .بار یه سالی-

 !حتما میایم بیشتر امسال-

 !کنیم تعریف و ببینیم-

 : گفت و زد عمه روی به بخشاطمینان لبخندی ماکان

 !بینیممی رو همدیگه و لندن میاید زودی به که هم عروسی مجلس برای-

 : گفت و شد ترعمیق رضایت به لبخندش عمه

 !حتما آره-

 : گفت تهدیدوار لحنی با مارکو عمو

 باشه؟. رم میاید بیشتر بعد به این از باشیم مطمئن باید اما کنار به که عروسی-

 : گفتم ماکان با همزمان و زدم لبخندی 

 .باشه-

 با خداحافظی پایان از پس باالخره. شد ترظغلی هماهنگی این از لبخندمان و کردیم نگاه هم به

 در. رفتیم ورودی گیت سمت به کردند، بدرقه فرودگاه تا را ما که بودند کسانی تنها که عمو و عمه

 ونیز به رُم از روز، دومین پایان در آریان عمو بودیم، رُم در که روزه چهار اندک بسیار مدت این

 حتما، که بود این زد من به که حرفی آخرین و اشدب تنها مدتی دهدمی ترجیح گفت و رفت

 لرزه به جانم کردم،می فکر موضوع این به وقت هر. کنم صحبت بابا با امشنیده چه هر یدرباره

 !باشند داشته حقیقت جنی هایحرف نکند که افتادمی



 !فکری تو خیلی-

 : گفتم و زدم لبخندی. زدم گره مشکوکش نگاه به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 !خیلی نه-

 : پرسید شکاکانه لحنی با و آورد جلوتر را سرش

 دروغ؟-

 : گفتم و گذاشتم اشیقه روی را دستم 

 !نه-

 ماکان کهاین با. نکند جو و پرس این از بیش و برود بین از شکش تا کردم ترپررنگ را لبخندم

 دادممی ترجیح بود، مطلع امندگیز  در چیز همه از و بودم عاشقش وجود تمام با که بود مردی

 روی. افتادیم راه و شد اعالم پروازمان یشماره باالخره. نزنم حرفی او با موضوع این یدرباره

 حس یک از برد،می ایران به مرا که شدممی هواپیمایی وارد هاآن از رفتن باال با که هاییپله

 در آهسته و فشرد دستش در قبل از حکمترم را دستم ماکان. افتادند لرزه به دستانم دلشوره

 : گفت گوشم کنار

 !آرزو؟ نگرانی انقدر چرا تو-

 زد؛می موج که بود آرامش فقط نگاهش در. کشاندم چشمانش به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 .داشت حضور آن در تشویش تنها که من قلب برعکس دقیقا

 .نده رضایت بابام ترسممی ماکان-

 : گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش

 رو همه رضایت حاال تا وقتی کنیم، جلب رو بابات رضایت نتونیم چی برای! ترس؟ چرا! ترس؟-

 !کردیم؟ جلب



 و زد لبخندی بود، ایستاده روبرویمان که مهمانداری دختر. رسیدیم پله آخرین به باالخره

 از گرفتن فاصله از پس. هستند کجا هایمانصندلی که کرد راهنمایی را ما و گرفت را هایمانبلیط

 : گفتم او

 .زنهمی شور دلم فقط! ماکان چرا دونمنمی-

 : گفت و فشرد دستش در را دستم. نشستیم هم کنار و رسیدیم هایمانصندلی به

 !آرزو باشی آروم کامال باید االن تو! بگیره دستش افسارتو بدی اجازه نگرانی به نباید-

 ...که نیست خودم دست ماکان اما-

 : گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 دونیمی خودتم که تو استرس و نگرانی هر که کن فکر این به! آرزو کن فکر دخترمون به! هیس-

 !عزیزم باش آروم پس! برسونه آسیب بهش ممکنه چقدر دلیله،بی

 تا نگاهش از که ماکانی همان بود شده هم باز. کرد حرفش یضمیمه بخشآرامش و گرم لبخندی

 تکتک به بخش،آرامش مایعی از پر بزرگ سرنگی هایشحرف حتی و لبخندش صدایش،

 بود، کرده القا من به او که آرامشی و شادی از ترکیبی حسی با. کردمی تزریق بدنم هایسیاهرگ

 .گرفت جان لبم بر لبخند

 *** 

 

 اما بودم آلودخواب خیلی. برداشتم نماکا یشانه روی از را سرم و کردم باز چشم تاکسی، توقف با

 دو هر و برود اشدایی یخانه به هم ماکان تا رفتم،می خودمان یخانه به و شدممی بلند باید

 .باشیم داشته پرواز از پس حسابی استراحتی

 .میارم چمدونتو من-

 !خوادنمی ماکان، نه-



 پیاده ماشین از دنبالش به. ترف عقب صندوق سمت به و شد پیاده ماشین از من به توجهبی

 بود، گذاشته بیرون مرا کوچک چمدان که تاکسی یراننده. رفتم عقب صندوق سمت به و شدم

 : گفت

 یکی؟ همین-

 .چمدون همین فقط االن بله،-

 : گفت و داد تکان پایین به را سرش راننده

 .هستم منتظرتون پس-

 .کشهنمی طول زیاد-

 معترضانه. آورد خود با را آن ما، یخانه ورودی بزرگ در جلوی تا و گرفت را چمدانم یدسته

 : گفتم

 !کشمشمی زمین روی و چرخه با تازه و نداره وزنی کهاین! ماکان بیخیال-

 : گفت پاشید،می رویم به پرشیطنت لبخندی کهحالی در و چرخید سمتم به

 .میشه خسته هم فشار ذره یه همین با دخترم ولی آره-

 : گفتم و یدمکش پوفی

 !بیاری چمدونو اتاقم در دم تا خوایمی البد-

 : گفت شیطنت از لبریز لحنی با و کرد ترپررنگ را لبخندش

 داره؟ مشکلی-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دستم کف با 

 بگم بهش تو از چطور دونمنمی هم جوریش همین! بکشه؟ منو بابام خوایمی نکنه ماکان وای-

 !معرکه وسط بیای خودت پای با مونده کم کنم، جلب ورضایتش که



 : گفت اشخنده آمدن بند از پس. گرفت نوازش به را امگونه دستش با و داد سر ایخنده

 و بزنی درو زنگ که اینه برم االن کهاین شرط اما بده، دخترم واسه ترس که نترس! وروجک باشه-

 .باشه راحت تو بابت زا خیالم من تا ببره، چمدونتو بیاد یکی بگی

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !کردی شور خیلی دیگه تو-

 داخل؟ بیارمش خودم یا میگی اینو و زنیمی زنگ-

 : گفتم جوابش در سریع 

 !زنممی زنگ باشه-

 ناهید پرابهت و موقر صدای لحظه چند از پس. ماندم منتظر و فشردم زنگ کلید روی را دستم

 .شد شنیده آیفون پشت از خانم،

 بفرمایید؟ سالم،-

 گرفتم قرار دوربین روبروی دقیقا. شدم خارج آیفون دوربین کور ینقطه از و رفتم جلو قدم یک با 

 : گفتم و دادم تکان دستی زدم،می صدایش برای دلتنگی روی از لبخندی که همچنان و

 !خانوم ناهید سالم-

 : رسید گوش به ناباوری زا مملو لحنی با صدایش کرد، که مکثی ثانیه چند از پس

 که رسیدین ساعتی چه دادینمی اطالع زودتر کاش! اومدین خوش خیلی! شمایید خانوم وای-

 !دنبالتون بیان ناصری آقای

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !نبود زحمت به نیازی. اومدم خودم-

 !ستوظیفه! خانوم؟ چیه زحمت-



 : گفت خانم ناهید و شد باز صدایی هیچ بدون در

 .بیاره بارتونو بیاد مینو کنید صبر-

 : گفتم و شد ترپررنگ امکان حد تا لبخندم

 .باشه-

 و است بزرگ یخانه این سرخدمتکار هاستسال چون او. بود داده پاسخ ناهید خوبم شانس از

 پیاز ات سیر برای الزم تدارکات موقع به دادن ترتیب برای خانه، این خدمتکاران تمامی مدیریت

 سبب همین به و است فکر به بسیار و منضبط زنی دارد، عهده بر را انجامدمی خانه در آنچه

 .کند محول کسی چه به را مسئولیتی چه زمانی، چه که داندمی خوب خیلی

 و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. چرخید کرد،می نگاهم لبخند با که ماکان سمت به سرم

 : گفتم

 .نشست کرسی به حرفت. موسیو بفرما-

 : گفت و کرد سرخوشانه ایخنده

 .شینهمی همیشه-

 : گفتم و کردم اخمی

 !نشه خسته که بخوابه هم وقتا بعضی بگو-

 : گفت و کرد ترپررنگ بود، مانده لبش بر اشخنده از که را لبخندی

 .رسونممی سالمتم. میگم بهش باشه-

 که مینو. شد پاره نگاهمان یرشته شدند،می برداشته هایکموزای بر که تند هاییقدم صدای با

 ماکان دیدن با و رسید در به داشت، درشت تقریبا هیکلی البته و بود فرز و جوان نسبتا دختری

 زیر چون حال این با. گرفت سوال و تعجب رنگ نگاهش بود، ندیده را او حال به تا که من کنار در

 و خانواده اعضای یدرباره خدمتکاران هایکنجکاوی کردن اموشخ برای بابا هایسختگیری تیغ



 آمدگوییخوش و سالم و لبخند یک زدن به و نپرسید هیچ بود، خانم ناهید هاینظارت البته

 رو خواست،نمی را او از دوباره شدن دور و ماکان از کندن دل دلم، کهآن با. کرد اکتفا ایمحترمانه

 : گفتم او به

 .منتظرتند داییت زن و دایی که بری دیگه بهتره خب-

 را چمدانم یدسته و آورد جلو را دستش بود، انداخته پایین را سرش کهحالی در مینو زمان همان

 و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستش من به رو و گفت او به ی"متشکرم" ماکان. گرفت ماکان از

 :گفت

 .برسون سالم تخانواده به. رفتم باشه،-

 : گفتم و زدم چشمکی

 .برسون سالم داییت زن و دایی به هم تو-

 : گفت و رفت ترعقب قدم چند

 !چشم به ای-

 جا همان افتاد، راه تاکسی و شد تاکسی سوار که ایلحظه تا و دادم سر کوتاه ایخنده ریز

 .کردم نگاهش و ایستاده

 داخل؟ نمیاید. سرده هوا خانوم-

 : گفتم لبم بر لبخند انهم با و چرخیدم سمتش به 

 .مینو بریم-

 مسیر و کردم گذر کنارش از آهسته هاییقدم با. بشوم وارد اول من تا ایستاد کنار و زد لبخندی

 در شدن باز با. کردم طی بودند، شده عریان هابرگ از درختانش تمامی که را درختی و دار پر

 دو. آورد لبم بر لبخند دلتنگی یانپا شیرین حس بودم، اشقدمی چند در که هنگامی عمارت

 : گفتم روییگشاده با و رفتم جلوتر قدم



 !خانوم ناهید سالم-

 : گفت و زد رویم به دلنشین و گرم لبخندی

 !اومدید خوش! خانوم سالم-

 خوب عطر و انداختم پرمهرش و گرم آغوش در را خودم و رفتم جلوتر را مانده باقی راه همان

 آمده ایران به که بارآخرین که شد حیف قدر چه کردم فکر خود با. شیدمک مشام به را دیرینش

 یک از پس. کردم محروم دلچسبش آغوش از را خودم که بود مشغول ذهنم قدری به بودم،

 : گفتم و آمدم بیرون آغوشش از دقیقه

 !بود شده تنگ براتون خیلی دلم-

 یک از بیش خیلی و داشت دوستم مادرانه هاسال او. انداخت برق چشمانش در شوق

 : گفت و زد رویم به پرمحبت لبخندی. کردمی توجه من به ساده، سرخدمتکار

 .خالیه خیلی شما بدون خونه این. بود شده تنگ براتون هم ما همگی دل-

 : گفت و رفت کنار در جلوی از ناگهان. کردم ترپررنگ را لبخندم جوابش در

 .داخل بفرمایید! ایستادید یرونب سرما این توی نبود حواسم اصال-

 .ممنون-

 معایب از سکوت این و نبود حاکم خانه بر سکوت جز. شدم پذیرایی وارد و کردم گذر کنارش از

 .بود رسیدن صبح چهار ساعت

 همیشه مثل خواستم. رفتم نشیمن کنار هایپله راه سمت به حوصله و حالبی و کشیدم پوفی

 را دستم" باش دخترم مراقب خیلی" خورد زنگ گوشم در ماکان فحر  که بروم باال هاآن از تند

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم شکمم روی

 !باشه-



 احتیاط این از. رفتم باال را هاپله باقی آهستگی به آن از پس و گذاشتم پله اولین روی را پایم

. بگیرد امخنده بود نزدیک نداشت، هم ماه چهار حتی که جنین یک برای هم آن حد، از بیش

 مینو. بود کوچکش پرنسس از مراقبت برای ماکان، فراوان تهدیدهای و توصیه عوارض از هم این

. کرد گذر کنارم از دست به چمدان و گفت ای"اجازه با" بود، شده خسته حرکتم آهستگی از که

 بسیار همین و بود نکرده تغییری هیچ خانه. شدم هااتاق رویراه وارد و شدند تمام هاپله باالخره

 به ایضربه کهآن بدون را درش و شدم کشیده آرشیدا اتاق سمت به چرا دانمنمی. داشت ارزش

 . کردم باز بدهم، را آمدنم خبر و بزنم آن

 شاهزاده یک اتاق مثل پنجره جلوی و تخت دور چرک صورتی حریر هایپرده با که زیبایش اتاق

 البالی از و خوردم چرخ اتاقش در کمی. کردمی دفریا را اشخالی جای رسید،می نظر به

 پایان تا دبستان اول از. آوردم بیرون را هایشمدرسه هایتقدیرنامه محتوی یپوشه هایش،پوشه

 آن آنچه برای بغضی. کردندمی تایید را بودنش ممتاز آموزدانش هاتقدیرنامه تمامی دبیرستان،

 نگاهم و برگرداندم خودش جای به را پوشه. گرفت جان مگلوی در بود، آورده سرش بر صفتحیوان

 حال در دوستانش و آرشیدا ها،آن همگی در. کشاندم میزش روی هایعکس قاب به را

 قدرتی با و شد تربزرگ بغضم ها،عکس دیدن با. بودند دل ته   از هم آن خندیدن و بازیدلقک

 چشمانم. کاست دیدم وضوح از و شد ولدمت چشمانم در اشک ایالیه. زد مشت گلویم به بیشتر

 اگر حتی. کرد طی امچانه زیر تا را راهش و ریخت فرو چپم چشم از اشک ایقطره که بستم را

 .ببخشم را او توانمنمی هرگز من ببخشد، را سنگدل پسر آن بخواهد آرشیدا

 ! خانوم؟ اینجایید-

. کردم باز چشم و کردم پاک را تمصور  بر شده پخش هایاشک دست کف با سریع مینو صدای با

 : گفتم ببرد، کردنم گریه به پی مبادا که بچرخانم سمتش به را سرم کهآن بدون

 داشتی؟ کاری. آره-

 .گذاشتم مبل روی و اتاقتون داخل بردم رو چمدونتون بگم خواستم فقط. نمیشم مزاحمتون نه،-

 .بری تونیمی. ممنونم-



 .خدانگهدار. چشم-

 زیادی خوشحالی جای. کشیدم عمیق نفسی و چرخید در سمت به سرم اتاق از خروجش با

. رفتم خودم اتاق به و کندم دل آرشیدا اتاق از. کنم مخفی او از را امگریه توانستم که داشت

 .بشوند بیدار بقیه تا کنم، سرگرم را خودم و بگیرم دوشی دادم ترجیح

 رفته فرو فکر به و ایستاده آورد،می فرود بدنم و سر بر مناسبی فشار با را ولرم آب که دوش زیر

 بسیار مرد با است قرار که داده اطمینان او به و کرده صحبت پدرم با گفتمی عمه چند هر. بودم

 هایفکر قدرآن. زدمی شور دلم بودم نزده حرف بابا با هنوز خودم کهآن برای کنم، ازدواج خوبی

. شدم خم و دادم تکیه دیوار به را دستم. گرفتم استرس روی زا بدی یدلپیچه که کردم گوناگون

 مانع بود، کرده پر را حمام که بخاری ولی شوم بهتر تا کشیدم عمیق نفس چند و بستم چشم

 و ترش محتویات که بود نگذشته لحظه چند از بیش. شدمی هایمریه به اکسیژن ورود

 خورده چه هر برسانم، دستشویی به را خودم کهآن از قبل و آمد باال گلویم تا ام،معده یسوزاننده

 .کردم استفراغ را بودم نخورده و

 کردی؟ قفل چرا درو! دخترم؟ شده چی خوبی؟ آرزو-

 از که آبی صدای با مامان، نگران صدای و خوردمی حمام در بر که مداومی هایضربه صدای 

 بودم نشسته زانو دو روی حالبی که دبو ایدقیقه ده. بود شده مخلوط ریخت،می زمین بر دوش

 در به را خودش و شود بیدار مامان که بود کشیده طول قدریآن. زدممی عق یا آوردممی باال یا و

 استرس، که نبود باراولین این. زدم امپیشانی بر محکم ایضربه دست کف با. برساند حمام

 از بعد و بشتابد کمکم به سریع تا نبود ماکان که بود باراولین ولی بود ریخته هم به را اممعده

 .باشم آرام باید من و ندارد وجود چیز هیچ برای نگرانی جای بدهد اطمینان من به مدام بهبودم

 !نمیاد؟ در صدات چرا! بزن حرف خدا رو تو دخترم! آرزو-

 روی را دستم. بود برده باال شدت به را صدایش تُن و انداخته لرزش به را صدایش نگرانی

 نداشتم جان ولی بود شده کمتر تهوعم حال باالخره. کشیدم عمیق نفسی و گذاشتم امپیشانی

 .امشده بهتر بگویم و بزنم حرف



 !آرزو-

 آب سریع کنم، راحت را خیالش کهآن برای! کند سکته بود نزدیک که بود معلوم صدایش از

 خراشید،می را اشداخلی یجداره هک سوزشی و گلویم گس طعم حس با که دادم قورت را دهانم

 : گفتم دارخش و گرفته صدایی با و کردم جمع را توانم تمام. آمد ابروهایم بر اخم

 !مامان شدم خوب-

 : گفت است، نگران هنوز ولی شده ترراحت خیالش دادمی نشان که صدایی با

 .فقط باش زود! کن باز هم درو این. عزیزم بیرون بیا-

 : گفتم آمد،می در زور به که امیافته تحلیل صدای همان با

 .بعد بشورم خودمو وایستا فقط. میام مامان، میام-

 !بیرون بیا االن همین! نیست الزم-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .بود تقاصش اینم کردم، پرخوری دیشب! خوبم االن خدا به-

 !بیرون بیا میگم بهت آرزو-

 به و اکتفا"  میام دیگه دقیقه پنج"  گفتن به بود، شده ینعج نگرانی و خشم با صدایش کهآن با

 روی را بدنم وزن سختی به و دادم تکیه دیوار به را دستم. کردم توجهیبی هایشحرف باقی

 به را هاآن ام،آبروریزی با من که سفیدی هایکاشی به نگاهی. شدم بلند و انداختم پاهایم

 بیرون دیر کهآن برای. دادم تکان تاسف از سری و داختمان بودم، کرده کثیف ممکنوجه بدترین

 دوش شیر و کشیدم آبی را بدنم و شستم را زمین سریع نکنم، نگران این از بیش را مامان و نروم

 تکیه دیوار به را دستم که همچنان. شدم هم ترحالبی برابر صد که بودم حالبی کم. بستم را

 سختی به. لرزیدندمی پاهایم که بودم کرده ضعف قدری هب. رفتممی در سمت به بودم، داده

 .کردم باز را حمام در و پیچیدم خودم دور را امحوله



 ...کرد باز درو باالخره-

 کرد حلقه امشانه دور را دستش سریع و ماسید دهانش در حرف باقی شد، باز کامل در که وقتی

 : گفت و

 !آوردی تخود روز به چی ببین! کن باز درو میگم هی-

 مرا. رفتم اتاقم به همراهش آهسته، و سست هاییقدم با و انداختم او روی را بدنم وزن از بخشی

 در و زد کنار بودند، شده پخش صورتم روی که را امژولیده و خیس موهای و کرد دراز تختم روی

 پس کردم،می آرام را او باید. داشت زیادی یدلشوره و نگرانی رنگ نگاهش. کرد نگاه چشمانم

 : گفتم آهسته گرفته صدایی با و کشیدم عمیق نفسی

 بهم حالم بودم، هواپیما توی که زیادی مدت و کردم که پرخوری خاطر به! مامان نباش نگران-

 !نیست نگرانی جای و خوبم االنم. خورد

 : گفت و گذاشت امپیشانی روی را دستش

 !شدینمی اینطوری هیچوقت تو آخه-

 : گفتم و زدم ویشر  به چشمکی

 !دیگه میفته اتفاق. شدم بارم یک-

 .بزند کمرنگ لبخندی باالجبار جوابم در شد مجبور که زدم رویش به جانکم لبخندی

 .عزیزم باشه-

 : گفت ناگهان و کرد مکثی

 !شد؟ چی دیدی وای-

 : پرسیدم کنجکاوانه

 شد؟ چی-



 !کنیم سالم هم با نشد حتی-

 : گفتم و دادم سر زور کم ایخنده

 !مامان سالم-

 : گفت و کرد نوازش کمی را موهایم. کاشت بوسه امگونه دو هر بر و شد خم

 !اومدی خوش خونه به! عزیزم سالم-

 : گفتم و کردم ترعمیق داشتم، ب**ل بر که را کمرنگی لبخند

 .مامان ممنون-

 صاف صدایی مامان. شدند صحبتمان یادامه مانع خوردند، اتاقم در به که هاییضربه صدای

 : گفت و کرد

 .تو بیا-

 خدمتکار ترینجوان مهتاب. شد پیدا در چهارچوب در مهتاب ظریف و کوچک قامت و شد باز در

 کهحالی در. شد نزدیک ما به تند هاییقدم با. کردندمی واگذار او به را ساده کارهای و بود خانه

 دست در بود، آن در کیک بشقابی و رنگ زرد شربتی محتوی لیوان یک که کوچک سینی یک

 : گفت من به رو و آمد جلو تختم متری یک تا داشت

 .آوردم کیک و لیمو شربت براتون خانوم-

 : گفت و گرفت دستش از را سینی مامان

 .آوردیش که ممنون-

 : گفت و داد تکان پایین به ادب ینشانه به را سرش مهتاب

 ندارید؟ ایدیگه کار من با. خانوم کنممی خواهش-

 .بری تونیمی نه،-



 مامان شد، خارج کهآن از پس. گرفت پیش را در راه آهسته هاییقدم با و انداخت پایین را سرش

 دهانم به و برداشت را کیک از کوچک ایتکه. بشوم خیزنیم کرد کمک و گرفت را گردنم پشت

 و کردم باز دهان. مرد خواهم گیگشن از کردممی حس که بود خالی اممعده قدری به. کرد نزدیک

 دوباره ترسیدممی کهآن با. آوردم در غلتش به کامم و زبان بین را آن مالیمش، شیرینی حس با

 لیوان. بود پرداخته اشطبیعی هضم به اممعده و بودم شده ترآرام دهد، دست من به تهوع حال

 : گفت و چسباند هایمب**ل به را شربت

 .عزیزم بخور اینم-

 نداشتم، زیادی میل کهآن با. دادم فاصله هم از را هایمب**ل و زدم رویش به کمرنگ لبخندی

 با بعد و نوشیدم را لیوان ینیمه تا. کردم لذت غرق شیرینش و ترش مخلوطی   طعم با را زبانم

 : آمد اتاق بیرون از بابا صدای حین همین. است بس که کردم اشاره او به دست

 !کجایی؟! نفس-

 : گفتم پرشیطنت لحنی با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه

 !گردهمی دنبالت آقات-

 : گفت و زد آرنجم به نیرویی کم مشت دستش با و کرد کمرنگی اخم

 !هاشدی شیطون-

 !نفس-

 شود، شنیده هم بیرون از که صدایی با مامان کرد،می خطاب را مامان دوباره که بابا صدای با

 : گفت

 .جان آرمان اینجام-

 با. شد کشیده من به او از پس و مامان به بابا، متعجب نگاه و شد باز اتاقم در لحظه چند از پس

 : گفت ناباوری با و شد بیشتر نگاهش در تعجب رنگ من دیدن



 !رسیدی؟ ک ی تو! آرزو-

 : گفتم و زدم رویش به جانکم لبخندی

 .دمنکر  بیدارتون همین واسه. رسیدم زود صبح-

 : گفت و شد اتاقم وارد بلند قدم چند با

 رسی؟می بعد به نُه ساعت گفتی من به چرا پس-

 : گفتم و کردم ترپررنگ کمی را لبخندم 

 .بشید خواب بد خواستمنمی چون-

 چشمانم در مستقیم. برد باال را سرم و گرفت دستش با را امچانه و ایستاد تختم متری نیم در

 : گفت و گرفت نگرانی و شک رنگ نگاهش. چرخاند چشم صورتم کل روی و کرد نگاه

 !پریده؟ روت و رنگ انقدر چرا-

 : گفتم آهسته صدایی با

 .نیست نگرانی جای. ندارم خوبی حال امروز همین واسه کردم، پرخوری دیشب-

 : گفت و گرفت بیشتری آرامش و اطمینان رنگ نگاهش

 .بشین صبحونه یزم سر ما با بیا و بپوش راحت لباسای پس-

 و انداخت من به پرغرور نگاهی. داد کش باال به را لبش راست سمت و کرد رها را امچانه

 : گفتم مطیعانه لحنی با و زدم خودش مثل کجی لبخند. کرد باز و بست محکم را چشمانش

 .چشم-

 .منتظرتیم آشپزخونه توی-

 : گفت و شد بلند دست به سینی هم مامان دنبالش به و کرد نگاهی مامان به

 .دخترم بینیمتمی-



 : گفتم و کردم نگاه دویشان هر به

 .باشه-

 حرف بابا با باالخره. کشیدم عمیق نفسی و کشیدم دراز تختم روی اتاق، از خروجشان از پس

 خود به را بابا دارد، اطرافیانش کردن متقاعد در که خوبی مهارت با ماکان نهایت در و زنممی

 نباید دیگر. داد شکل لبم به لبخند مثبت فکر این با. کندمی جلب را رضایتش و هکرد مندعالقه

 به و بگیرند دست به را ذهنم افسار ته، و سر بی هایدلشوره و منفی افکار آن دادممی اجازه

 روی را دستم. کنند وارد آسیبی است، بدنم در رشد حال در و ضعیف هنوز که کوچکمان فرزند

 از که تیره بسیار ایقهوه هایچشم با خردسال دختری تصور با. بستم چشم و گذاشتم شکمم

 با و سیاه رنگ به نرم و صاف موهای با گندمی، پوستی با گراییدند،می سیاه به تیرگی شدت

 فشرده ماکان پرحرارت آغوش در کوچکش و ظریف یجثه که آرامش، حس از مملو نگاهی

 امید حس. شد ترغلیظ لبم بر لبخند شد،می گرم ماکان یهپدران یبوسه با سرش فرق و شدمی

 و کردم باز چشم دقیقه چند از پس. بخشید لذت بدنم جزء  جزء به خوب روزهای آن رسیدن به

 : گفتم

 .شد دیر که برم دیگه-

 خودم دور که را بلندی یحوله و آوردم بیرون لباس دست یک. کردم باز را چمدانم در و شدم بلند

 از. رفتم بیرون اتاق از و کردم خشک حوله با کمی را موهایم. کردم جایگزین آن با بودم یدهپیچ

 آرش و نشسته هم روبروی بابا و مامان. شدم آشپزخانه راهی و آمدم پایین آهستگی به هاپله

 همگی دادمی نشان میز روی ینخورده دست یقهوه هایفنجان. بود کرده خوش جای مامان کنار

 : گفتم و زدم لبخندی. اندبوده من ظرمنت

 .سالم-

 دلتنگی و بهت نگاهش در. شد بلند اشصندلی روی از و چرخید سمتم به آرش سر همه، از قبل

 صورتم به اشاشاره انگشت با. شد ترنزدیک من به و زد کنار را اشصندلی. بودند شده آمیخته

 : گفت و کرد اشاره



 !تی؟گرف العالجی مرض چه دیگه تو-

 : گفت معترضانه مامان

 !آرش-

 : گفت من به رو مامان، به توجهبی آرش

 هان؟-

 .کردم تکرار وارطوطی دیگر بار را بودم گفته صبح از آنچه هر و کشیدم پوفی 

 .شد بد حالم امروز همین واسه. کردم پرخوری دیشب-

 : گفت مشکوکانه و برد باال را چپش ابروی

 پرخوری؟ فقط-

 : گفتم و شدم دقیق چشمانش در 

 گیری؟می مچ داری مگه کنی؟می نگام اینجوری چرا-

 : گفت و زد کجی لبخند 

 .زنیممی حرف بهش راجع بعدا-

 .زد چشمکی و کرد نامحسوس ایاشاره کردند،می نگاهمان سوالی که بابا و مامان به نگاهش با

 همگی نشستنمان با. رفتم اباب کنار صندلی سمت به هم من اش،صندلی سمت به برگشتنش با

 جز به. بودم نکرده تجربه هرگز ، بود حاکم خانه بر که سکوتی. شدیم قهوه نوشیدن مشغول

 ام،خانواده با خوردن صبحانه بود نیامده پیش حال به تا آمدم، ایران به آرشیدا برای که بارآخرین

 وضوح به را هاآن خالی جای. کنم ربهتج را آرشیدا و آرش بین کَل کَل و رایان هایشوخی از دور به

 قدیم حال و حسبی و صدا و سربی زندگی این تحمل توان آرش کهاین به فکر از و کردممی حس

 .شدممی غرق ناباوری دریای در دارد، را



 .میرم دیگه من-

 .آوردم باال را سرم و گرفتم داشتم دست در که سنگکی نان کوچک یتکه از چشم بابا صدای با

 : گفت پاشید،می رویمان به کج لبخندی کهحالی در بابا

 .جان نوش-

 آهسته و انداخت مرموز نگاهی من به آرش خروجش، از پس. کرد ترک را آشپزخانه و شد بلند

 : گفت

 کرد؟می نگاه تو به خوردن صبحانه مدت تمام که کردی کار چی-

 : گفتم گنگ و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم 

 !نکردم کاری! رسیدم تازه که نم! من؟-

. کشاند بود، کوچک ایلقمه کردن درست مشغول صدا بی، که مامان به را نگاهش و کشید پوفی

 : گفت قبل از بلندتر کمی و کرد صاف را صدایش

  کرده؟ کار چی! بگو تو مامان-

 باال آرش چشمان تا را نگاهش و گذاشت جلویش بشقاب در را اشلقمه ریلکس خیلی مامان 

 : گفت و زد کمرنگی لبخند. آورد

 !چیه دلیلش دونیمی که خودت-

 : گفت و داد تکیه اشصندلی به آرش

 زبونش از چی منتظریم، خونه این توی ما دونهنمی هنوز که خورهمی آرزو یقیافه به ولی-

 !بشنویم

 دادمی نشان که ممنتظر  و گنگ نگاه به هایشاننگاه. چرخاندند سمتم به را سرشان دو هر سپس

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب. خورد گره آوردم،نمی در هایشانحرف از سر

 !زنیدمی حرف چی به راجع بگید منم به خب-



 : گفت و آورد پایین بعد کمی و برد باال را ابروهایش مامان

 !ازدواجتن؟ فکر توی خونه این توی همه االن دونینمی واقعا یعنی آرزو-

 : گفتم آهسته صدایی با. کشیدم امپیشانی به را دستم و انداختم پایین را سرم

 همین؟-

 : گفت پرخشم لحنی با آرش 

 !بشه عصبانی دستت از خیلی بابا شد باعث همین! همین؟-

 : گفتم ناباوری با. کردم نگاهش متعجب و آوردم باال را سرم

 که کیه کنم ازدواج باهاش خواممی که کسی دونهمی اون مگه! عصبانی؟ چرا! عصبانی؟-

 !شده؟ عصبانی

 : گفت مالیم لحنی با و گذاشت دستم روی را گرمش دست مامان

 !عزیزم باش آروم-

 : گفت لحظه چند از پس. بزند را حرفش باقی ماندم منتظر و کردم دقیق چشمانش در را نگاهم

 حرفی ازدواجت تصمیم از خودت کهاین برای نشده، عصبانی کردی انتخاب که کسی برای اون-

 !شده عصبانی گفت، بهش تو جای به که بود نفری اولین تعمه و نزدی بهش

 : گفتم و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 !دادینمی سکته منو داشتین-

 : گفت متعجب آرش

 ترسیدی؟ انقدر که دادین آب به گلی دسته چه مگه-

 .زدم گره پرشیطنتش نگاه به را نگاهم و آوردم باال را سرم سریع 

 !خودت؟ واسه تو میگی چی-



 از مملو لحنی با و زد چشمکی. آورد جلوتر را سرش و داد کش باال به را لبش چپ سمت

 : گفت شیطنت

 !دادین آب به گلی دسته چه بفهمن هم بقیه که ترسیدی بدجور معلومه تقیافه از-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 .مدرسه برو! آرش نیست خوب حالت تو-

 به پیروزمندانه لبخندی. کشید سر جا یک را اشمانده باقی تمام و برداشت را شیرش لیوان

 با را خروج راه که همچنان و رفت آشپزخانه در سمت به. شد بلند میز پشت از و زد رویمان

 : گفت کرد،می طی سرعت کم هاییقدم

 .هاضعیفه خدانگهدار-

 : گفتم و مکشید پوفی حرص با

 .خونه یکوچیکه بچه خداحافظ-

 و کرد ریز را چشمانش. شد دقیق چشمانم در عمیق لبخند یک با و چرخید سمتم به سریع

 : گفت

 .رسهمی خودت یبچه به کوچیکه بچه مقام زودی به معلومه، شمایلت و شکل از که اینطور-

 صدای با. بیفتند بیرون حدقه از بود مانده کم که طوری شدند، گرد امکان حد تا چشمانم باراین

. شد خارج آشپزخانه از و چرخاند را سرش !"بسه دیگه شوخی آرش" گفت که مامان معترض

 : گفتم و کشاندم مامان به را متعجبم نگاه

 میدن؟ یاد اینا به مدرسه توی چی-

 در بود، گرفته ما از که دوری نسبتا یفاصله از آرش صدای بدهد، جوابی مامان کهآن از قبل 

 .آمد در پاسخم

 .دادن یاد جنابعالی آتی همسر به مدرسه توی که چیزایی همون-



 با که مامان روی نگاهم که همچنان. رفت پلهراه سمت به و داد سر ایقهقهه حرفش، این از بعد

 : گفتم بود شده خشک است، آمده خوشش آرش حرف از دادمی نشان صدایشکم هایخنده

 !شده زیاد روش خیلی هدیگ این-

 دستش در آرامی به را دستم و کرد نگاهم بود، مانده باقی اشخنده ریز از که لبخندی با مامان

 : گفت آهسته صدایی با. فشرد

 آرشیدا وقتی از چون کن، تحمل ایرانی که مدتی همین ولی کنهمی اذیتت هاششوخی دونممی-

 خیلی بذاره، سرش به سر بتونه که بشه پیدا کسی کهاین واسه دلش و شده تنهاتر خیلی رفته

 .شده تنگ

 مامان با حق. رفتم فرو بود، رفته رایان با آرشیدا که ماهی چند این فکر به و انداختم پایین را سرم

 نچشیده را ما یهمه از ماندن دور طعم وقت هیچ که آرشی همان بود؛ شده تنها خیلی آرش. بود

 .بود دورهمی هایبخند بگو و عجم عاشق من، برعکس و بود

 !جان آرزو-

 : گفت و کرد ترپررنگ را کمرنگش لبخند. کردم نگاهش منتظر و آوردم باال را سرم

 کردی؟می فکر چی به-

 به رایان چرا میگم. بود شده تنها چقدر مدت این آرش که نبود حواسم اصال. گفتی که همین به-

 بره؟ باهاشون نداد پیشنهاد آرش

 .نکرد قبول آرش ولی داد-

 : پرسیدم ناباوری با

 !چرا؟-

 : گفت و انداخت پایین را سرش

 .نمیگه بهم چیزی ولی بفهمم دلیلشو کردم سعی خیلی منم. دونمنمی-



 با دقیقه چند از پس که رفتم، فرو بود داده رایان پیشنهاد به آرش که عجیبی جواب فکر به

 .آمدم بیرون فکر از بابا صدای

 .آرزو-

 بیرون یآماده و پوشیده را اشرسمی شلوار و کت که بابا به سوالی و شدم بلند صندلی روی زا

 .کردم نگاه بود، خانه از رفتن

 .کنم صحبت تنها باهات خواممی. گردمبرمی زود عصر امروز-

 !تنها؟ چرا-

 : گفت سوالم به توجهبی

 .منتظرتم خونه اصلی در جلوی پنج ساعت-

 از که مامان، یگونه بر کوتاه ایسه*بو کاشتن از پس و شد ترنزدیک ما به بلند قدم چند با

 کنجکاو کردنمان صحبت تنها برای بابا یخواسته دلیل فهمیدن برای من مثل بود معلوم نگاهش

 .رفت و کرد ما همگی با مختصری خداحافظی است، شده

 دست و انداخته چپش یشانه بر را اشکوله بندهای از یکی کهحالی در آرش دقیقه، چند از پس

 : گفت و شد ظاهر جلویمان بود، برده فرو اشمدرسه ایسرمه فرم شلوار هایجیب در

 .منزل اهالی خدانگهدار. رفتم منم-

 : گفتم و کشاندم دیوار روی ساعت به را نگاهم

 میری؟ داری دیر کنینمی فکر-

 .ایممدرسه خدمت در کافی یاندازه به و مداری تشریف مطالعاتی اردوی که شبم تا بابا، نه-

 : گفت و داد تکان تاسف از سری مامان

 که کنیمی تاخیر انقدر! نمیره که نمیره گوشت توی میده اخطار مدرسه معاون هم چی هر-

 !بیرون بندازنت مدرسه از کنکورت، سال همین



 : گفتم و زدم مامان روی به لبخندی

 .کنهمی فرار ایران کنکور از آرشیدا و من مثل هم آرش فوقش! مامان نداره عیب-

 و انداخت غبغب به بادی. کرد جلب خودش به را ما دوی هر توجه و کرد صاف را صدایش آرش

 : گفت

 بیرون ایران از بشه دلیل عمرا که نترسون ازش منو! خودمه مثل مبارز مردهای خوراک کنکور-

 .برم

 داشت، شوخی بوی و رنگ صدایش لحن همیشه کهآن با. دوختم چشم دهانش به تعجب با

 و زدمی حرف تمام قطعیت   و جدیت با! کردمنمی حس صدایش در شوخی از اثری هیچ باراین

 !داشت تعجب جای واقعا نداشت، ایران از رفتن به میلی اصال و بود خانواده این فرزند او کهاین

 !آرزو خداحافظ-

 و زدم زوری کم لبخند. بدهم را اشخداحافظی جواب بود ظرمنت و دادمی تکان برایم را دستش

 : گفتم

 .باشی موفق. آرش خدانگهدار-

 : گفت و کرد ترغلیظ را لبخندش

 .مرسی-

 هل در سمت به را او کمش زور با کهحالی در و گذاشت آرش هایشانه روی را دستانش مامان

 : گفت داد،می

 !نکردم معاونتو التماس جدیدت، انضباطی دمور  واسه باز تا برو! شد دیر پسر برو-

 : گفت رفتنش راه حین. رفت در سمت به و چرخید و داد سر ایخنده آرش

 .نیست مهم نرو میگم که من-

 : گفت و کوبید اشپیشانی به دستی مامان



 !رفتناتون مدرسه سر کردین پیر منو رایان و تو-

 خوب پرحرصش، هاینفس صدای. کردم لقهح بازویش دور را دستم و دادم سر کوتاه ایخنده

 .است نشده آرام دادمی نشان

 کنی؟ نگام میشه مامان-

 : گفت حوصلهبی و چرخاند سمتم به را سرش 

 آرزو؟ چیه-

 خودت با هم بعد. میشی دلتنگشون و گذرهمی هم روزها این!  نخور حرص انقدر فقط! هیچی-

 تصورات از بهتر خیلی چیز همه چون نداشت ایفایده هیچ خوردی، حرص همه اون کنیمی فکر

 .میشن حل مشکالت و میره پیش ذهنت منفی

 *** 

 

 ب**ل زیر و انداختم ساعت به نگاهی. رفتم کنار آینه جلوی از و کردم مرتب سرم روی را شالم

 : کردم زمزمه

 .پنج به دقیقه پنج-

 و است منتظرم اصلی در جلوی بابا دیگر یدقیقه پنج. رفتم بیرون اتاقم از و برداشتم را کیفم

 کرده ترک را خانه آرش و بابا که صبح از. کردممی تعجیل او، به رسیدنم موقع به برای بایستمی

 که چیزی آن تمام. بودم مامان با عصرانه آن، از پس و ناهار صرف مشغول یا خوابیدم، یا بودند

 که است مردی همان ماکان که بود این مگفت او به کردم، مکالمه مامان با که محدودی مدت در

 تنها شود، متعجب حرفم شنیدن از کردممی بینیپیش کهآن با. داشتم را او با ازدواج قصد

 را امزندگی شریک عشق، با و کردم گوش قلبم ندای به که است خوشحال گفت و زد لبخند

 شاهد ماکان و من یاولیه رتباطاتا هنگام تنها و نبود لندن در زیادی مدت کهآن با. کردم انتخاب



 در و عشق یمان،ساده دوستی پایان و شویم هم یدلباخته کردمی بینیپیش خوب خیلی بود، ما

 .باشد ازدواج نهایت

 آرزو؟ میری داری-

 : گفتم و انداختم بود، پیدا آن در کنجکاوی با همراه نگرانی و تشویش که صورتش به نگاهی 

 .مامان آره-

 داشتم، دلشوره بزند من با محرمانه طور به خواستمی بابا که هاییحرف بابت هم خودم هکآن با

 : افزودم و دهم نشان آرام را خودم کردم سعی

 .نداره نگرانی جای هم صحبتش و کنه صحبت من با اول خواسته بابا حتما! نباش چیزی نگران-

 : گفت و آمد جلوتر سپس. بود چه نفهمیدم که خواند دعایی ب**ل زیر

 .بگذره خوش بهتون. دخترم طورههمین که انشالله-

 : گفتم و زدم جانیکم لبخند

 .ممنون-

 : گفتم کردم،می پایم کفش کهحالی در و رسیدم در به

 .خداحافظ-

 .عزیزم خدانگهدارت-

 و دمکر  باز را حیاط بزرگ فلزی در. رفتم بیرون خانه از و پوشیدم کامل را بلندم پوتین باالخره

 که اممچی ساعت به و آوردم باال را دستم. بود خلوت خلوت   عریضمان یکوچه. شدم خارج

 که ماشینی صدای لحظه چند از پس. دوختم چشم داد،می نشان را پنج به دقیقه یک ساعت

 نور زیر تمیزی از که رنگیسیاه بنز. بیاورم باال را سرم کرد وادار مرا شد،می نزدیک من به آهسته

 مثل ظاهر با ناصری آقای و شد باز راننده در. شد متوقف جلویم زد،می برق روپیاده هایچراغ

 .شد پیاده مرتبش همیشه



 .بشینید داخل بفرمایید. خانوم سالم-

 .نشستم و کردم او به سالمی. بنشینم من ماند منتظر و کرد باز را عقب راست سمت در

 .سالم-

 چشمان با و بود نشسته عقب صندلی چپ سمت. یدچرخ سمتش به سرم بابا صدای با

 بوی و رنگ نگاهش. کردمی نگاه من به درخشیدند،می ستاره مثل شب تاریکی در که روشنش

 و کرده ریشه جانم در جوان نهالی مثل که استرسی از همین و نداشت عصبانیت و خشونت

 در پای از مرا و شود برگ و خپرشا درختی تا بود، بابا از منفی العملعکس یا عمل یک منتظر

 : گفتم و کشیدم خیال آسودگی از نفسی. کاهید شدت به بیاورد،

 .نباشی خسته. بابا سالم-

 : گفت و داد کش باال به را لبش راست یگوشه

 !ممنون-

 : پرسید کوتاه مکثی از پس

 شاپ؟ کافی یا پارک بریم؟ کجا داری دوست-

 : گفتم و مزد خودش لبخند مثل درست کج لبخندی 

 .بریم راه خرده یه پارک بریم خوادمی دلم سرده، هوا کهاین با-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش

 .خوبه-

 : گفت ناصری آقای به رو بعد

 .ملت پارک برید-



 باذوق و دوختم بابا به پرشوق نگاهی. انداخت راه به را ماشین و گفت ی"چشم" ناصری آقای

 : گفتم

 !ملت پارک-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 .کنی بازی اونجا که بیار هاتماسکیت خونه برو خوایمی! کنیمی ذوق میاد اسمش تا که هنوزم-

 : گفتم و شد ترعمیق امکان حد تا لبخندم

 .روزا اون واسه شده تنگ خیلی دلم من! نمیاد بدم-

 : گفت و گذاشت دستم روی را اشمردانه پهن و گرم دست

 بر رو اونا گذشته، خاطرات واسه دلتنگی که حیف! نشه؟ روزا اون دلتنگ دمآ میشه مگه-

 .گردونهنمی

 : گفتم و کشیدم آهی ناخودآگاه. دوخت چشم بیرون به اشپنجره از و گرفت من از چشم

 ...گردونهبرنمی آره-

 : افزودم امیدوارکننده لحنی با و کردم مکثی

 درست جدیدی قشنگ خاطرات و کنیم استفاده یم،دار  االن که لحظاتی همین از میشه اما-

 !کنیم

 را قلبم نگاهش، چرا دانمنمی. دوخت چشمانم به را مغمومش نگاه و چرخاند سمتم به را سرش

 را بابا نگاه همیشه من! نداشتم را نگاهش این تحمل توان اصال من. شکست وحشتناکی طرز به

 بغضی. نداشتم جذبه و تکبر دریای آن در ناراحتی و غم دیدن توان و تاب و دیدم ابهت و پرغرور

 آهسته صدایی با و دادم قورت محکم را دهانم آب کردنش، مهار برای من و گرفت جان گلویم در

 : گفتم

 !شده؟ چیزی! بابا؟ کنیمی نگام جوریاین چرا-



 و گرن که لحنی با و گرفت شکل لبش بر زد،می موج نگاهش در که غمی طعم به تلخ لبخندی

 : گفت داشت، دلخوری و حسرت با توام دلتنگی بوی

 .بزنیم حرف ازش رسیدیم وقتی بذار-

 ناصری آقای جلوی بفهماند، من به که انداخت ماشین جلوی یآینه به نگاهی چشمی زیر

 .انداختم پایین را سرم و گفتم ای"باشه. "بزنیم حرف خواهدنمی

 سرما االن ولی پارک بیاری خودت با هم رو اسکیتات تونیمی ایران، بیای هم تابستون و بهار اگر-

 .خوریمی

 من به نگاهش با و داد کش باال به را لبش راست طرف. کردم نگاهش متعجب و آمد باال سرم

 .کنم اشهمراهی بحث کردن عوض در کرد اشاره

 .میدم قول. میام بیشتر بعد به این از-

 .کنیم تعریف و ببینیم-

 خواستمی دلش بود معلوم. دوخت چشم خیابان به اخم با و چرخاند پنجره سمت به را سرش

 یشیشه به را سرم و نزدم حرفی هم من همین برای برود، فرو فکر به و شده غرق خلوتش در

 فراوانی خواب وجود با من ولی کردمی نفوذ هایمشقیقه عمق تا شیشه سرمای. چسباندم کنارم

 با. رفتم فرو شیرین خوابی به دقیقه چند از پس و شدم منگ و هآلود خواب داشتم، قبل از که

 نوازش بود، آمده بیرون شالم زیر از که را امشقیقه روی موی تار چند که دستی گرمای حس

 بخار ایالیه آن روی هایمنفس که سردی یشیشه از را سرم یتکیه. شدم بیدار خواب از کردمی

 دوخته چشم من به کجش لبخند با که بابا سمت به را سرم. نشستم صاف و گرفتم بود، نشانده

 : گفتم و دادم کش باال به کمی را لبم راست یگوشه. چرخاندم بود،

 بشم؟ بیدار منتظرید وقته خیلی. برد خوابم ک ی نفهمیدم ببخشید،-

 : گفت و شد ترپررنگ لبخندش 

 .رسیدیم که نیست شتربی دقیقه چند! شدی خوابخوش انقدر قدیم برعکس که خوبه-



 : پرسیدم ناباوری با

 !رسیدیم؟-

 : گفت و داد سر ایخنده

 !بله-

 نگاه ناصری آقای به ماشین، جلوی یآینه داخل از و چرخاند راننده صندلی سمت به را سرش

 کامل مرا سمت در. زد دور را ماشین و شد پیاده سریع بود، مطیعی بسیار یراننده که هم او. کرد

 دور گردباد مثل بدی سرمای آمدم، بیرون ماشین از که همین. شوم پیاده ایستاد منتظر و دکر  باز

 هوایی زمستان، سوزناک و سرد هوای جای به تا گرفتم امبینی روی را شالم یلبه. خورد پیچ بدنم

 : گفت شد پیاده کهآن از پس بابا. بکشم مشام به گرم

 .میشه گرمت بریم راه کم یه-

 دور را دستم و شدم ترنزدیک او به قدم یک. دادم حرکت پایین به تایید ینشانه هب را سرم

 مشغول زدن قدم به هم با گام هم سپس و زد رویم به رضایت از لبخندی. کردم حلقه بازویش

 .شدیم

 پیر گفتگوی صدای از مملو که پارکی در رویپیاده مشغول حرف،بی که شدمی ساعتی نیم حدودا

 .بودیم ود،ب جوان و

 بشینیم؟ نیمکت اون روی بریم-

 : گفتم و انداختم نگاهی کرد،می اشاره نگاهش با که نمیکتی به 

 .بریم-

 : گفت بابا که گذشتنمی نیمکت روی نشستنمان از لحظه چند از بیش

 .بزنم حرف باهات چی به راجع خواممی که دونیمی مطمئنا-

 : گفتم و کردم نگاهش سوالی



 !بدونم؟ ایدب کجا از-

 : گفت و کرد اخمی

 !نکن بازی فیلم-

 : گفتم ناباورانه و شدند گرد تعجب فرط از چشمانم

 !فیلمی؟ چه! فیلم-

 در دلخوری با کهحالی در و کشید عمیق نفسی. برد فرو موهایش در را دستش و کشید پوفی

 : گفت کرد،می نگاه چشمانم

 رو شدم عصبانی ازدواجت یقضیه بابت من کهاین. هرا اون به بزنی خودتو خوامنمی آرزو ببین-

 .دونیمی دیگه

 : گفتم جوابش در سریع من و کرد رخنه بدنم تمام در دلهره و ترس

 !کیه؟ اون دونینمی هنوز وقتی بشی عصبانی چرا بابا اما-

 !دونم؟نمی من گفته کی-

 در را نگاهش. آورد باال را سرم و گرفت را امچانه دستش با. کردم نگاهش گنگ و کج کمی را سرم

 : گفت و کرد دقیق چشمانم

 هایاولویت ترینمهم از بودن تو مراقب. هستم و بودم تو عاشق همیشه من! منی دختر تو آرزو-

 کنی، ازدواج خوایمی شنیدم آرمیتا زبون از که زمانی من کردی فکر. هست و بوده من زندگی

 من کردی فکر واقعا تو! کیه؟ آدم اون بفهمم یرانا بیای تو که روزی تا نشستم بیخیال

 !نداشتم؟ ماکان از شناختی هیچ کردی فکر واقعا! کنی؟ ازدواج ماکان با خوایمی تو دونستمنمی

 حس بیشتر و بیشتر لحظه هر را بهت کلمه، واقعی معنای به هایشحرف یکلمه به کلمه با

 مکثی. بودند شده تند ناباوری روی از هایمنفس و شده گرد تعجب شدت از چشمانم. کردممی

 : افزود و کرد کوتاه



 دور، راه از بار چند مدت این حتی و کیه کنی ازدواج باهاش خوایمی که مردی فهمیدم من-

 بمونه، خودمون بین و نگه چیزی تو به خواستم ازش ولی بودیم ارتباط در و داشتم تماس باهاش

 ! نیست من دلخوری و عصبانیت دلیل زندگیت کشری عنوان به ماکان انتخاب ولی

 !بابا؟ چیه مشکل پس-

 که من از تو که اینه مشکل! کرد معرفی من به اونو که نبودی کسی اولین تو که اینه مشکل-

 زدی حرف برادرت و تعمه با زندگیت تصمیم ترینمهم یدرباره که گرفتی فاصله اونقدر پدرتم،

 !نذاشتی میون در رو فیحر  هیچ پدرتم، که من با ولی

 : افزود و گرفت جلویم سکوت ینشانه به را اشاشاره انگشت که بزنم حرفی خواستم

 یادت زندگیت، بخش ترینمهم در تو بگم بهت خواممی فقط کنی، توجیه اشتباهتو خوامنمی-

 کهالیح در گرفتی، فاصله ازشون حماقتت با و نزدیکند تو به چقدر تخانواده اعضای که رفت

 ...ضمن در! زدیمی حرفتو اونا با بقیه از قبل باید

 : افزود و کرد کوتاهی مکث

 !باشم داشته ارزش رایان از بیشتر واست کردممی فکر-

 : گفتم پرخشم و کردم غلیظ اخمی

 به من! کنم مقایسه هم با رو هامعزیزترین ارزش نمیاد خوشم که دونیمی! بابا؟ حرفیه چه این-

 که البته و هست منم صمیمی دوست برادرمه، کهاین بر عالوه همیشه رایان چون فتمگ رایان

 رو خودت لطفا پس! تلفن پشت نه کنم، صحبت باهات رو در رو مسئله این مورد در خواستممی

 !داره فرق رایان جایگاه با شما جایگاه من برای! نکن مقایسه رایان با

 : تگف آمیزطعنه لحنی با و زد پوزخندی

 !داره فرق که معلومه آره-

 : گفتم معترضانه



 بیماری موقع هم شما بگم باید گرفتم، نادیده خونه توی رو شما من فقط کنیمی فکر اگر! بابا-

 داشتم انتظار کهحالی در کردید، واگذار عمه به رو من به گفتنش و گرفتید نادیده منو مامان قلبی

 !بگید من به مستقیم خودتون

 !داشت قفر  اون-

 !داشت؟ فرقی چه-

 : غرّید ب**ل زیر. برد فرو دست موهایش در پرحرص و کشید پوفی

 !کنینمی درک اصال تو-

 : گفتم آهسته صدایی با

 .کنیدنمی درک منو هم شما-

 .دوخت چشمانم به را متحیرش نگاه و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 وقتی جوانی هر که نمیشی متوجه واقعا تو! کنی؟نمی درک پدرتو تو یا کنمنمی درکت من-

 موضوع این به راجع پدرش و مادر با ایدیگه کس هر از قبل کنه، ازدواج کسی با خوادمی

 !کنه؟می صحبت

 از بیش را اوقاتمان کهآن برای کرد،می تشویق او با بحث یادامه به مرا درونم در حسی چند هر

 : گفتم و انداختم پایین را سرم نکنم، تلخ این

 !ببخشید خب-

 و بستم چشم. کند نفوذ وجودم عمق تا دستش حرارت تا گذاشت امزدهیخ یگونه روی را دستش

 .بردم فرو هایمریه به عمیق، دمی با را تلخش عطر خوب بوی

 !کن نگاه من به آرزو-

 : گفت که کردم نگاهش منتظر. آوردم باال را سرم و کردم باز چشم



 کمبودی هیچ تو تا کنم، فراهم برات رو هابهترین کردم سعی همیشه. ارزشی با یخیل من برای تو-

 مهم مسائل که باشم، اعتمادت مورد اونقدری کردم سعی همیشه. نکنی حس زندگیت توی

. بخوای کمک من از ترسی هیچ بدون داشتی مشکلی هر و بذاری میون در من با رو زندگیت

 من. کنممی هم بعد به این از و کردم حمایتت گرفتی، که یمنطق تصمیم هر که دونیمی خودتم

 ...تو ولی کنم اثبات بهت اینو کردم سعی و داشتم دوستت رو تو همیشه

 همین ماشین، در نگاهش رنگ دلیل کردممی حس. زدمی موج دلخوری نگاهش در. کرد سکوت

 گرفته جان گلویم در که ضیبغ تا دادم قورت محکم را دهانم آب. زدمی االن که بود هاییحرف

 وجدانی عذاب و غم بر تا کشیدم عمیق نفسی. کنم بازتر را دهانم تنفس راه و شود کوچکتر بود،

 : گفتم بود کندنی جان هر به باالخره. بشوم مسلط داد،می آزارم شدید که

 .گفتممی بهت باید چطور دونستمنمی ولی کنم ناراحتت خواستمنمی واقعا من! بابا متاسفم-

 : گفت آهسته صدایی با و زد جانیکم لبخند

 باشه؟. نکنی تکرار دیگه که خواممی ازت فقط! باشی متاسف خوامنمی-

 .زدم لبخندی و دادم قورت را دهانم آب 

 .باشه-

 به که کوچک ایدختربچه به که همچنان. برداشت امگونه روی از را دستش و گرفت من از چشم

 : گفت کردمی نگاه بود، ایستاده اسکیت با درشپ تنومند دستان کمک

 بشیم؟ گرم که بخوریم قهوه یک بریم-

 : گفتم و فشردم دستم در ترتنگ را بازویش 

 .بریم! محشریه فکر-

 رویم به دلچسب لبخندی کرد،می نثارم که پرمحبتی نگاه همزمان و چرخاند سمتم به را سرش

 .زد



 *** 

 

 : گفتم و دوختم چشم لذت با شد،می دبلن امقهوه از که بخاری به

 !جالبه خیلی اینجا بابا-

 نور زیر دیوارهایش، روی چوب کنده ریز قطعات با که شاپ کافی فضای کل به ایاشاره نگاهم با

 : گفت و پاشید رویم به کج لبخندی. کردم بود، انگیزدل و زیبا بسیار لوسترها مالیم زرد

 دی؟بو گرفته کم دست منو یسلیقه-

 : گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده 

 !ابدا نه،-

 اشقهوه. بود طورهمین همیشه بابا. بکشد سر تا برداشت را فنجانش و کرد ترپررنگ را لبخندش

. ببرد لذت نوشیدنش از تواندمی چطور بفهمم، نتوانستم هرگز من و کشیدمی سر تلخ و داغ را

 : گفت گذاشت، میز روی ینعلبک در را اشخالی فنجان کهآن از پس

 .بگو برام ماکان از آرزو خب-

 : پرسیدم گنگی با. خوردم جا زد که ایمقدمهبی حرف برای

 !بگم؟ چی-

 : گفت و کرد ترغلیظ داشت ب**ل بر که را لبخندی

 چیه؟ اون با ازدواج برای دلیلت-

 : گفتم کنم مکث ایذره کهآنبی 

 .عشق-

 !عشق؟-



 .کردم شک گفتم که ایکلمه درستی به من که پرسید را سوالش طوری

 .کنم ازدواج باهاش خواممی دارم، دوستش وجودم تمام با چون! آره خب-

 عاشقشی؟ یا داری دوستش باالخره! داره فرق خیلی عشق با داشتن دوست-

 !چیزند یک جفتشون! بابا؟ دارن فرقی چه-

 کنه،می کر و کور قدری به رو عاشق آدم که ستعالقه از باالیی خیلی یدرجه عشق! نکن اشتباه-

 آدم نه که ست،عالقه از متعادلی یدرجه داشتن دوست ولی شمعشوقه میشه دنیاش تمام که

 ها،گوش و هاچشم ولی شنید صداهاشو و دید رو دنیا تمام میشه که جوری کر، نه کنهمی کور رو

 .دارند دوستش که میشن کسی محو

 !همیدمنف فرقشونو بازم من-

 فقط که بتابه اتاق اون توی طوری نور، یباریکه یک و باشه تاریک کامال اتاق یک کن تصور خب-

 اون با که باشه شنقطه یک بینی،می اتاق اون توی که چیزی تنها تو و کنه روشن رو شنقطه یک

 که قاتا یک اگر ولی معشوقه نقطه یک اون و عشق میگن باریکه این به. شده روشن باریکه

 نقطه یک روی بیشتری نور با باریکه همون اما ببینی رو چیز همه و باشه روشن هستی توش

 .داشتن دوست میگن بهش باشه، نقطه اون روی تو چشمای تمرکز و بتابه

 از را صدایش لحن و آورد ابروهایش بر اخم که فکری. رفت فرو فکر به ایلحظه چند و کرد مکثی

 : گفت لحظات این پایان از پس باالخره. کرد لبریز عجیب دلتنگی و غم نوعی

 اگر و میشه خالصه نقطه یک توی تو دنیای تمام چون خطرناکه، خیلی عشق آرزو دونیمی-

 برای چیزی هیچ و میشه تاریک اتاق تمام بدی، دستش از یا باشی نداشته رو نقطه اون ایلحظه

 وابستگی یک داشتن دوست ولی میدی دست از نبودش با رو دنیات تمام تو. نمیمونه تو

 ولی کنه،می ترقشنگ خیلی رو دنیات داری دوستش که کسی بودن درسته. نیست کنندهمحتاج

 .کُشهنمی رو تو نبودش



 داده آزارش هاحرف این زدن بود معلوم. دوخت میز به را نگاهش و دوخت هم به را هایشب**ل

 با چند هر. افتادم وینسنت جنی یاد به ایلحظه برای چرا دانمنمی. است برده فرو فکر به را او و

 اساسش، و پایهبی و مسخره هایحرف و کنم متوقف را او به کردن فکر که بستم عهد خودم

 نادیده را بابا با صحبت برای آریان عمو پرتاکید پیشنهاد البته و آریان عمو و عمه مرموز گفتگوی

 نیست نفر یک آخر. کندمی سرپیچی است بسته خود با هک عهدی از ذهنم چندی از هر بگیرم،

 آورده در من زندگی از سر شدنم ساله سی از پس که جنی هایحرف به ایذره باید چرا من بگوید

 سکوت ما بین که شدمی ایدقیقه چند. دهم اهمیت ماکان، پدر با ازدواج طریق از هم آن است،

 عصبانیتش دیدن توان که من. شدمی ترغلیظ و غلیظ ظه،لح به لحظه بابا اخم و بود شده برقرار

 : گفتم کردن عوض بحث برای نداشتم، را او پرخشونت رفتار متعاقبش و

 .بابا دارم دوستش من-

 بر رضایت از لبخندی لحظه چند از پس. کشاند باال من چشمان تا و گرفت میز از را نگاهش

 زبان بر را آن که بار هر و دارد هراس عشق یواژه از کردممی حس. بست نقش هایشب**ل

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی. گرفتمی خود به عجیبی رنگ نگاهش آورد،می

 عاشقشی؟ یا داری دوستش چیه؟ مامان به خودت حس تفاسیر این با خب-

 !دارم دوستش-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !عاشقشی کردممی فکر من-

 : گفت و برد فرو موهایش در دستی

 .کردم تجربه رو واقعی مرگ دادنش، دست از با که شدم عاشق باریک فقط زندگیم کل در من-

 مطمئن. گرفت بود، انداخته خش قلبش بر که را بزرگ دردی و غم رنگ و شده رگه دو صدایش

 را هایشعکس خود خلوت در گاهی هم هنوز که بود رزایی همان اش،زندگی واقعی عشق بودم

 دنیا به مرا و بود همسرش زمانی که رزایی همان. امگرفته را او مچ چندی از هر من و کندمی نگاه



 آزارش سخت که بحثی کردن عوض برای. بود نمانده زنده کردنم، بزرگ برای ولی بود آورده

 : گفتم داد،می

 .بگذریم خب-

 دیگر باری بود، دوخته میز روی بر اششده رهگ هم در دستان مچ به و گرفته من از که را نگاهش

 : گفت و آورد باال چشمانم تا

 .بگذریم بهتره آره،-

 : گفتم و کردم صاف کمی را صدایم

 بزنیم؟ حرف چی از داری دوست حاال-

 : گفت و زد پرشیطنت لبخندی 

 .بگی برام ماکان از تو دارم دوست من-

 !بگم؟ بهت زشا خوایمی چی! شناسیمی اونو که تو بابا-

 .بشی مندعالقه بهش تو شده باعث خصوصیاتش، کدوم بدونم خواممی اما شناسممی-

 : گفتم و کشیدم امچانه به دستی

 .خصوصیاتش از خیلی خب-

 : پرسید سریع و گرفت کنجکاوی رنگ نگاهش

 مثال؟-

 در امروز همین تا م،دید را او که روزی اولین از را ماکان با خاطراتم و زدم رویش به کج لبخندی 

 : گفتم کردن فکر دقیقه یک از پس. کردم مرور ذهنم

 این هیچوقت من. داشت نگاهش توی که بود آرامشی کرد، جلب خیلی نظرمو که چیزی اولین-

 چیز همه ولی بیاد مسخره نظرت به شاید دونممی. بودم نکرده دریافت ایدیگه کس از رو آرامش



 نمیاوردم، ولی بیارم دستش به داشتم دوست همیشه که آرامشی از پر نگاه یک از من واسه

 اجتماعی هم بعد و شد باارزش خیلی برام گذاشتنش احترام و بودن مودب اون از بعد. شد شروع

 یک با باید چطور دونستمنمی حتی که بود من مقابل ینقطه در دقیقا که بودنش خونگرم و

 و دنیاش بودن ساده حین بودنش، منضبط و تمیز. کرد جذابش برام کرد، احوالپرسی غریبه

 انضباط بدون چشمگیر تجمالت ذهنم توی و چشمام جلوی همیشه که من برای زندگیش فضای

 ...کهاین نهایت در و باشه داشته تفاوت همه با واسم شد باعث بودن، خاصی

 : افزودم قبل از ترپررنگ لبخندی با و کردم مکثی

 احساس کنارش بشه تا باشه من برای فقط واقعی گاهتکیه یک باید چطور دونهمی خوب کهاین-

 کنم،می ضعف احساس و میارم کم واقعا گاهی که منی برای واقعی مرد بهترین اونو کنم، امنیت

 .کرده

 : گفت و زد رویم به عریض لبخندی

 .شد سرد تقهوه-

 : گفتم تعجب با

 !گفتم؟ چی کردید گوش اصال-

 : گفت و داد حرکت پایین به تایید یانهنش به را سرش

 !دادم گوش که البته-

 از نشده، سرد تا که انداخت نگاهی امقهوه فنجان به و کرد باز و بست محکم را هایشچشم

 .ببرم لذت نوشیدنش

 *** 

 



 اتاقم وارد تند هاییقدم با مامان و شد باز در بستم، را درش و شدم اتاقم وارد کهآن محض به

 .لرزیدمی اشدلهره شدت از دستانش و داشت نگرانی رنگ نگاهش. شد

 !مامان؟ شده چی-

 : زد حرف تند و تند

 ؟ کنی ازدواج ذارهنمی که نگفته نشده؟ که بحثتون آرزو؟ نگفته بهت که بدی چیز-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 !حرفاست این از ترمنطقی خیلی اون! نشناختی؟ شوهرتو تو! مامان-

 .کشید خیال آسودگی روی از عمیق نفسی و گذاشت اشسینه روی را دستش

 !گذشت بخیر که شکر رو خدا-

 : گفتم و گذاشتم اششانه روی را دستم

 !مامان نباش چیزی نگران دیگه-

 در سمت به سرمان آمد،می اتاقم بیرون از که آرش صدای با بدهد من به جوابی کهآن از قبل

 .چرخید

 

 .بفرمایید آماده را غذایشان. شدند فرما تشریف گرسنه بسیار ولیعهد. زلمن اهالی بر سالم-

 : گفت و زد اشپیشانی به دستی مامان

 .بخوریم شام پایین بیا بعد کن عوض لباساتو اول ولیعهد، جناب-

 .شد ظاهر در چهارچوب   در آرش قامت و شد باز کامل بود، باز نیمه که اتاقم در

 !کردید خلوت بینممی-

 : گفتم و زدم مامان به شمکیچ



 !ستخانومانه-

 : گفت معترضانه

 .گفته بهت چیا امشب ببینم که بزنم حرف مردونه بابا با میرم منم پس اینجوریه؟! ا  -

 لحنی با و گرفت فاصله اتاقم از بلند هاییقدم با. برگرداند را رویش و زد رویم به چشمکی

 : گفت تهدیدوار

 .بچین ولیعهدو شام میز مامان-

 : گفتم مامان به و دادم سر کوتاه ایخنده

 .من پیش اومدی و بزنی حرف باهاش نرفتی رسیدیم وقتی از که بابا پیش برو مامان-

 .بخوریم شام هم با که پایین بیا دیگه یدقیقه بیست تا هم تو. عزیزم باشه-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .چشم-

 اندازه آن از بیش من. شدم آرش اتاق راهی و کردم عوض اسلب سریع اتاقم، از خروجش از پس

 ضربه دو! ندارد را ایران از رفتن قصد چرا آرش بدانم که بودم شده مشتاق کرد، توصیف بتوان که

 من به را اشسوالی نگاه و کرد باز را در که نکشید طول زیاد. ماندم منتظر و زدم اتاقش در بر

 .دوخت

 !بنده اتاق بیاید دادید افتخار عجب چه بهبه-

 : گفتم و زدم بازویش به مشتی

 .اتاقت میام زیاد که من! پسر نکن لوس خودتو-

 : گفت و بشوم وارد تا کرد باز کامل را در

 !بمونید در جلوی زشته دید؛می رو اگنس بوی شما. داخل بفرمایید-



 : گفتم جدی لحنی با. کردم رویش به اخمی اگنس اسم شنیدن با

 !مهمه خیلی واسم اگنس میگم هزارم بار برای-

 را دستانش کهحالی در. نشست رویش برعکس و کشید جلو را کامپیوترش میز پشت صندلی

 : گفت داد،می تکیه صندلی پشتی روی

 .مهمه خیلی منم واسه اگنس میگم هزارم دو بار برای منم-

 که تختش سمت به میلیب. بنشینم تختش روی کرد، اشاره دستش با و زد رویم به چشمکی

 .کردم پهن مرتب را پتویش و رفتم بود، آن روی نامرتبی طرز به رنگش ایسرمه نایک پتوی

 !کرده؟ تربیتت کدبانو طوریاین آتی شوهر! آرزو کنیمی کارا چه! اوهو-

 : گفتم بود، داده شکل ابروهایم به که اخمی همان با و نشستم روبرویش تخت روی

 .گرفتم یاد ازش خودم نکرده، تربیتم-

 و کردم اشاره بودند، شده پال و پخش اتاقش در که ساندویچ پالستیکی هایپوسته به دستم با

 : گفتم

 !کنی مرتب اتاقتو بگیری یاد هم تو نیست بد-

 : گفت و پاشید رویم به پرشیطنتی لبخند

 .بدم انجام رو کارا این من نیست نیازی هست، عزیز اگنس   وقتی تا-

 : گفتم پرحرص و کشیدم فیپو

 !بشه دوست تو با بیاد که نیست بچه! نکن اگنس اگنس، انقدر-

 !م؟بچه من مگه-

 نیستی؟-

 !نه-



 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی

 سر به سر کهاین نه کنم، صحبت مهم یمسئله یک به راجع باهات بودم اومده. بیخیالش اصال-

 .بذاریم هم

 : گفتم دیدم، که را سکوتش. ماند خیره من به سکوت در و گرفت کنجکاوی رنگ نگاهش

 درس کنکور واسه که نیستی رایان مثل تو میگه مامان آرش؟ بری ایران از خواینمی چرا تو-

 توی آرشیدا مثل نمیری چرا پس نداره، زیادی امید ایران توی تحصیلیت یآینده به و بخونی

 پیش لندن نمیای چرا اصال یا بخونی؟ درس راحت خیال با و کنی زندگی رایان پیش نیویورک

 !کنی؟ خراب توآینده و بمونی اینجا داری اصرار چرا من؟

 : گفت و زد رویم به کجی لبخند

 گفته؟ بهت رو اینا مامان-

 : گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 !نیست پرسیدم من که سوالی جواب این اما آره،-

 : گفت تمام جدیت با و شد محو لبش بر لبخند

 بدونی؟ جوابشو خوایمی چرا-

 !زنیمی لطمه تآینده به داری چرا بدونم خواممی چون-

 !کنممی تالش هدفم واسه و خونممی درس برنامه با دارم من! زنمنمی لطمه-

 ...تو که میگه مامان آرش اما-

 : گفت کنم، تمام را حرفم دهد اجازه کهآنبی

 و هامونرشته حتی. نیستیم هم شبیه ما اما کنهمی مقایسه رایان با منو مامان دونممی آره-

 !متفاوته کامال عالیقمون



 نگرانی و استرس با اونم بشی؛ مهندس یک و بخونی درس هم خارج تونیمی تو اما درسته-

 !بقیه و خودت واسه کمتر خیلی

 چون طبیعیه کامال مامانم خوردن حرص .خاصی نگرانی نه و دارم استرسی نه من آرزو ببین-

 گرفتم که تصمیمی من نمیشه دلیل هانگرانی این اما... تو مثل درست ذاتشه، توی بودن نگران

 .کنمنمی عوض رو تصمیمم وجههیچ به و کنم زندگی جا همین خواممی من. کنم عوض رو

 امزندگی در باراولین برای. ایستاد جلویم دقیقا بلند، قدم یک با و شد بلند صندلی روی از

 در که بود، هاییترینعجیب از این و دیدممی آرش رفتار و زدن حرف در را تمام جدیت و قطعیت

 : پرسیدم گنگی با و شدم بلند تخت روی از! دیدممی چشم به امزندگی

 !شده؟ چت تو آرش-

 : گفت و کرد متمرکز شکامپیوتر  میز روی را نگاهش. چرخاند را سرش و گرفت چشمانم از چشم

 از دست که بگم تو به کنیمی مجبورم ولی بگم رایان از غیر کسی به رو دلیل این خواستمنمی-

 .بدن گیر من به رفتن واسه بازم که نندازی جونم به رو بابا و مامان و برداری سرم

 بین که زدمی حرف چه از نبود معلوم. دادم قورت سختی به را دهانم آب و گرفتم بدی یدلشوره

 : آمد حرف به دوباره دید، که مرا سکوت! بود مانده راز یک رایان و خودش

 .آرزو دارن بچه تا چهار بابا و مامان-

 : افزود کرد،می نگاه چشمانم در مستقیم کهحالی در و چرخاند سمتم به را سرش

 به حرفم دونممی. شنمی پیر کمکم دارن خودشون االن و کردن بزرگ رو ما چهارتای هر اونا-

 هایمعاینه برای کنممی مجبورشون من االن که نشه باورت شاید ولی ستمسخره نظرت

 خانم ناهید به روز هر من اگه و کنننمی رسیدگی خودشون به اصال وگرنه دکتر، برن شونماهانه

 و هستن پا یرو کهاین به. میشن بیخیال و نمیمونه یادشون اصال بده، بهشون داروهاشونو نگم

 و دارن رو سالگیشون شصت یدوره مخصوص مشکالت کدوم هر نکن، نگاه سرحالن تو جلوی

 .باشه مراقبشون که باشه خونه این توی کسی باید



 باور اصال. بگیرم را گلویم در گرفته شکل بغض جلوی تا دادم قورت سختی به را دهانم آب

 و خودش یمزهبی یپسرانه هایشوخی با که دبو گذرانخوش و بیخیال پسری که آرش کردمنمی

 خود از چنین برایشان و باشد بابا و مامان فکر به حد این تا خندید،می دغدغهبی دوستانش

 که اشکی، یقطره تا کشید امگونه روی را دستش! نکردیم ما یبقیه که کند بزرگی گذشتگی

 : گفت و کند پاک را ریخت فرو چشمم از ک ی نفهمیدم

 خودم من. کردم رو انتخاب این خودم من چون کنی، گناه احساس یا بسوزه دلت خوادنمی-

 ...خودم هم و نباشن تنها اونا هم تا بمونم اینجا گرفتم تصمیم

 : افزود بامزه لحنی با و کرد مکثی

 .نمیشه پیدا مثلشون دنیا جای هیچ که باشم مشنگم خل دوستای و بابا و مامان ریش بیخ-

 : گفتم و زدم بازویش به زور کم مشتی

 کردی؟ تعریف دوستات از مثال االن-

 !تازه بود شمودبانه-

 : غرّیدم ب**ل زیر و کردم اخمی

 !آرش-

 *** 

 

 !رسی؟می ک ی پس ماکان-

 .پیچید گوشم در تلفن پشت از هایشخنده ریز صدای

 : گفتم قبل از ترپرحرص لحنی با

 !ماکان-



 : گفت بخشآرامش لحنی با و دآم بند اشخنده باالخره

 من دل کن باور نشدم؟ دلتنگت ندیدمت که روز چهار این توی من کنیمی فکر تو مادمازل آخه-

 !شده تنگ کوچولومون پرنسس و تو برای بکنی، فکرشو که اونی از بیشتر خیلی

 : گفتم دلخوری با

 مالقات بابام با فقط یران،ا رسیدیم که روز چهار این و شده تنگ دلت که واضحه کامال بله-

 !شدی بیخیال کال رو من دیدن و داشتی

 و پدر جلوی! ببینمت بیام روز هر تونستمنمی که من! زنی؟می که حرفیه چه این جان آرزو-

 !میگم چی که فهمیمی خودت نداره، خوبی معنی مادرت

 !ی؟میا دیر انقدر چرا دعوتی شام مونخونه که امشب نیومدی، مدت این خب-

 !شدم دعوت نیم و هفت ساعت برای من و عصره شش هنوز ساعت! میام؟ دیر-

 : گفتم و کشیدم پوفی حرص با

 میشه؟ کم ازت چیزی بیای زودتر ساعت یک اگه حاال-

 .نیست درست که دونیمی ولی خدامه، از که من-

 .خدانگهدار پس-

 شدی؟ ناراحت آرزو،-

 .خداحافظ نه،-

 .همو بینیممی بعدش بذار، یگرج روی دندون کم یه فقط-

 : گفتم پرحرص

 !خداحافظ-



 کردم پرت تختم روی را گوشی. کردم قطع را تماس گفت، ایآهسته" خدانگهدار" کهآن محض به

 روز، چهار این در کهاین با. کشیدم دراز تخت روی امشلواری جوراب و مجلسی پیراهن همان با و

 سخت ماکان برای تریشدید دلتنگی بود، شده برطرف یادیز  حد تا امخانواده برای امدلتنگی

 حتی دیگر و نداشتم خوردن غذا به زیادی میل که دادمی عذابم قدری به. دادمی عذابم

 البته. بروم پیش خفگی مرز تا که بخورم آن از قدرآن که کنممی چیزی چه ویار فهمیدم،نمی

 کوچکمان دخترک و من ناز و بخرد برایم سریع که نبود نزدیکم ماکان که چرا نداشت، هم اهمیت

 .بکشد را

  دخترم؟ بخوریم عصرانه نمیای آرزو-

 بودم، ساخته ذهنم در که را ازدواجمان از پس ماکان با امنفره دو دنیای از مرا مامان صدای 

 : گفتم حوصلهبی. آورد بیرون

 .مامان نه-

 !چرا؟-

 .ندارم میل-

 .کند بگومگو من با نباید باشم، نداشته حوصله و حال تیوق که دانستمی. کرد سکوت

 .هستیم منتظرت. پایین بیا خواستی وقت هر پس-

 ماکان با تازگی، به که عکسی به. کردم باز را اشصفحه قفل و برداشتم را موبایلم. ندادم جوابی

 : گفتم ب**ل زیر و دوختم چشم بودیم گرفته رُم در

 .کنه خرد اعصاب خیلی شرایط این تحمل. نیمک ازدواج زودتر چه هر کاش-

 و شدند سنگین هایمپلک ذرهذره کردم،می نگاه آن به که همچنان و فشردم دستم در را موبایلم

 .آمد سراغم به خواب دقیقه چند از پس

*** 



 

 چشم آهستگی به و زدم پلک باری چند کرد،می حرکت موهایم البالی که دستی گرمی حس با

 ترسیاه همیشه از که رنگتیره یتیله دو بست، نقش چشمانم جلوی که تصویری اولین. کردم باز

 .کردندمی نثارم را صاحبشان آرامش و پرعشق نگاه که بود زدند،می برق و رسیدندمی نظر به

 !مادمازل سالم-

 : گفتم آهسته و زدم رویش به جانکم لبخندی

 !معرفتبی سالم-

 : گفت بادلخوری و کرد اخمی

 معرفت؟بی شدم من حاال-

 : گفت و کشاند پایین شکمم تا و گرفت چشمانم از را نگاهش 

 پرنسس؟ رحمهبی چقدر مامانت بینیمی-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 !نشو لوس دیگه بسه-

 : گفت بود دخترش به نگاهش که همچنان

 !لوس میگه جنتلمنی این به موسیوی به تازه-

 : گفتم و دمز  پهلویش به جانکم مشتی

 ! حقته-

 : گفت و کشاند چشمانم به را نگاهش

 !چرا؟ دقیقا-



 دور هم از همش باشیم مجبور که سختیه ترینافتضاح این و نکردیم ازدواج هنوز چون دقیقا-

 !باشیم

 : گفت بخشاطمینان لحنی با و پاشید رویم به کنندهدلگرم لبخندی

 ازدواجمون دیگه ماه یک از کمتر. باش داشته رصب کمی فقط! آرزو میشه تموم هم سختی این-

 .میشه رسمی کامال

 مطمئنی؟ همه رضایت از انقدر-

. عالیند خیلی که هم برادرهات و خواهر. مهربونیه مادرزن که هم مادرت. خوبیه پدرزن که بابات-

 .کنیمی اذیتم زیاد که میمونی خودت فقط. داره باباشو هوای که هم پرنسس

 : گفتم و زدم رویش به کجی لبخند. کرد نگاهم مظلومانه و زد مروی به چشمکی

 !نداره تاثیر من روی-

 : آمد اتاق در پشت از آرش صدای و شد پاره نگاهمان یرشته خورد، در به که ضرباتی صدای با

 !بیرون بیاین نکردین آبروریزی تا! نیستا بهتون حواسم نکنید فکر-

 : گفت هایشخنده البالی و داد سر صدا کم ایخنده ماکان

 .بشر این آدمیه عجب-

 : غرّیدم ب**ل زیر پرحرص

 !خیلی پرروئه؛ خیلی-

 نه؟ یا بیرون میاید-

 کردم، باز را در کهآن محض به. رفتم در سمت به سریع هاییقدم با و شدم بلند تخت روی از 

 : گفت و انداخت من به سپس و ماکان به مشکوک نگاهی و شد اتاق وارد



 با دارم هنوز گفت بهشون نمیشه دیگه که پایین، برو بودین تنها نفهمیدن بقیه تا آرزو خب-

 .کنممی بازی شطرنج ماکان

 : گفتم ناباوری با و چرخید دیوار روی ساعت سمت به سرم

 !شبه نیم و هشت ساعت-

 : گفتم و چرخید ماکان سمت به سرم سریع

 !نکردی؟ بیدارم زودتر چرا-

 : گفت و شد ماکان دیدن مانع و گرفت رارق ما بین آرش

 سر به پادشاه هفت خواب در جنابعالی و بودند بنده با برانگیز چالش بسیار بازی مشغول چون-

 !بردینمی

 : گفتم و کشیدم امپیشانی به دستی

 !خوابیدم؟ انقدر چرا آخه-

 : گفت و انداخت باال ایشانه آرش

 .باال نیومده کردنت بیدار برای امانم تا پایین برو حاال. بدونم چه من-

 : گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به سری

 !رفتم بابا، رفتم-

 راهی و کشیدم بودند، شده ژولیده قطعا که موهایم به دستی. رفتم بیرون اتاق از و چرخیدم

 .نداشتم دیگری راه ولی آمد،نمی خوشم هاکاریپنهان این از. شدم پذیرایی

 آرزو؟ شدی بیدار ک ی-

 نفسی. زدم رویش به کج لبخندی و دوختم چشم کرد،می نگاه من به لبخند با که مامان به 

 : گفتم و کشیدم عمیق



 .شدم بیدار که نیست دقیقه پنج از بیشتر-

 : گفت داد،می حرکت موهایم روی وارنوازش را دستش کهحالی در و شد ترنزدیک من به

 .آرزو یکرد خوشحالم خیلی-

 !چی؟ بابت-

 .خوبیه مرد واقعا ماکان! خوبت انتخاب بابت-

 : گفتم و خاراندم دستم با را گردنم پشت کمی

 .مثبتت دید و محبت از ممنون-

 !میگم واقعیتو-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 ...خب! ممنون صورت هر در-

 خبربی ماکان رسیدن از هک کنم بازی نمایش تا رسید ذهنم به که بگویم چه کردم فکر کمی

 .هستم

 چی؟ خب-

 نیومد؟ باالخره ماکان بگم خواستم-

 : گفت و زد رویم به لبخندی که کردم نگاهش سوالی 

 .کنهمی بازی شطرنج آرش با داره. باالست! اومده چرا-

 : گفتم و دهم نشان متعجب را خودم کردم سعی

 !واقعا؟-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش



 .واقعا! یزمعز  آره-

 پایین آرش و ماکان که است شده چه نبود معلوم. کشاندم پلهراه به را نگاهم و چرخاندم را سرم

 .آمدندنمی

 کجاست؟ بابا-

 .آمد در جوابم در بابا صدای 

 .اینجام-

 هامبل از یکی روی که بابا دیدن با. دادم حرکت صدا منبع سمت به و گرفتم پلهراه از را نگاهم

 : گفتم پرشیطنت لحنی با بود، قهوه فنجانی خوردن مشغول و نشسته

 گذشت؟ خوش من بدون مهمونی حاال تا-

 : گفت و داد کش باال به را لبش راست ینیمه و کشاند من به فنجانش از را نگاهش 

 .گذشتمی خوش بیشتر خوابیدیمی بیشترم. بود خوب خیلی-

 : گفتم و کردم اخمی

 جوریه؟ این. آزار دل میشه کهنه بازار، به اومد که نو-

 : گفت و کرد ترپررنگ را کجش لبخند

 .جوریه همین آره-

 به و نشستم بود، بابا نزدیکی در که هامبل از یکی روی. رفتم هامبل سمت به و کشیدم پوفی

 شد، سپری سکوت در که ماکان برای انتظارم از دقیقه چند از بیش. دوختم چشم زمین

 نمایش بود قرار که هم من. دادند سر سالمی و آمدند پایین دویشان هر الخرهبا که گذشتنمی

 خوب و کامل را نمایشم که دادم دو آن با دستی و کردم سالمی بینم،می را دو آن تازه که کنم بازی

 زود خیلی و شود تلف وقتمان نگذاشت بود، گرسنه بسیار معمول طبق که آرش. باشم کرده اجرا



 ماهی کردن تکهتکه مشغول. نشاند شام میز سر بر را ما همگی و کشید یشپ را شام حرف

 : گفت ناگهان بابا که بودم بشقابم داخل سفت یشدهسرخ

 دارید؟ نظر مد ازدواجتون برای رو خاصی تاریخ شما خب-

 یروبرو که ماکان به را نگاهم. دادم قورت محکم را دهانم آب کردم،می نگاه بابا به که همچنان 

 بابا بود ممکن که واکنشی از. کند باز دهان ماندم منتظر و کشاندم بود، نشسته آرش کنار و من

 به توجه با هم تاریخ همان ولی ترسیدممی شدت به دهد، نشان ازدواجمان تاریخ بودن زود به

 حال در اممعده استرس از که من برعکس. نداشت انداختن عقب جای و بود هم دیر من وضع

 : گفت و کرد پاک دستمال با را دهانش اطراف آرامش، و طمانینه با ماکان بود، ریختن بهم

 .بله-

 : پرسید کنجکاوی با بابا

 تاریخی؟ چه-

 .ژانویه بیستم-

 من، برای چیز ترینعجیب. کرد بیشتر برابر چند را استرسم تعجب از بابا ابروهای رفتن باال

 .نشد کم اصال بابا بُهت دیدن با که بود ماکان آرامش

 !چیه؟ واسه عجله همه این! زود؟ انقدر چرا-

 : گفت نشنود بابا که طوری آهسته، بسیار صدایی با آرش

 شید؟نمی متوجه دیگه، دادن آب به گل دسته-

 به رو سپس و کرد بسنده من به دارمعنی نگاه یک و لبخند یک زدن به آرش، به پاسخ در ماکان 

 : گفت و کرد بابا

 هاخانواده رضایت فقط. ارتباطیم در هم با و شناسیممی رو همدیگه ساله یک حدودا که ما خب-

 ...که بود مونده



 : گفت کند، تمام را حرفش ماکان کهآن از پیش بابا

 !مطلب اصل سر میرید راست یک مقدمهبی و کردید جلب اونم-

 خیال آسودگی از عمیق نفسی شد باعث بود، صدایش عمق در که شیطنت و شوخی لحن

 ماکان به کجی لبخند بابا. کرد ترپررنگ را لبخندش ماکان و داد سر صداکم ایخنده آرش. بکشم

. است مضحک باشد، معقول که آن، از بیشتر اشعجله فهماند او به دارشمعنی نگاه با و زد

 : گفت بابا به تذکروار بود، ساکت حاال تا که مامان

 !حرفیه؟ چه این! آرمان-

 : گفت کشاند،می مامان به را نگاهش کهحالی در و کرد ترعمیق را لبخندش اباب

 کنینمی فکر عروسی؟ بعد و عقد بعد باشند، نامزد مدت یک اول نیست بهتر تو نظر به آخه-

 !کنن؟ ازدواج یکهو که ستمنتظره غیر خیلی

 : گفتم غرولندکنان و کوبیدم امپیشانی بر دستی

 نامزد فقط که نموندیم منتظر وقت همه این! ندارم رو هابازیلوس این یصلهحو اصال! نه وای-

 .بشیم معطل خالی و خشک عقد یک با یا کنیم

 چشم من به ناباوری، از مانده باز هاییدهان و تعجب از گرد چشمانی با همگی ایلحظه چند

 قدری به هم کانما حتی که بود جالب. شد بلند هایشانخنده صدای سپس و بودند دوخته

 تا دختری که من وقتی بخندند، داشتند حق که نماند ناگفته البته. شد سرخ صورتش که خندید

 را حرفی چنین بودم، هاجمع در کردن صحبت مواقع در کارمحافظه ایروحیه با خجالتی حد این

 .زدم رُک حد این تا

 *** 

 

 شب دو مهمانی از پس. برداشتم تختم روی از را کیفم و زدم شل ایگره را اممجلسی روسری

 که شد این بر قرار کرد، صرف شام کنارمان در و آمد ما یخانه به باراولین برای ماکان که پیش



 ماکان مدت این تمام که هاآن یخانه به شام صرف برای اش،دایی زن و دایی دعوت به من امشب

 هایمبل از یکی روی که ماکان به نگاهم. آمدم پایین آهسته را هاپله. بروم داشت، اقامت آنجا در

 به چشمش هم او که کردم تند را هایمقدم سرعت. افتاد بود، نشسته مامان و بابا نزدیک نشیمن

 مبلی روی که مامان و بابا. کردم سالم و زدم لبخندی جوابش در. زد رویم به لبخندی و افتاد من

 هاآن با مختصری خداحافظی. شدند بلند صدایم دنشنی با بودند، نشسته هم کنار در نفره دو

 خیال آسودگی از نفسی اصلی، درب شدن بسته محض به. شدم خارج خانه از ماکان با و کردم

 : گفتم و کشیدم

 !آخیش-

 : گفت متعجب ماکان

 !آخیش؟ میگی چرا-

 پاهایم یپنجه روی و کردم حلقه گردنش دور را دستانم بدهم، سوالش به جوابی کهآن بدون

 اشطوالنی همراهی از. کردم سیراب شیرین و گرم لذت آن از را یمانتشنه هایب**ل و ایستادم

 زیاد بسیار شدتی به ولی کم، مدتی در چند هر دوری این و است ترتشنه هم من از او بود معلوم

 .کرد محروم گرمی و شیرینی این از را ما آور،عذاب

 و گرفتیم فاصله هم از کرد، سیراب تشنگی از را دویمان هر که دلچسبی لحظات اتمام از پس

 : گفت ماکان زدیم،می نفسنفس که همچنان

 !شد دیر که بریم دیگه-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !بریم-

 : گفت و کاشت امگونه بر کوتاه ایبوسه

 .دمکر  راضی چجوری رو بابات که دیدی! میشه تموم هم دوری این! مادمازل نباش عصبانی-

 .تاریخ اون با نشده راضی کامال که هنوز-



 رضایتشم. میشه راضی بابات چطور دونممی خوب و َمردَم یک بابات مثل منم! گرفتیا کم دست-

 .بده نشون خوادنمی تو جلوی فقط آوردم، دست به

 !بده؟ نشون نخواد چرا-

 : گفت و زد لبخندی

 .دیگه بده حق بهش. کنهمی ازدواج دخترش زودی این به نمیشه باورش چون-

 و زدم گره چشمانش به را نگاهم. فشرد پرحرارتش و گرم دست در را دستم و زد رویم به چشمکی

 .دادم کش باال به را لبم سمت دو هر

 .بسپاره ایدیگه مرد به منو باید زودی این به نشه باورش شاید اما نیست، که زود-

 .کامل جنتلمن موسیوی یک! مردی چه اونم-

 : گفتم و زدم بازویش به مشتی

 !خودشیفته-

 *** 

 

. شد باز صدایی هیچ بدون جلویمان، رنگسیاه بزرگ فلزی در بعد کمی و فشرد را در زنگ ماکان

 و آورد جلویم را دستش ماکان. نماند احتمالی چروک گونه هیچ جای تا کشیدم مانتویم به دستی

 اشدایی یخانه وارد او با همگام و کشیدم عمیق نفسی. کردم حلقه آرنجش دور را دستم من

 رشد هایشچمن میان کوتاه هایکاج که کوچکی یباغچه با اما نداشتند بزرگی خیلی حیاط. شدم

 باز عمارت در کردیم، گذر باغچه از که همین. کشیدمی رخ به زیبایی خیلی یمنظره بودند، کرده

 .شد ظاهر مانجلوی مسن یچهرهخوش و روخنده خانم یک و شد

 !اومدین خوش خیلی-



 چند از پس. کرد دقیق من روی را نگاهش و کرد جابجا اشبینی روی را گردش عینک من دیدن با

 : گفت شوق با و کرد ترپررنگ را لبخندش لحظه

 !پسرم داری نظیریبی یسلیقه تو ماکان! من خدای اوه-

 : گفت من به رو و آمد جلوتر قدم دو

 !عزیزم بختمخوش دیدنت از-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .همینطور منم-

 یک مثل که بود این بودنش تپل خوبی. کشید پرمهرش و گرم آغوش به مرا و کرد باز را دستانش

 : گفت پرغرور لحنی با ماکان. پوشاندمی آغوشش در مرا سرد، زمستان اوایل در گرم پتوی

 دیگه؟ امباسلیقه چقدر دیدین-

 : آمد در جوابش در دورتر ایفاصله از ایدانهمر  صدای 

 .میره داییش به زادهحالل که گفتن هم قدیم از هستی؛ که البته-

 ایستاده خانه در سرش پشت که مسن مردی به پرعشق نگاهی و کرد باز را آغوشش اشدایی زن

 است، اشدایی دبو معلوم داشت ماکان مادر یچهره به نظیریبی شباهت که اش،چهره از و بود

 را نگاهش لحظه، چند از پس و داد ترپرعشق نگاهی با را زنش نگاه این پاسخ هم دایی. انداخت

 : گفت و زد رویم به گرمی لبخند. کشاند من سمت به

 !مونخانواده جدید   بانوی سالم-

 : گفتم و کردم طی بلند قدم چند و کردم ترعمیق امکان حد تا را لبخندم

 ...بابت   ممنونم لیخی! سالم-

 : گفت و آورد باال سکوت ینشانه به را دستش



 !نداره تشکر گفتم، رو واقعیت! ممنوعه رودروایسی و تعارف خونه این توی-

 و انداختم داشت، هماهنگی همسرش مثل تپل هیکل با که گردش صورت به مطیعانه نگاهی

 : گفتم

 !چشم-

 *** 

 

 خیلی که بود معلوم بویش از. گرفت جان لبم بر لبخند جان،فسن ظرف و برنج دیس گرفتن قرار با

 من برای و بودم کرده ایرانی گرم غذای یک هوس شدید که بود روزی دو من، و شده پخته خوب

 او از بود، کرده پر برنج از ماکان دایی که را بشقابم باشد؟ فسنجان از بهتر توانستمی چیزی چه

. شد تمام بشقابم محتویات چطور نفهمیدم که خوردممی تند قدری به. شدم مشغول و گرفتم

 : گفت گوشم کنار خندید،می ریز که حالی در ماکان

 شدین؟ سیر-

 جوابی آنکه از قبل ولی بود بسته جمع کوچکمان پرنسس و من برای را فعلش دانستممی 

 : گفت اشداییزن بدهم،

 .بریزم برات بازم بده بشقابتو-

 دستپخت این با غذا این یگرسنه قدری به. دادم دستش به را بشقاب و مزد رویش به لبخندی

 بشقابم دومین خوردن مشغول فراوانم اشتهای و میل با. نداشت اندازه و حد که بودم، نظیربی

 : گفتند هم با همزمان اشدایی زن و دایی که شدم

 .جان نوش-

 تصادفی در را فرزندشان تنها ماکان، یتهگف طبق کهاین و بودند قلبیخوش و مهربان زوج حقیقتا

 .است دردناک و ناگوار واقعا بودند، مانده تنها و داده دست از



 *** 

 شیشه، بر باران درشت قطرات پرقدرت شدن کوبیده صدای به و ایستاده اتاقم یپنجره جلوی

 سپری وشیخ و خیر به بودیم ایران که ایهفته یک که داشت خوشحالی جای. بودم سپرده گوش

 آماده عروسی، تدارکات باقی و هایمانلباس نهایی پرو برای و رویممی لندن به دیگر روز سه و شد

 و جنی هایحرف خیال و فکر. زدمی شور دلم من خوب، هایاتفاق این تمام وجود با. شویممی

 بابا از اگر گفتمی درونم در حسی اما رفتنمی بیرون سرم از آرمیتا عمه و آریان عمو یمکالمه

 قرار امزندگی راهی دو بدترین در من و افتاد نخواهد خوشایندی اتفاق بپرسم، بارهاین در سوالی

 . بودم گرفته

 پدرش رضایت از نشان که حرفی هیچگونه بود، کرده اعالم پدرش به مرا پدر رضایت که هم ماکان

 زنگ صدای با. بود کافی من نگرانی شدن بیشتر برای خودش همین و بود نشنیده او از را باشد

 به متعجب و برداشتم را امگوشی. رفتم توالتم میز سمت به و شد پاره افکارم یرشته موبایلم

 قبل از را شماره من که بود اینجا جالب. دوختم چشم بود انگلیس کد آن، اول ارقام که ایشماره

 !داشت هم مرا ایرانی کارت سیم یشماره شخص، آن ولی نداشتم

 .دادم را پاسخش و کنم دور ذهنم از را منفی افکار کردم سعی

 الو؟-

 !آرزو سالم-

 از حد این تا چطور بشر این آخر. کنم سکته همانجا تعجب از بود نزدیک جنی صدای شنیدن با

 !داشت؟ خبر من اطالعات تمام

 شنوی؟می صدامو! آرزو الو-

 : گفتم عمیق، نفسی یدنکش از پس و دادم قورت زور به را دهانم آب 

 داری؟ کار چی من با! وینسنت جنی سالم-

 شده؟ چیزی زنی؟می حرف من با طوریاین چرا-



 : گفتم و کشیدم پوفی 

 .داری کار چی من با بگو فقط. ندارم رو مزخرفاتت به دادن گوش یحوصله-

 ی؟نپرسید چیزی پدرت از چرا! مزخرفاتند؟ من حرفای کردی فکر تو! مزخرفات؟-

 نپرسیدم؟ که دونیمی کجا از-

 !مزخرفات گفتینمی من حرفای به بودی پرسیده اگر چون-

 : گفتم و کشیدم پرحرص نفسی

 سعی چرا کنمنمی درک اصال! کنمنمی باور رو تو اساس و پایهبی حرفای وجههیچ به من جنی-

 !منی مادر تو کنی اثبات من به کنیمی

 .کن گوش امحرف به خوب و باش آروم آرزو-

 : افزود و کرد مکثی

 بابات از باید میگم، دروغ کنی اثبات من به و بشه اثبات خودت به واقعیت خوایمی واقعا اگر-

 بابات با اول باید تو ولی زنمنمی حرفی مورد این در دیگه منم کرد، رد منو حرفای اون اگر. بپرسی

 !کنی قضاوت منو بعد و بزنی حرف

 : گفتم حوصلهبی و گذاشتم امیپیشان روی را دستم

 !کن تمومش جنی-

 کی من بگی بهش. کنی صحبت پدرت با و بری تو که شرط این به اما کنممی تمومش باشه-

 رد منو حرفای اون و گفتی بهش اگر. زدم بهت رو حرفا این و شدی آشنا من با چطور و هستم

 .کنممی قبول منم کرد،

 داری؟ حرفت واسه تضمینی چه-

 .بخوای تو که چیزی ره-



 : گفتم کنم، فکر ایلحظه کهآن بدون

 .بگیر طالق ماکان بابای از کرد، رد رو تو حرفای و پرسیدم بابام از اگر-

 بازی در باختن به او که کردممی قدرت احساس من و بود خوبی ینشانه سکوتش. کرد سکوت

  :گفت قطعیت با مکث دقیقه یک از پس. کردمی فکر هم خودش

 .قبوله-

 : گفتم و شد جاری لبم بر لبخند

 من با کنم، اثبات تو به که کنممی صحبت پدرم با میرم االن. وینسنت جنی خدانگهدار فعال-

 .کنی بازی تونینمی

 : گفت رضایتمند لحنی با

 .منتظرتم پس-

 بزنم، بابا با بود قرار که حرفی برای چرا دانمنمی. فشردم دستم در را گوشی و کردم قطع را تماس

 را دهانم آب نکند، تحریک زیاد را تهوعم حال امدلشوره کهآن برای. بودم گرفته عجیبی یدلشوره

 زمزمه ب**ل زیر. کشیدم عمیق نفسی و گذاشتم میز روی را امگوشی. دادممی قورت تند و تند

 : کردم

 چرندیاتی شر از تازه. بشه راحت خیالت و برن بین از هاشک این تمام تا بزن حرف باهاش برو-

 .بشی خالص میگه جنی که

 و گذاشتم در یدستگیره روی را دستم. رفتم اتاقم در سمت به بلند هاییقدم با و کشیدم پوفی

 نشیمن راهی سست هاییقدم با و کردم باز را در تردید با لحظه چند از پس. کردم کوتاهی مکث

 طبق بابا! ترسیدممی موضوع این به راجع بابا با نزد حرف از حد این تا چرا دانمنمی. شدم

. بود داشت، دست در که کتابی خواندن مشغول و بود نشسته هامبل از یکی روی معمول

 : گفت بگیرد کتابش از چشم کهآنبی. کنم حضور اعالم تا کردم صاف را صدایم نمایشی

 بله؟-



 : گفتم و ومبش مسلط استرسم بر تا دادم قورت محکم را دهانم آب 

 .بزنم حرف باهاتون باید-

 شکلش مستطیل عینک. بگذارد جلویش میز روی و بسته را کتابش کرد وادارش صدایم جدیت

 : گفت کرد،می نگاه من به کنجکاوانه کهحالی در و برداشت اشبینی روی از را

 .بشین! خب بسیار-

 عجیبی حس. رفتم مبل سمت به ،قبل از ترسست هاییقدم با من و کرد اشاره کنارش مبل به

 کهآن محض به. کنم کنترل را آن توانستمنمی اصال و بود تردید و قاطعیت از ترکیبی که داشتم

 : گفت نشستم مبل روی

 .کن نگاه من به آرزو-

 .کشاندم او منتظر چشمان به و گرفتم زمین از را نگاهم

 شده؟ چیزی-

 : گفتم و دادم قورت محکم را دهانم آب 

 !بشه؟ باید چی! نه-

 !ترسونده خیلی رو تو که چیزی یه-

 : گفتم کنانم نم ن. شدم دستانم انگشتان با بازی مشغول و انداختم پایین را سرم

 ...راستش خب-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .انداختن تردید به منو اما درنمیان جور منطق و عقل با اصال که چیزایی. شنیدم چیزایی یه من-

 بیشتر خیلی نگاهش در کنجکاوی رنگ. کردم نگاه چشمانش در مستقیم و آوردم االب را سرم

 .کردمی وسوسه هایمحرف باقی گفتن به مرا همین و بود شده



 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 بده قول بهم قبلش فقط بپرسم، سوال خودت از گرفتم تصمیم بیام، در شک این از کهاین برای-

 قبوله؟. کنم باور چرا و چونبی رو تو جواب میدم قول منم. بدی صادقانه کامال منو جواب

 : گفت سریع بود، شده پیدا نگاهش در هم نگرانی کنجکاوی، کنار در که بابا 

 !بپرس باشه،-

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی

 کیه؟ من واقعی   مادر-

 هایمویرگ نشد قرمزتر. شد ظاهر چشمانش در ترس و بُهت رنگ. شد خشک جا در 

 یافتمی رسوخ وجودش در بیشتر و بیشتر لحظه، به لحظه که خشمی از نشان هم چشمانش

 روی خوبی کنترل که صدایی با و افتادند لرزه به دستانم. ترسیدم شدت به واکنشش از. بود

 : گفتم نداشتم، آن لرزش

 ...یا رزا! بگو راستشو فقط آورده؟ دنیا به منو کی بابا-

 : گفتم پیش از بیش ترسی با و کردم مکثی

 وینسنت؟ جنی-

 آب. بزنند بیرون حدقه از بود مانده کم که گرد قدری به شد؛ گرد تعجب شدت از چشمانش 

 که سوالی و بودم زده دریا به را دلم باالخره. بگیرم را بغضم جلوی تا دادم قورت محکم را دهانم

 حس. بود من انتظار از دور وحشتناک اکنششو ولی بودم پرسیده او از داد،می آزار سخت مرا

 و ترس با. گرایدمی سرخی به صورتش رنگ و است شدن تیره حال در چشمانش دور کردم

 : گفتم وحشت

 !کن خالص خودتو و میگه دروغ اون که بگو خب! زنی؟نمی حرف چرا! خوبه؟ حالت بابا-



 شدم نزدیک او به تند هایقدم با .فشرد و گرفت محکم را سرش دستانش با و برد پایین را سرش

 کهآنبی. کردم نگاه زد،می کبودی به رنگش و کرده اسیر را آن که صورتش به وحشت، با و

 که نکشید طول لحظه چند از بیش. زدم صدا را مامان مخوفی جیغ با کنم، تعلل ایلحظه

 : گفت لکنت با و دوید سمتش به سریع بابا، دیدن با و رساند نشیمن به را خودش دستپاچه

 !مان... آر... آر... آ-

 : گفتم بلندی صدای با

 !بینی؟نمی! بده حالش! بکن کاری یه مامان-

 : گفت بلندی صدای با آمد، بیرون شوک از تازه حرفم با انگار که مامان

 !بیار آرمانو داروهای ناهید-

 : گفتم بُهت با

 !؟داره خاصی بیماری مگه بابا! دارویی؟ چه! دارو؟-

 : گفت لرزان صدایی با کشید،می آغوش به را بابا سر کهدرحالی من حرف به توجهبی

 .رسهمی ناهید االن. عزیزم باش آروم-

 : گفت لغزید،می چشمانش در که مردمکی با و چرخاند سمتم به را سرش

 .باالست فشارخونش-

 یک تا. کشاندم اشترقوه تا و گذاشتم گوشش یالله زیر را انگشتانم و زدم کنار را او سریع

 بود معلوم صورتش، کبودی شدن کمتر از. دادم ادامه را ماساژ این رسید، ناهید که بعد یدقیقه

 .بود بسته درد شدت از را چشمانش همچنان ولی شد بهتر کمی حالش

 .خانوم آوردم-

 با و برداشتم کرد،می اثر بقیه از ترسریع که را هاکپسول از یکی و انداختم داروهایش به نگاهی

 .دادم خوردش به زور به آب لیوانی



 *** 

 

 در پشت. گذشتمی کردم، بد را حالش و پرسیدم بابا از که انگیزینفرت سوال آن از ساعتی یک

 مامان به طلبکارانه غلیظ، اخمی با و بودم ایستاده بود، آن در استراحت مشغول بابا که اتاقشان

 : گفتم پرخشم صدایی با. کردممی نگاه بود، دهایستا جلویم مظلومانه که

 داره؟ خون فشار بابا نگفتی من به چرا-

 : گفت و انداخت پایین را سرش 

 .بدونه اینو کسی خواستنمی آرمان-

 : گفتم قبل از ترخشمگین لحنی با

 چی؟ یعنی فهمیمی فهمی؟می دخترشم،! دخترشم من-

 : گفتم و بردم باال جلویش سکوت عالمت به را دستم که ،بزند حرفی خواست و آورد باال را سرش 

 ! بدم دست از بابامو بود نزدیک من! نگو هیچی-

 و غم از صدایم جایش، به و رفت صدایم از بارهیک به خشم. زد چنگ گلویم به بزرگ بغضی

 .لرزید عاجزانه گلویم بغض با ترس

 !بدم دستش از بود نزدیک-

 : گفتم ندتربل و شد بیشتر صدایم لرزش

 !چی؟ یعنی فهمیمی! بدم دستش از بود نزدیک-

 : زدم داد و کردند لرزش به شروع زانوهایم



! نیستم هیچی اون هایحمایت و هاداشتن دوست بدون من! منه زندگی یهمه! منه بابای اون-

 اون! باشه جایگزینش بتونه که ندارم هیچکسو من! بکشم نفس تونمنمی حتی اون بدون من

 !نگفتی من به رو مهمی این به یمسئله تو وقت

 بوی. کشید گرمش آغوش به مرا و آمد سمتم به سریع. نشستم زمین بر و شدند خم زانوهایم

 که نگران قدری به بودم؛ شده نگران سخت من ولی بود بخشآرامش همیشه مثل شیرینش عطر

 .شدمنمی آرام گرمش آغوش و عطرش بوی با

 بود گفته فقط دکترش! بود نشده طوریاین هیچوقت آرمان! عزیزم خشیدبب! آرزو ببخشید-

 انقدر حالش ندیدیم هیچوقت ما ولی باشه داشته کمتر استرس و کنه مصرف موقع به رو داروها

 !بشه بد

 : گفتم و چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره

 .منه تقصیر-

 !نیست طوراین! عزیزم نه،-

 هقهق میان در. کردم هقهق به شروع من و شدند سرازیر هایمشکا باقی اشکم آن از پس

 : نالیدممی امگریه

 .من تقصیر... منه تقصیر-

 بدجور دلم زیر کردم حس ناگهان. داد ماساژ دستانش با را کتفم و فشرد آغوشش در بیشتر مرا

 نگران و گرفت فاصله من از مامان. گفتم ی"آخ" پیچید، دلم در آن از پس که دردی از و کشید تیر

 : گفت

 عزیزم؟ شده چی-

 بدون شد باعث و آورد هجوم من به فراوانی شدت با زیادی تهوع حال ناگهان چرا دانمنمی 

 به موقع به که آوردم شانس. کنم حمله بهداشتی سرویس به و شوم بلند معطلی، ایلحظه

 سرویس در بستن با لویم،گ به آور چندش یسوزاننده ترش مایع آن رسیدن و رسیدم سرویس



 را اممعده محتویات یتتمه و زدممی عق جانبی که شدمی ایدقیقه چند دانمنمی. شد همزمان

 .بردارد من سر از دست و شود خالی خوب تا آوردم،می باال

 !یهو؟ شد چت تو آخه! کن باز درو این قفل دخترم آرزو-

 بار چند از پس. کنم باز را در کرد،می لتماسا و بود ایستاده در پشت مدت این تمام مامان

 را خودم لرزیدند،می بدجور پاهایم کهآن با. شدم بلند و شد بهتر کمی حالم دیگر، استفراغ

 قصد کنم، خشک را صورتم کهآنبی. پاشیدم صورتم تمام به سرد آبی و داشتم نگه ایستاده

 : گفتم آهسته و کشیدم شکمم روی را دستم آن، از پیش که کردم را سرویس از رفتن بیرون

 .نکن اذیت دیگه کنممی خواهش-

 : گفت و گذاشت بازوهایم روی را دستانش. کردم نگاه نگرانش چشمان در و کردم باز را در

 !بیاد فشار تمعده به که نشدی عصبی انقدر حاال تا! شدی؟ عصبی انقدر چرا! دخترم؟ خوبی-

 : گفتم گرفته و خشدار صدایی با

 .بخوابم خواممی-

 .بودم موت به رو خستگی شدت از که چرا گفتمنمی هم راهبی

 .اتاقت توی بری کنم کمکت بذار. عزیزم باشه-

 رها تختم روی و برسم اتاقم به جانمبی و سست هایقدم همان با کرد کمک و گرفت را بازویم زیر

 .بشوم

 بیارن؟ برات چیزی بگم خواینمی-

 .بخوابم خواممی فقط نه،-

 .کن استراحت. عزیزم باشه-

 اتاقم از کهآن از قبل. برود در سمت به که شد بلند و کشید امکرده عرق پیشانی روی دستی

 : گفتم بشود، خارج



 .مامان-

 : گفت و چرخید سمتم به سریع

 جانم؟-

 .باش بابا مراقب-

 : گفت و زد رویم به جانیکم لبخند

 .عزیزم باشه-

 باز چشم در، شدن بسته صدای شنیدن از پس. برود بیرون اتاق از ماندم رمنتظ و بستم چشم

 اصال داد، نشان بابا که واکنشی. رفتم فرو فکر به بودم، شده خیره سقف به کهحالی در و کردم

 یاد به! رسیدنمی نظر به معقول اصال هم جنی هایحرف کردن باور ولی رسیدنمی نظر به معقول

 تا بدهیم ( DNA) ا یا ندی آزمایش توانیممی ندارم، باورش اگر گفتمی که افتادم جنی حرف آن

 اطمینان از درجه آن با گاههیچ بود، محض دروغی گفتمی آنچه اگر. بشود اثبات من به حرفش

 !شدنمی مضطرب و عصبی حد این تا هرگز بابا البته و دادنمی را آزمایشی چنین پیشنهاد

 .آمد سراغم به ناآرام و مانند کابوس خوابی که سپردم، ذهن امفکری هایجدال به قدری به

 *** 

 

 !عزیزم! جان آرزو-

 کردنم بیدار در سعی که نگرانی صدای و شدمی لمس هایمشقیقه بر که دستی گرمی حس با

 زدم گره بود، دوخته چشم من به تشویش با که مامان به را امسوالی نگاه. کردم باز چشم داشت،

 : گفتم گرفته صدایی با و

 شده؟ چی-

 : گفت و زد کمرنگی لبخند 



 دیدی؟می کابوس-

 !فهمیدی؟ کجا از-

 .شده عرق خیس صورتتم. کردیمی ناله و آه داشتی-

 : گفتم و دادم کش باال به کمی را لبم راست یگوشه

 .کردی بیدارم شد خوب-

 : گفت و شتبردا امپاتختی روی از آب لیوانی و شد ترپررنگ لبخندش

 .بشی حال سر بخور اینو-

 را محتوایش تمام که بودم، شده تشنه قدری به. گرفتم دستش از را لیوان و شدم خیزنیم جایم در

 : گفت که دادم دستش به را لیوان. کشیدم سر جا یک

 .آوردی باال خوردی ظهر از چی هر که عصرم بیارن؟ غذا برات بگم-

 خوبه؟ لشحا بابا. مامان نیستم گرسنه-

 : گفت و انداخت پایین را سرش 

 ...ولی بهتره خیلی آره-

 : گفتم نگران

 !چی؟ ولی-

 : گفت و آورد باال را سرش

 بذاره میگم هم چی هر. ببینه رو تو االن خوادمی گفت ولی بهتره خیلی حالش! عزیزم باش آروم-

 .کنهنمی که کنهنمی قبول بعد، واسه

 : فتمگ و دادم قورت را دهانم آب

 بزنه؟ حرف من با االن خوادمی که مطمئنه-



 .نگرانم من ولی مطمئنه خیلی که اون-

 : گفت تردید با و کرد مکثی

 حرف باهات حتما خوادمی االن و شد طوریاون حالش که گفتی چی آرمان به عصر تو آرزو-

 !بزنه؟

 : گفتم و کردم اخمی

 !گفتمی بهت بابا بدونی، بود الزم اگه-

 : گفت و انداخت پایین ار  سرش

 هر ولی بمونه خوب حالش که انشالله. اتاقه پاتختی روی آرمانم داروهای ظرف. پایین میرم من-

 .بده بهش رو داروها خودت یا کن صدام شد چی

 .باشه-

 خواستنمی دلم. گذاشت تنها زدم، او به که حرفی برای وجدانم عذاب با مرا و رفت بیرون اتاق از

 دانمنمی البته، که بود بابا و من بین خصوصی بحث یک دیگر این ولی کنم حترامیابی او به

 یا است گفته او به چیزی هستم، اطالعبی آن از هنوز خودم که امگذشته کامل واقعیت یدرباره

 .است کرده پنهان هم او از

 خواب این مزیت هترینب. رفتم بابا و مامان اتاق سمت به آهسته هاییقدم با و زدم کنار را پتویم

 .بازگرداند من به حدی تا را امرفته دست از توان که بود آن

 از بابا ضعیف صدای. زدم اتاق در به ضربه چند و کشیدم عمیق نفسی رسیدم، که اتاقشان در به

 : گفت که آمد در پشت

 .داخل بیا-

 بزرگ سرتخت به و نشسته نآ روی بابا که تختشان سمت به. شدم وارد و کردم باز را در تردید با

 چشم اشخسته یچهره به و نشستم تخت از ایگوشه. رفتم بود، داده تکیه اشسلطنتی



 نگرانی و ترس از معجونی با حسرت و غم از ترکیبی که حالی داشت؛ بدی حال نگاهش. دوختم

 : گفتم سکوت، لحظه چند از پس. داشت خود در

 بابا؟ ببینی منو خواستیمی چرا-

 : گفت و انداخت چشمانم به داریمعنی اهنگ 

 چرا؟ دونینمی یعنی-

 : گفتم و انداختم پایین را سرم 

 برام تو سالمتی یاندازه به وینسنت جنی حرفای. کنه بد حالتو که بشه زده حرفی خوامنمی-

 .نداره ارزش

 !چی؟-

 چشم بودند، گذاشته ایشنم به را زدهبهت نگاهی و شده گرد که چشمانش به و آوردم باال را سرم

 .دوختم

 !بابا؟ شده چی-

 ...حرفای گفتی تو-

 : افزود و کرد مکثی

 !وینسنت... جنی-

 : گفتم و خاراندم دستم با را گردنم پشت

 ...راستش خب آره-

 و نداشت خوبی روز و حال و بود گرفته صدایش کهآن با. کردم نگاه صورتش به و کردم مکثی

 : دادم ادامه را حرفم پس بود، بهتر عصر از حالش زد،می موج چشمانش در زیادی نگرانی و بُهت



 بهترین گفت اون اما نکردم باور حرفشو من. مادرمه که گفت من به خودش وینسنت جنی-

 اونم کردی، رد اونو حرفای تو اگر و بپرسم تو از گفت من به. هستی تو خود   حرفش، یواسه شاهد

 .داره ایمان صداقتت به که گفت اون. کنه اثبات من به حرفشو کنهنمی اصراری دیگه

 و ترس کنار در کینه و خشم و شدندمی گرد پیش از بیش چشمانش گفتم،می که ایکلمه هر با

 : گفت شمرده گرفته، و خشدار صدایی با. شدمی بیشتر و بیشتر نگاهش در نگرانی

 !دیدی؟... کجا... رو... وینسنت... جنی... تو-

 : گفتم آهسته صدایی با و دادم قورت را دهانم آب. کَند جان کرد، تمام را شحرف تا

 مدتی یک پیش، ماه چهار ماکان بابای که کسی همون ماکانه؛ پدر جدید همسر همون اون خب-

 .کرد ازدواج باهاش ماکان، مادر مرگ از بعد

 خشک بدنش تمام و مانده ثابت من روی چشمانش مردمک. خورد خفیفی تکان بُهت شدت از

 مادر جنی کهاین توانستمنمی که من ولی نداشتم خوبی حس زدم او به که حرفی برای. بود شده

 را دستانم. گفتم او به را حقیقت پس کنم، مخفی بابا از همیشه برای را است ماکان یخوانده

 و خورد یگرید خفیف تکان. دادم ماساژ را هاآن کمی و گذاشتم هایششانه روی و بردم جلوتر

 : گفت آهسته صدایی با بود دوخته چشم اتاقش یپنجره به کهحالی در. دزدید من از را نگاهش

 !دروغه یه همش! بازیه یه همش اینا-

 : گفتم خوشحالی با

 بابا؟ دروغه جنی حرفای یعنی-

  :گفت و گرفت قاب را صورتم دستانش با. شد دقیق چشمانم در و چرخید سمتم به سرش سریع 

 !آرزو نه-

 روی از و ایستادند حرکت از دستانم. شدند گرد امکان حد تا که بودند من چشمان باراین

 حرف وقتی نباید من. کردم باز و بستم محکم را چشمانم. افتادند پایین و خوردند ُسر هایششانه

 : گفتم و دمدا قورت محکم را دهانم آب. کردممی باور را جنی حرف بودم، نشنیده کامل را بابا



 !دروغه یه حرفش گفتی خودت-

 شدمی شنیده زور به که صدایی با. بود حسرت و کینه از پر که رنگی. گرفت عجیبی رنگ نگاهش

 : گفت

 ...اون... اون که نمیشه باورم! دروغه یک مثل کرده ازدواج ماکان بابای با که این-

 : گفت پرخشم و کرد باز و بست چشم

 !کشیده تو به شدن نزدیک هواس اینقشه همچین-

 که چیه من یگذشته لعنتی واقعیت این بفهمم من بزن حرف جوری یک بابا! ای؟نقشه چه-

 !خبرمبی ازش

 : گفت و کشید عمیق نفسی. انداخت پایین را سرش و برد فرو موهایش در دستی

 .داره شرطی یک اما میگم بهت-

 : دادم جواب سریع واقعیت، تمام زودتر چه هر فهمیدن برای امکنجکاوی روی از

 شرطی؟ چه-

 .کرد نگاه چشمانم در مستقیم و آورد باال را سرش 

 وجود تمام با که بودم من این زندگیت، سال سی این تمام نکنی فراموش بدی قول کهاین-

 باشه؟. کردم بزرگت و داشتم دوستت

 !کنمنمی شفرامو هرگز که معلومه خب! داره؟ گرفتن قول هم شرط این بابا-

 : گفت سپس و کرد سکوت ایلحظه چند

 .آورده دنیا به رو تو کسیه جنی-



 نفس نه و زدممی پلک نه. شد بسته تنفسم راه و ایستاد تپش از قلبم کردم حس ایلحظه برای

 یجمله آن تمام قطعیت و جدیت با لحنش، و زدمی فریاد را صداقتش نگاهش،. کشیدممی

 .بُردمی زمان هاسال از بیش کردنش باور که ایجمله! کردمی نبیا را باور غیرقابل

 : گفت و زد امشانه بر را دستش

 !آرزو-

 : گفتم و انداختم پایین را سرم. کشیدم منقطع و تند نفس چندین و خوردم خفیفی تکان

 بدید؟ کشتن به رو من خوایدمی! شده؟ چتون شماها-

 .کردم نگاه نبود، هاآن در همیشگی غرور از اثری که چشمانش در و آوردم باال را سرم 

 شمبقیه کنه،می اذیتت اگر. نگفتم بهت حاال تا همین یواسه. آرزو بدونی خواستمنمی منم-

 ...نمیَگ 

 چنگ گلویم به که بزرگ بغضی از گرفته صدایی با و بردم باال جلویش نفی عالمت به را دستم

 : گفتم انداخت،می

 .خبره چه بفهمم که بگو وریج یک. بابا بگو-

 : گفتم عجز با ملتمسانه لحنی با

 !بگو چیزو همه خدا رو تو-

 از پس و کرد پاک را هایماشک دستانش با. شدند جاری چشمانم از اشک قطرات از انبوهی

 .کرد دانستمنمی چه هر از گفتن و زدن حرف به شروع عمیق، نفسی کشیدن

 این از چیز همه بودم، رفته آمریکا به تحصیل ادامه واسه هک زمانی همون پیش، سال سه و سی-

 تولد جشن مراسم توی آریان، اصرار به که شد دگرگون زندگیم شبی اون دقیقا. شد رو اون به رو

 برای که بود جایی اونجا. کردم شرکت بود، شده شروع هم با شونرابطه تازه هنوز زمان اون که لیزا

 اون با. بود زیبایی یملکه یک خودش ینوبه به جنی آرزو، دونییم. دیدم رو جنی باراولین



 خودش به رو همه توجه تراششخوش اندام و رنگشآبی یکشیده چشمای و رنگ طالیی موهای

 مرور به نبود، جذاب زیاد بودم سیر دل و چشم که من برای اوایل اون چند هر. کردمی جلب

 شغلش و بود مدل یک و استعداد با لباس طراح کی اون. گرفت دست به افسارمو من خامی

 تحصیل ادامه فقط زمان اون که من یواسه و بود کرده اضافه محبوبیتش به هم رو معروفیتش

 با بیشتر لیزا و آریان اصرار به ما. بود زندگیم توی متفاوت و جدید یحاشیه یک بود، مهم برام

 و خودمون هایمالقات قرار با مرور به و گرفتنمی اونا که هاییمهمونی توی اول. شدیم آشنا هم

 از جنی که کردممی حس من. کردیم پیدا شناخت هم از بیشتر رفتنامون، بیرون و هاگردش

 ولی بود من به نگاهش پنهانی یا عیان، یا همیشه و اومد خوشش من از دید رو من که باریاولین

 نگاهش بگذرونم، خوش باهاش کوتاهی مدت خواستممی که معمولی دختر یک دید به من

 تا دو مثل جنی و لیزا که بود این برای فقط شد، بیشتر و کرد پیدا ادامه مونرابطه کهاین. کردممی

 ولی بود کرده پیدا ادامه ما بین چیز همه. بود آریان عشق تنها لیزا و بودن صمیمی هم با خواهر

 من. بود متنفر هابچه از اون ولی بودم، هابچه عاشق من مثال. داشت فرق من با خیلی جنی

 پیشرفت مانع که ایخانواده گفتمی اون ولی داره، اولویت کار به خانواده بودم معتقد همیشه

 گفتمی اون باشم،ولی داشته دختر داشتم دوست همیشه من. کرد ترک باید رو میشه آدم کار

 بداخالقی ولی بودن کوچیک هاتفاوت این شاید. باشه داشته پسر یا باشه نداشته بچه یا آدم

 بیشتر و بیشتر هااختالف همین کنار در شدمی باعث کرد،می بحث من با حرفاش سر که جنی

 ...که بود بودنش حسود هم بدتر هاشاخالق یهمه از. بگیرم فاصله ازش

 .نبخشید پایان را جمله آن اما داد ادامه را حرفش. کشید عمیق نفسی و کرد مکثی

 تا کنم تموم رو چیز همه باید ک ی دونستمنمی هنوز ولی داشتیم ایاحمقانه و یکنواخت زندگی-

 زندگیم شروع ینقطه دقیقا اونجا. برم لباسشون شوهای از یکی واسه کرد مجبورم اصرار با کهاین

 اون از همیشه چون که رقیبش بزرگترین و داشتن شرکت رقباش و جنی که لباسی شوی. بود

 نتونستم وقت هیچ روز اون تا. بود کرده شرکت هم بود متنفر ازش میاورد، بیشتری امتیاز

 آشنا باهاش که بود همونجا. کرد نقض داشتمو ازش که تصوراتی یهمه دیدنش ولی ببینمش

 .شدم



 : افزود سپس و کرد سکوت لحظه چند

 هرگز من. داشت فرق هاآدم یقیهب با حد اون تا من برای رزا چرا نفهمیدم هیچوقت من... رزا با-

. باشه داشتنیدوست و دیدنی اونقدر من هایچشم برای رزا، که شدمی باعث چی نشدم متوجه

 ! بود زندگی یک نبود، زیبایی فقط دیدممی ازش که تصویری که بود متفاوت من یواسه قدری به

 لحظه چند از پس. است رفته فرو فکر به خیلی بود معلوم. انداخت پایین را سرش و کرد مکثی

 : افزود و شکست را سکوت باالخره

 رزا با که مکرری و مخفیانه هایمالقات ولی کشیدممی کنار حتما بود، طرفه یک حسم اگر-

 این بودن طرفه دو بابت از که وقتی. نیست حسبی من به اونم که داد نشون من به داشتم،

 هم خودش کهاین با اون. کنیم تموم خودمون بین چیزو همه خواستم جنی از شدم، مطمئن حس

 خیلی نداشت، چیزی جدل و بحث و روزمرگی تکرار جز مونرابطه که بود وقتی چند دونستمی

 و باشیم تنها تا بده وقت دومون هر به باید بگم بهش شدم مجبور هم نهایت در. کرد مخالفت

 و شدم خالص شرش از دیگه کردم فکر. دکر  موافقت بود، مردد کهاین با. کنیم انتخاب درست

 کهاین محض به ولی کنم، فکر بسازم تونستممی رزا با که آلیایده مشترک زندگی به تونممی

 جایگزینش زندگیم توی که کسیه اون نداشت، دیدنشم چشم که بزرگش رقیب رزا، فهمید جنی

 تفاوتیبی بهش که بودم مغرور یقدر  به زمان اون من. کردمی تهدیدم و میومد سراغم مدام شده،

 شکینه همه اون کنار از راحت، حد اون تا و نبودم تفاوتبی اونقدر هیچوقت کاش که کردممی

 !گذشتمنمی

 : آمد حرف به دوباره مکث، لحظه چند از پس. دوخت چشم اتاق یپنجره به و آورد باال را سرش

 عشق اونقدری. کردم ازدواج رزا با اون، با مهرابط اتمام از بعد ماه چهار جنی به توجهبی من-

 مشترک زندگی از سال یک حدودا. کنیم ازدواج زودتر باید کردممی حس که بود زیاد بینمون

 ... که بود گذشته رویاییمون

 : افزود و کشید عمیق نفسی



 گفت فقط تماس موقع. داد نشون بهم شودیگه روی اون زندگیم گرفت من با جنی که تماسی با-

 از وقتی بعد، روز چند. کردم اهمیتیبی بهش من ولی میاره رزا سر بالیی بد وگرنه ش،خونه برم

 . شد سبز جلوم بغلش توی نوزاد یک با میومدم بیرون شرکت

 با منفی و مثبت حس هزاران چشمانش در. کرد نگاه چشمانم در و چرخاند سمتم به را سرش

 نگاهش در که را هاییحس تحلیل توان که بودم زدهبُهت قدری به من و بودند شده عجین هم

 : داد ادامه را حرفش و گذاشت اشکم از خیس هایگونه روی را دستش. نداشتم زدند،می موج

 اولین نوع بدترین و باشه داشته دخترش با تونستمی پدر یک که بود دیداری بدترین اون-

 دختر اون گفت بهم وقتی اینا یهمه با لیو باشه، داشته وجود تونستمی که بود مالقاتی

 مثل که ماهه هفت نوزاد اون صورت به فقط پوزخندی یا دعوا هر از قبل ماست، یبچه کوچولو

 آرزوشو همیشه که معصوم و زیبا دختر اون فهمیدم وقتی. شدم خیره کرد،می نگام هافرشته

 دلم ته کردممی نگاهش وقتی کردم، نیج با که دعواهایی و عصبانیتم وجود با منه، یبچه داشتم

 اون تا که احساساتی یهمه با بهش احساسم اون جنس. کردممی تجربه متفاوتی حس یک

 هیچوقت جنی. کنم سرکوبش خواستممی اصرار به ولی کردمی فرق بودم، کرده تجربه زمان

 رقیبش بزرگترین که رزا زندگی تا آورده دنیا به رو آرزو گفت خودش و نداشت دوست رو هابچه

 کنیم، تموم چیزو همه گفتم بهش من وقتی حتی. بیاره دست به دوباره رو من و کنه خراب رو بود

 .بندازتش نکنم مجبورش که ستحامله بود نگفته من به

 سی من! کردم؟می باور را بابا هایحرف باید چطور من. گذاشتم دهانم روی را دستم ناخودآگاه

 را امزندگی داستان نو از بابا حاال ولی کردم، زندگی مرده که است رزایی مادرم هک فکر این با سال

 : داد ادامه و کشید عمیق نفسی! گفتمی دیگری جور

 کهاین با. کردم انتخاب دیگه اسم یک براش خودم من ولی بود گذاشته باربارا رو اسمش جنی-

 انتخاب هم اسم براش حتی نیست، مهم من برای اصال بچه اون کنم القا خودم به خواستممی

 آرزو یک مثل چون شاید! گذاشتم آرزو اسمشو چرا دونستمنمی هم خودم ولی کردم

 رزا، به من عشق از بخشی چون بود نیافتنیدست. بود نیافتنیدست ولی داشتنیدوست

 اما باشمش، داشته خواستممی خیلی عجیبی طرز به که دختری بود؛ دختر اون کردن ممنوعه



 با. داشتم دوستش بازم اینا یهمه با ولی باشه رزا مادرش که بود این من آرزوی. تونستمنمی

 داربچه تونهنمی رزا که دونستممی. کردم مخفی رزا از رو دخترمون و جنی تمام، ماه سه بدبختی

 حرفایی یمهه بچه دختر اون دیدن بار هر ولی بودم، زده رو بچه قید اول از همین یواسه و بشه

 .کردمی پاک ذهنم از رو کردممی القا خودم به که

. دزدید من از را نگاهش و کرد باز چشم لحظه چند از پس. کشید عمیق نفسی و بست چشم

 .آمد حرف به دوباره باالخره کهآن تا گذاشت منتظر مرا ایدقیقه یک

 اصال. دادن رو رزا تصادف خبر و زدن زنگ بهم که کنمنمی فراموش رو لعنتی روز اون هیچوقت-

 هم من از حتی رانندگیش که رزایی تصادف! تصادف با اونم کنم، باور رفتنشو کما تونستمنمی

 اون دره، توی افتاده ماشین بودن گفته ها پلیس که بود این هم ترعجیب چیز همه از! بود بهتر

 تا بودم سردرگم تمام یهفته یک من! باشه داشته برخورد ایدیگه ماشین با کهاین بدون هم

 یهمه. کردم پیدا تختمون روی رزا بالشت زیر خودمون، اتاق توی رو سواالم یهمه جواب کهاین

. بود شده نوشته بود، گذاشته بالشتش زیر که ایبرگه توی رزا خط با فهمیدممی باید که چیزی

 بود کسی اون. کرد خراب گیمونوزند که بود کسی اون... وینسنت جنی بود؛ جنی... تقصیر   همش

 که آرزویی خاطر به فقط رزا... رزا شد باعث رزا، به دخترمون به راجع حقایق تمام گفتن با که

 بیمارستان رفتم فهمیدم، رو واقعیت این کهاین محض به... کنه خودکشی بود، نوزاد یک هنوز

 من و بود رفته من دنیای از همیشه یبرا... بود رفته رزا و بود شده دیر خیلی دیگه موقع اون ولی

 ...گذاشت تنها دونستم،می مرگش دلیل رو اون که ایبچه با وجدان، عذاب دنیا یک با رو

. زدممی قهقهه عجیبی طرز به. دادم سر بلند ایخنده باشم، داشته اعصابم بر کنترلی کهآن بی

 وقار با خانم یک مثل عمه یخواسته طبق و شدمی شنیده زور به هایمخنده صدای که منی

 از بیش امخنده از و خندیدممی بلند واردیوانه. نداشتم هایمخنده بر کنترلی دیگر خندیدم،می

 وجودم در قدری به ولی ریختممی اشکی نه و داشتم بغضی نه من. کشیدممی زجر ایگریه هر

 موهایم روی را دستش. دهم نشان را آن توانستممی خنده، با تنها که کردممی حس غم و درد

 : گفت ترس و نگرانی از مملو لحنی با و گذاشت

 !خوبه؟ حالت آرزو-



 

 پیش از بیش درجوابش! پرسدمی که ایستمسخره سوال چه دیگر این! است؟ خوب من حال

 هیستریک یخنده دقیقه چند از پس باالخره و گرفت درد فکم که خندیدم قدری به. خندیدم

 تمام کامل امخنده و نداشتم عجیبم حاالت بر تعادلی اصال. کردم گریه به شروع ،کنترل غیرقابل

. گرفت بر در را اتاق فضای تمام که شد بلند قدری به امگریه هقهق صدای. کردممی گریه نشده،

 با و داد جای گرمش آغوش در مرا ک ی بابا نشدم، متوجه اصال که بود خراب حالم قدری به

 تا. فشرد اشپدرانه محبت جنس از آغوشی در مرا و کرد ترتنگ را آغوشش یحلقه دستانش

 زدم جیغ و چسباندم بازویش به را دهانم آخر در و کردم گریه آغوشش در داشتم جان که جایی

 من از و زدنمی حرفی که بودم ممنون او از وجود تمام با. شوند خفه پناهش در هایمجیغ تا

 نیاورم خودم روی به و باشم قوی خواستنمی من از که بودم ممنون او از. باشم آرام خواستنمی

 درد حس با که گذشت زمان چقدر دانمنمی. بودم ممنون وجود تمام با او از. امشنیده چه که

 .آمدم بیرون آغوشش از و گفتم آخی خورد، پیچ دلم در که بدی

 !شده؟ چی آرزو-

 : گفتم و کردم پاک دستانم کف با را مهایاشک تمام و انداختم پایین را سرم

 .هیچی-

. بودم زدهبهت و گیج همچنان ولی شدم ترآرام خیلی آغوشش لطف به که کردم تلقین خودم به

 : گفت همین برای دانست،می خوب را این او و نداشتم را هایشحرف تمام باور توان من

 ...ولی باشی تنها مدت یک تونیمی-

 : افزود و کرد مکثی

 .رزایی مرگ مقصر تو کنی فکر نداری حق-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !بابا بمیره اون شدم باعث من! ندارم؟ حق-



 !بیفته اتفاق این شد باعث که بود جنی! نشدی باعث تو! نه-

 .بود اصلیش دلیل من نحس تولد ولی-

 : گفت تهدیدوار و گذاشت دهانم روی را دستش

 !آرزو ارزشی با و مهم خیلی من برای تو! نحس بگی تولدت به نداری حق-

 : گفتم و برداشتم دهانم روی از را دستش

 ...یک من اما-

 : گفتم ریختم،می اشک کهحالی در و بستم چشم

 !ممزاده*حرو-

 !آرزو-

 از جسورتر من اما بود کافی ترسویی هر کردن ساکت برای کشید، پرخشمش صدای با که دادی

 کهحالی در. شدم بلند تخت روی از و کردم باز چشم. شوم ساکت که بودم شده هاحرف این

 : گفتم کشیدم،می بدنم و صورت روی وحشت با را دستانم

 !قاتلم یک من! کُشتم اونو من! بمیره رزا شدم باعث من-

 : زد فریاد قبل از بلندتر صدایی با

 !اتاقت توی برو و نزن حرفی هم دیگه! آرزو نیستی قاتل تو! نیست طوراین-

 : گفتم و رفتم ترعقب قدم دو بودند، افتاده لرزش به که رمقمبی و سست پاهای با

 رزا شدم باعث من و بودی رزا عاشق تو چون! بودی متنفر من از بودم بچه وقتی همین واسه-

 ! بکشه خودشو

 : گفت گرفته ولی آهسته صدایی با و بست را چشمانش

 !بزنی حرفی موضوع این از خوامنمی گهدی! کن تمومش بحثو این فقط آرزو-



 .داره شرط یک اما کنممی تمومش باشه-

 .کرد نگاهم منتظر و کرد باز چشم

 شرطی؟ چه-

 .بدی جواب رو پرسممی که سوالی کهاین-

 : گفت و داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش

 .قبوله باشه،-

 رو؟ رزا یا داری دوست بیشتر رو نفس-

 اما شدمی دیده وضوح به خشم، شدت از چشمانش شدن قرمز. شدند گرد تعجب از شچشمان 

 : گفت گرفته و خشدار صدایی با. داشتم را چشمانش در کردن نگاه جسارت همچنان من

 .نزنیم حرف بهش راجع بهتره-

 .میدم ادامه بحثو من پس-

 !آرزو-

 !کردی قبول شرطو خودت-

 : گفت آهسته صدایی با. دوخت چشم پنجره به و گرفت من از چشم

 .دادم جوابی چه نگی نفس به بدی قول باید-

 .مونهمی خودمون بین-

 : گفت و چرخاند سمتم به را سرش

 به اومدنش که طوری بکنی، فکرشو که اونی از بیشتر خیلی. دارم دوستش خیلی رو نفس-

 دوست این بتونم و اشمب داشته دوست قبل از بیشتر خیلی هم رو تو بتونم شد، باعث زندگیم

 ...ولی کنم ابراز بهت رو داشتن



 : افزود و کرد مکثی

 که بشه کسی نفس خواممی خیلی. نداره جایگزینی هیچوقت عشق و بودم رزا عاشق من-

 ...گیرهنمی رو عشق جای داشتن دوست ولی عاشقشم

 : گفتم لرزید،می بغض از که صدایی با و چکید چپم چشم از اشک ایقطره

 !داری دوست بیشتر رو رزا پس-

 خوره؟می دردت چه به االن داشتم دوستش چقدر کهاین. نیست دیگه رزا آرزو،-

 !کردم حذف زندگیت از رو آدمی چجور بدونم که درد این به-

 با که مامان دیدن با. شدم خارج اتاق از سریع کند، اعتراضی یا بزند دیگری حرف کهاین از قبل

 نگاه من به و ایستاده در پشت بود، پوشانده را هاآن اشک ایالیه که عجبت از گرد چشمانی

 روی را خودم و رفتم اتاقم به زد،می صدایم که او به توجهبی و زدم رویش به پوزخندی کردمی

 .کردم پرت تخت

 دیکینز  تا. کردم سپری فراوانم یدلپیچه و بیمار افکار با صبح تا را عمرم هایشب بدترین از یکی

 که ریختم اشک قدری به. ریختممی اشک انگیزمنفرت یگذشته برای و بودم بیدار آفتاب طلوع

 .آمد چشمانم سراغ به خواب باالخره و شدند سنگین و کرده پف هایمپلک

*** 

 

 پرمهرش چشمان. شدم بیدار خواب از موهایم، البالی در آشنا عطری با دستی گرمای حس با

 .بود شده متمرکز چشمانم روی مردمکشان و بودند آرامش و گرمی از مملو همیشه مثل

 !شدی بیدار دادی افتخار باالخره! مادمازل سالم-

 : گفتم گرفته صدایی با و زدم جانیکم لبخند داشتم، روحم و جسم در که درد همه آن با ارادهبی

 چنده؟ ساعت مگه. ماکان سالم-



 .شب هشت-

 : گفتم ناباورانه و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !میگی؟ جدی-

 : گفت و داد سر ایخنده ریز

 .جدیجدی   آره،-

 : گفت و کرد دقیق چشمانم روی را نگاهش

 !باشی ناراحت نبینم-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 نباشم؟ ناراحت میگی که دونیمی چی تو-

 وینسنت، جنی دمکر نمی فکرشو هرگز ولی بود گفته من به رایان. آرزو دونممی چیزو همه من-

 ...من بابای با که باشه زنی اون

 شده گرد تعجب از من چشمان که قدرآن نداشتم شک. دزدید من از را نگاهش و کرد سکوتی

 .آیندمی در حدقه از زودی به بودند،

 !دونستم؟نمی من فقط! دونستمی رایان! دونستیمی تو ماکان-

 : گفت و دوخت چشمانم به دیگر باری را نگاهش

 حق که بود گفته همه به بابات ولی بود، فهمیده رو چیز همه عموت طریقت از هم رایان آرزو-

 ارتباط قطع و شد بحثش آریانت عمو با همین برای. بگن تو به تگذشته یدرباره چیزی ندارن

 وینسنت جنی وگرنه بگن تو به رو حقیقت باید زودتر چه هر بود معتقد عموت چون کردن،

 تفاوت واقعیت یهمه با که فهمیمی اون زبون از جوری رو چیز همه تو و میشه کار به دست

 .داره



 دهانم آب. کرد پاک را آن انگشتش نوک با سریع که چکید، چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره

 : گفتم و دادم قورت زور به را

 فهمیدی؟ ک ی از تو-

 وینسنت جنی اسم به کسی که باشم مراقبت که گفت من به بود لندن رایان که روزایی آخرین-

 تحقیق خیلی بود، عجیب برام بابا جدید زن   و اون اسمی شباهت چون منم. نشه نزدیک بهت

 .قراره چه از قضیه فهمیدم تا کردم

 کرد؟ ازدواج وینسنت جنی با و دونستمی باباتم-

 : گفت آهسته و انداخت پایین را سرش 

 .آره-

 تحقیر مرا مدام پدرش همین برای. کردند گذر چشمانم جلوی از پدرش با هایممالقات تمام

 چه کند اثبات من به تا کرد، ازدواج جنی با و داشت کامل اطالع من یگذشته از او! کردمی

 !هستم انگیزیرقت موجود

 .آرزو-

 : گفتم پرحرص لحنی با کنم نگاهش کهآنبی

 !اتاقم از بیرون برو ماکان-

 !بیرون؟ برم باید چرا! چی؟-

 : گفتم و دوختم او به را پرخشمم نگاه

 من چون! کردی مخفی من از رو مهمی این به واقعیت و بودی من کنار مدت همه این تو چون-

 توی خوایمی من از تو بعد! کنم تحمل خودمو تونمنمی حتی! خورهمی بهم خودم از حالم االن

 !شده؟ چی که نباشه خیالم عین و مکن سپری ایعاشقانه اوقات تو با وضعیت، این



 چرا! نداشتی توش دستی هیچ تو که ایگذشته اونم! بدی تغییر رو گذشته تونینمی که تو آرزو-

 !کنی؟ خراب اینجوری فرداتو و امروز خاطرش، به خوایمی

 : گفتم عصبانی و حوصلهبی

 !ندارم توحوصله اصال! ماکان بیرون برو-

 و داد خرج به صبوری همیشه مثل ولی گرفت غم و خشم رنگ هشنگا که کردم حس وضوح به

 : گفت آرام صدایی با

 .بخوری غذا باید ولی نیست خوب حالت االن دونممی. عزیزم باشه-

 : گفت و آورد باال را دستش سینی

 .آوردی باال که هم عصر دیروز نخوردی، چیزی حاال تا ظهر دیروز از گفته مامانت-

 : گفتم و کشیدم سرم روی را پتویم

 .بیرون برو. نیستم گشنه-

 : گفت و آورد جلو صورتم متریسانتی ده تا را سرش و کشید کنار سرم روی از آهسته را پتو

 من بعد بخور غذاتو پاشو. بخوری غذا بچه این و خودت سالمتی برای باید تو ولی جان آرزو میرم-

 .میرم

 از بدتر خیلی حالم من ولی بودند، بخشآرامش مه هنوز. بود مانده ثابت چشمانش روی نگاهم

 .بشود خوش راحتی این به که بود آن

 : گفت و زد لبخندی

 .خوریمی میگه چشمات-

 : گفتم و دزدیدم او از را نگاهم

 .بیرون بری کهاین واسه فقط-



 هم باز داد،می خرج به که انعطافی همه این با که بودم شده دلخور او از قدرآن چرا دانمنمی

 .کردممی بدخلقی

 .میرم من بعد. بخور بشین باشه،-

! است شدن سوراخ حال در بودن خالی شدت از اممعده کردم حس شدم، خیزنیم که تخت روی

. شوم سیر تا کردم، خالی دقیقه چند عرض در را جلویم غذای ظرف که بودم گرسنه قدری به

 : گفت و زد رویم به لبخندی

 است؟و بیارم غذا بازم-

 : گفتم و دزدیدم او از را نگاهم 

 .شدم سیر نه،-

 ...راستی. پایین میرم من پس باشه-

 : گفت و زد لبخندی. شد کشیده چشمانش به منتظرم نگاه کرد که مکثی با

 .ببیننت خوانمی هم بابات و مامان-

 .ببینم رو کسی خوامنمی من اما-

 : گفت و ماسید لبش بر لبخند

 .ذارممی تنهات باشه،-

 روی از. گذاشت تنها آورمعذاب دنیای در مرا و رفت بیرون اتاق از دیگری حرف هیچبی و شد بلند

 نگاهی و گذاشتم امگونه روی را دستم. رفتم اتاقم بزرگ یآینه سمت به و شدم بلند تختم

! بودم دمآ یک مرگ دلیل من! بودم واقعی قاتل یک من. انداختم امپریده رنگ صورت به پرانزجار

 !بودم آورچندش چقدر من! بود عاشقش پدرم که بودم کسی مرگ دلیل من

*** 

 



 این طی. بودم بودند، آورده اتاقم به خانم ناهید دستور به معمول طبق که غذایی خوردن مشغول

 و رفتممی بیرون اتاقم از نه فهمیدم داشتم، که شومی یگذشته یدرباره را چیز همه که روز چهار

 قدری به اما آمد اتاقم به باری پنج حاال تا هم ماکان. دهممی را اتاقم به ورود یاجازه کسی به نه

 اتاقم به باری چند هم بابا. آیدنمی اتاقم به کردنم نوازش و ناز برای دیگر که کردم، بدخلقی او با

 را سکوتم که هم او و خواستممی وقت هنوز من ولی زد گذشته کردن فراموش از حرف و آمد

 که دهدمی واهی امید و آیدمی دیدنم به شب هر هم مامان. گذاشتمی تنها مرا دید،می

. بودم نقشبی آمد پیش آنچه در و شدم متولد معصوم طفلی که چرا است، پاک من یگذشته

 از. کردمی عصبانی مرا دیگری چیز هر از بیش دانستند،می را امگذشته من جز به همه کهاین

 بود ایستاده منتظر که نیال به را غذایم از شده خالی ظرف و آمدم بیرون گذشت آنچه خیال و رفک

 : گفتم و دادم کنم، تمام را غذایم

 .مرسی-

 خانوم؟ ندارید میل ایدیگه چیز-

 : گفتم حوصلهبی و آوردم باال جلویش نفی ینشانه به را دستم 

 .نه-

 حد این تا وگرنه بود، بودنم ناآرام و عصبی روی زا خوردممی هم مدت این که غذایی تمام

 خدمتکار بابا فرمان به مدت این و بود زیری به سر و جوان دختر که نیال. کردمنمی رویزیاده

 از و گفت ای"اجازه با" سپس. گفت ی"چشم" و انداخت پایین را سرش بود، شده من شخصی

 بزرگ یپنجره سمت به و شدم بلند تختم ویر  از اتاق، در شدن بسته محض به. رفت بیرون اتاق

 وجود با که بلندی درختان به اش،شیشه پشت از و زدم کنار را سفیدش یپرده. رفتم اتاق

 با من. بودند پاک گیاهان یهمه که بود خوب چقدر. دوختم چشم بودند، زیبا هم هنوز برگیبی

 خودم بر که ننگینی و کثیف یکهل. بودم شده متنفر لجنزار یک همچون خودم از وجود تمام

 همه این از مرا توانستمی که بود آبی کاش و شدنمی پاک شویی و شست هیچ با دیدم،می

 .کند پاک ناپاکی،



 نگاه این بین ما و کردممی نگاه را بیرون پنجره از هدفبی که گذشتمی ساعت چند دانمنمی

 به را خودم تند هاییقدم با. خورد اتاقم در به منظم یضربه سه که زدممی قدمی اتاقم در کردن،

 به در. نزدم حرفی هیچ و کشیدم باال سرم روی تا را پتو. کشیدم دراز رویش و رساندم تخت

 با. شودمی نزدیک تختم به داد نشان شد، اتاقم وارد که کسی هایقدم صدای و شد باز آهستگی

 .زدم خواب به را خودم و بستم را چشمانم هاقدم صدای شدن بیشتر

 .بیداری دونممی. پاشو آرزو-

 !بود؟ آمده اتاقم به چرا دیگر او. بیاورم در شاخ تعجب از بود نزدیک ماکان صدای شنیدن با

 .پاشو جان آرزو-

 ناگهانی شدید نور با امبسته چشمان که من و کشید کنار صورتم روی از را پتو لحظه چند از پس

 همیشه مثل نگاه عمق در. کردم نگاه چشمانش به خشم با شدند، زبا تابید هایمپلک بر که

 .زدمی موج فراوانی خستگی پرآرامشش

 .کن جمع وسایلتو پاشو. فرودگاه بریم باید امشب-

 : گفتم پرخشم و کردم ترغلیظ بود، داده شکل ابروهایم به که را اخمی

 !کن بیرون سرت از منو اومدن   لندن فکر حتی-

 : پرسید ناباورانه و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 !چیه؟ منظورت-

 .برو تنها تو. ماکان لندن نمیام من-

 : گفت بلند تقریبا صدایی با

 !چی؟-

 از را خودم ایلحظه دادنمی رضا دلم کهآن با. زدم زل چشمانش در و نشستم صاف تخت روی

 : گفتم جدیت با کنم، محروم بخششآرامش و گرم نگاه



 حتی! بیام کنار خودم با نتونستم حتی من! کنم تحمل خودمو تونمنمی حتی االن من ماکان-

. دارم نیاز تنهایی به. دارم نیاز وقت به من! بیام کنار خودم با و بپذیرم خودمو یگذشته نتونستم

 !بشم چشم تو چشم جنی با لندن توی و بیام تو با نخواه من از. دارم نیاز زمان به

 : گفت و گذاشت موهایم روی را پرحرارتش دست

 خب باشی؟ تنها خوایمی گفتی تو! رو وینسنت جنی نه و بینیمی بابامو نه بخوای، اگه تو آرزو-

 بشم، مزاحمت نمیام نخوای تا منم و هااتاق از یکی توی برو اصال! باشی تنها تونیمی لندنم توی

 !نیست درست اصال موندنت اینجا اما

 چرا. باشم اتاق همین توی و خونه همین توی خواممی من! لندن بیام تونمنمی من ماکان اوه-

 !منه پدری یخونه اینجا! باشه؟ درست نباید

 : گفت آهسته و گذاشت شکمم روی را دستش

 دو وقتی درسته نظرت به! لندن؟ برم من و بمونی اینجا تو که درسته نظرت به هم بچه این واسه-

 چی خوایمی تو! بمونی؟ ایران تو باشه، مونعروسی مراسم قراره و یشهم ماهه چهار دیگه یهفته

 !کن روشن منو تکلیف! آرزو؟ کنی کار

 : گفتم حوصلهبی و برداشتم شکمم روی از را دستش دستانم با

 .باشم تنها خواممی-

 !آرزو اما-

 : گفتم باکالفگی

 وقت به من. ندارم آمادگیشو واقعا ناال اما میشه برگزار عروسی و لندن میام باالخره من ماکان-

 .باشم تنها باید. دارم نیاز

 ...آرزو ولی-

 : زدم داد ارادهبی که کرد خرد را اعصابم قدری به بحث یادامه با



 !باشم تنها خواممی! ماکان بذار تنهام-

 چند از پس. شد خشک جا در که بود شده شوکه قدری به اممالحظهبی و تند واکنش دیدن از

 : گفت لحظه

 ...که دارم رو تو هوای خودم من! لندن بریم بیا میگم بهت دارم! شده؟ چت تو آرزو-

 باشم، داشته اعصابم بر کنترلی کهآنبی. گذاشتم هایمگوش روی را دستانم و بستم را چشمانم

 : زدم جیغ

! بذار تنهام! لعنتی بذار تنهام! متنفرم کثیفم ذات از من! بذار تنهام خدا رو تو! ماکان بذار تنهام-

 !ببینمت خوامنمی دیگه

 سعی که کسی پرعشق آغوش در شدنم گرم حس با. افتاد سوزش به گلویم که زدم جیغ قدرآن

 به و بردم فرو گردنش در را سرم. ریختم اشک صدابی و بستم دهان داشت، کردنم آرام در

 .دکنن خیس کامال را پیراهنش ییقه دادم، اجازه هایماشک

 !باشی مسلط خودت به کن سعی! عزیزم باش آروم آرزو-

 : نالیدم پردرد

 !تونمنمی اصال من! ماکان تونمنمی-

 : گفت و داد حرکت موهایم روی را دستش

 .تونیمی موقعش به. بده مهلت خودت به فقط. تونیمی-

 بماند، کنارم جاهمین بخواهم او از و برود ماکان نگذارم گفتمی قلبم اعماق در ندایی کهآن با

 : گفتم

 .باشم تنها باید من. بده مهلت من به هم تو ماکان-

 .مونممی اینجا بشه خوب حالت وقتی تا من! هیس-

 : گفتم غرولندکنان



 !نیار باال منو روی اون دیگه خدا رو تو! نکن لجبازی انقدر-

 و داشت زیادی کنجکاوی رنگ نگاهش. کرد نگاه چشمانم در دقیق و آورد بیرون آغوشش از مرا

 .بخواند نگاهم از را حسم هایمحرف به توجهبی خواهد،می هم باز بود معلوم

 .میدم انجامش بدی که جوابی هر. بدی جواب صادقانه خواممی پرسممی ازت سوال یک آرزو-

 : گفتم و کردم نگاهش کنجکاوانه من باراین

 .بپرس-

 : گفت و کشید عمیق نفسی

 میشه؟ بهتر حالت بمونی، تنها ایران تو و لندن برم من اگه کنیمی فکر واقعا-

 با و دادم قورت محکم را دهانم آب داشتم، شک شدیدا بدهم خواستممی که جوابی در کهآن با 

 : گفتم جدیت

 .آره-

 او ممکن نحو بدترین به کلمه، یک همان با کردم حس. شد بلند تخت روی از و چرخاند را سرش

 دیگری راه روحم، به نه و کردمی رحم جسمم به نه که دردی درمان برای من ولی کردم تناراح را

 رفت، که را راهی تمامی و چرخید سمتم به نرسیده در به ولی رفت اتاقم در سمت به. نداشتم

 و بست چشم. کرد نزدیک صورتم از متریسانتی پنج یفاصله تا را صورتش و شد خم. برگشت

 محض به. شدم ترنزدیک او به و بستم چشم اختیاربی هم من. کرد نزدیک رتمصو به را صورتش

 و بردم فرو نرمش موهای در را دستانم خشکم، و سرد هایب**ل با پرحرارتش هایب**ل تماس

 و دادیم ادامه نماند، نفسی که جایی تا. کردم همراهی رفتنش، از قبل یسه*بو آخرین در را او

 هم به را هایمانپیشانی کشیدیم،می نفس بریدهبریده و تند کهحالی در. گرفتیم فاصله بعد

 و گرفت فاصله من از برگشتند، طبیعی حالت به هایماننفس که دقیقه چند از پس. چسباندیم

 : گفت کند نگاهم کهآنبی

 .خداحافظ-



 خداحافظی بود ممعلو. رفت بیرون اتاق از باشد، من جانب از حرفی منتظر کهآن بدون و شد بلند

 کافی دوری مدت این برای داغ و شیرین یسه*بو آن طعم من، برای ولی بود سخت خیلی برایش

 .بود

 *** 

 

 هواپیما وارد دیگر ساعاتی تا و است فرودگاه در االن مطمئنا. گذشتمی ماکان رفتن از ساعتی ده

 را او هازودی این به کردممی حس و زدمی شور بدجور دلم چرا دانمنمی. رودمی لندن به و شده

 و رفتممی لندن به که بود این بدهم، انجام توانستممی که کاری ترینمنطقی گرچه. دید نخواهم

 در ندادم اجازه مغزم به ایذره حتی من ولی گرفتمی صورت ژانویه بیستمین در ازدواجمان

 کهآنبی او و بیندازد تعویق به را سممرا بگوید ماکان به گفتم هم بابا به. کند ایفا نقشی تصمیمم

 و موبایل که بود داده دستور نیال به هم آن از پس. زد ماکان به را حرف آن کند، مخالفتی

 خلوت مزاحم کسی تا ببرد، و کند جمع اتاقم از را دیگر ارتباطی یوسیله گونه هر و تاپب**ل

 را خودم و نزدم حرفی بود، عجیب بپرسد من از نظری کهآنبی کارش این چند هر. نشود من

 .کردم غرق امتنهایی دنیای در پیش از بیش

*** 

 

 گذشت،می لندن به ماکان رفتن از که روزی ده این تمام به و زدممی قدم اتاقم طول در عصبی

 مدام و کشدمی پر چرکینم یگذشته به کمتر و کمتر روز هر افکارم رفته، او وقتی از. کردممی فکر

 و جنی پذیرش آمادگی هم هنوز کنممی فکر چند هر. آیدمی سراغم به ماکان برای دلتنگی حس

 حسم ندارم، را کردم اسیر اتاقم در را خودم تمام یهفته دو فهمیدنش، خاطر به که ایگذشته

 با بتوانم خاطرش به که بود شدید قدری به او با ترسریع هر ازدواج و ماکان یدوباره مالقات برای

 و بود ماکان درگیر ذهنم و فکر تمام. نیامد چشمانم به خواب اصال دیشب. بیایم کنار گذشته این

 مشکل. کنم سنگین سبک ذهنم در را بزنم بابا به است قرار که حرفی تا رفتم راه اتاقم در صبح تا



 است ریتغیی بدترین این و شده میلبی ماکان و من ازدواج به بابا کنممی حس من که اینجاست

 از را رضایتش جلب هایخشت هایمحرف با کنم تالش امروز باید همین برای شد، ایجاد او در که

 ده که ماکان با کلمه یک شده تا بدهد، پس من به را امگوشی حداقل بگویم آن از پس و بچینم نو

  .بزنم حرف ام،نشنیده هم را صدایش بلکه ام،ندیده را هایشچشم تنها نه است روز

 آشپزخانه در خانواده اعضای تمام اکنون تردیدبی. انداختم اتاقم دیوار روی ساعت به نگاهی

 خارج اتاقم از سست هاییقدم با و کشیدم موهایم به دستی. بودند نشسته صبحانه میز پشت

 قاعدمت را او و زدممی حرف بابا با باید تنهایی، در خودم کردن اسیر هفته دو از بعد باالخره. شدم

 و کشیدم عمیق نفسی رسیدم، که آشپزخانه نزدیکی به. است شده خوب کامال حالم که کردممی

 و کردم صاف را صدایم. بودند صبحانه صرف مشغول و نشسته میز پشت سه هر. کردم تند قدم

 حصر از را خودم شدنمی باورشان. کردند نگاهم ناباور و چرخید سمتم به سرشان. دادم سالم

 بود، آمده بیرون شوک از بابا و مامان از قبل که آرش. آمدم جمعشان به خودم پای با و مدرآورد

 : گفت

 خانوم؟ کردیدمی زندگی خونه همین در هم قبال! بینیممی جدید آدمای-

 : گفتم و زدم جانیکم کج لبخند. خاراندم کمی را گردنم پشت و بردم موهایم زیر را دستم 

 .نبیرو بیام زودتر نشد-

 : گفت دلخوری با و کرد غلیظی اخم آرش

 !کردینمی حساب آدم رو تخانواده و نمیومدی االنم-

 : گفت معترضانه بابا

 !بخور توصبحانه آرش-

 به کمرنگ هاییلبخند مامان و بابا. انداخت پایین را سرش و داد بیرون پرحرص را نفسش آرش

 را هاصندلی از یکی. شدم ترنزدیک میز به و مزد عمقیکم لبخند. کردند سالم و پاشیدند رویم

 برای کوچک یلقمه چند باالجبار. نشستم رویش و کشیدم عقب بود، آرش روبروی دقیقا که



 منتظر باید پس بزنم، حرف توانستمنمی آرش جلوی. شدم جویدن مشغول و کردم درست خودم

 ابتدا کهآن با آرش. بزنم حرف بابا با من و کند ترک را میز زودتر اشمدرسه برای او که ماندممی

 کهآنبی و شد خسته میز پشت نشستن از دقیقه چند از پس دوخت،می من به را نگاهش مدام

 و کشیدم عمیق نفسی آشپزخانه، از خروجش از پس. کرد ترک را میز و شد بلند بزند، حرفی

 .کردم مرور ذهنم در دیگر باری را هایمحرف

 آرزو؟ یبگ خوایمی چیزی-

 باال را سرم و گرفتم بود، مانده دستم در کامل که ایلقمه از چشم بابا، جدیت و پرابهت صدای با 

 قورت زور با را دهانم آب نکنم، هول کهآن برای من و خورد گره منتظرش نگاه با نگاهم. آوردم

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس. دادم

 ...راستش خب آره،-

 تا ،بزنم حرف بابا با خواستممی وقتی هم هنوز چرا دانمنمی. انداختم یینپا را سرم و کردم مکثی

 : گفت مالیم لحنی با و گذاشت دستم روی را دستش مامان. شدممی دستپاچه حد این

 !عزیزم بگو-

 که کشاندم بابا به را نگاهم او، پرمهر چشمان در کردن نگاه ثانیه چند از پس و آوردم باال را سرم

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی. کردمی نگاه من به قبل از رکنجکاوت

 .برگردونید بهم تاپمولپ و گوشی... که خواممی... خواممی... خوبه حالم االن من بابا-

 چنین برای باید چرا کردمنمی درک اصال. داد فرم ابروهایش به خشم از اخمی امجمله اتمام با

 !بشود عصبانی کردم، که درخواستی

 !نزن رفشمح-

 حکم امزدهوحشت یروحیه کهآن با. بود کافی کردنم متحیر برای بود لحنش در که قطعیتی

 : گفتم کنم، سکوت که کردمی

 !نزنم؟ چرا-



 : گفت و شد ترپررنگ اخمش

 خوای؟می چی واسه تاپتولپ و گوشی االن! بزنی؟ چرا-

 : گفتم ناباورانه تعجب، از گرد چشمانی با 

 !بگیرم تماس بقیه با کهاین واسه-

 .میدم هم تو به رو گوشی و زنممی زنگ بهش شب من بزنی، حرف تعمه با خوایمی اگر-

 !بزنم؟ حرف عمه با خواممی فقط مگه! بابا اوه-

 بزنی؟ حرف کی با خوایمی پس-

 : گفتم کنم، تعلل ایلحظه کهآنبی

 !بزنم حرف اهاشب باید االن و نزدم حرف باهاش روزه ده من! ماکان-

 دست و شد بلند بود، ساکت حاال تا که مامان. شد بلند اشصندلی روی از و شد ترغلیظ اخمش

 : گفت ملتمسانه لحنی با. گرفت را بابا

 .کن صحبت موضوع این به راجع باهاش بعدا کنممی خواهش عزیزم آرمان-

 کار نه که من ولی نزند، یحرف من به بابا کردمی خواهش مامان که بود عجیب خیلی برایم

 ! بودم زده بدی حرف نه و بودم داده انجام اشتباهی

 !بزنه؟ حرفشو بابا ذارینمی چرا! چیه؟ مشکل مامان-

 : گفت غیظ پر لحنی با شد، سرخ خشم از صورتش حرفم این با که بابا

 خونه این ویت رو ماکان اسم حتی نداری حق دیگه بفهمی زودی این به خوادنمی کهاین واسه-

 !بیاری

 با و کردم نگاهش بیایند، در حدقه از بود مانده کم تعجب از شدن گرد شدت از که چشمانی با

 : گفتم گنگی



 ! چرا؟-

 .داد تکان راست و چپ به تهدیدوار و آورد باال را اشاشاره انگشت و زد پس را مامان دست

 !باشی داشته ارتباطی اون با نداری حق دیگه تو چون-

 : افزود بزنم حرفی کهآن از بلق

 بدون فکر. توئه به حواسشون دُنگ شش ساعته چهار و بیست که کردم استخدام نفرو چند من-

 از رو اون با تماسی جور هر و ماکان دیدن لندن، بلیط خریدن رفتن، بیرون خونه از تنها و اجازه

 .کن بیرون سرت

 سیب یک بزرگی به بغضی. انداخت لرزه به را بدنم تمام و شد عجین فجیع غمی با امناباوری

 تروحشتناک و ترتلخ ببینم بود ممکن که کابوسی هر از بابا هایحرف. زد چنگ گلویم به رسیده

 : گفتم لرزیدمی بغض شدت از که صدایی با. بودند

 ! دارم دوستش من بابا-

 من که وینسنتی جنی چون کنی، پاک احساست و فکر از رو داشتن دوست این مرور به باید-

 با بذارم داری انتظار تو و اونه بابای همسر کنه، مالقات رو تو ثانیه یک حتی کنم تحمل تونمنمی

 !کنی؟ ازدواج ماکان

 خبر قضایا این تمام از ماکان پدر نداشتم شک. چکید چپم چشم یگوشه از اشک ایقطره

. بگیرد را ما ازدواج جلوی گونه دینب تا کشید نقشه پرده پشت جنی با خودش بسا چه و داشت

 : گفتم آمدمی در دوباره و شدمی ساکت هایمحرف بین ما و لرزیدمی که صدایی با

 !دنبالم... میاد... اون! بگیری رو... ماکان... جلوی... تونینمی... تو... بابا-

 : گفت طعنه با و زد پوزخندی

 حتی خوادنمی آرزو گفتم بهش تلفن پشت من وقتی که کردی کاری برخوردتون آخرین توی-

 به داری انتظار. کرد باور چرا و چونبی رو من حرف داره، نیاز وقت به حاالها حاال و بشنوه صداتو

 !دنبالت؟ بیاد امیدی چه



 قورت را دهانم آب سختی به. بستم چشم و بردم فرو هایمریه در را هوا از عظیمی حجم دهانم با

 و کرد تشدید را امسرگیجه پیچید، سرم در که بدی درد. گذاشتم هایمگوش ویر  را دستانم و دادم

 دردی. بودند افتاده ناتوانی از لرزی به ترس و خشم شدت از پاهایم. شد همزمان تهوعم حال با

 که بود شده بد حالم قدری به. کردمی کمک احوالم شدن بدتر به و کشیدمی تیر دلم در متناوب

 با و دغدغهبی آن، از پس دنیای در که مرگی. خواست را رهایی و مرگ یک قلبم ای،لحظه برای

 از حرارتش و گرفت قرار امشانه روی بر مامان گرم دست. کنم زندگی ماکان با شادی و آرامش

 بلند سریع. آورد باال گلویم نزدیکی تا را اممعده اندک محتویات و پیچید وجودم تمام در امشانه

 راه بشوند، خوردنم زمین موجب داشت امکان لحظه هر ضعف شدت از که اهاییپ با و شدم

 ولی نیاوردم، باال چیزی سرویس به ورود تا که آوردم شانس. گرفتم پیش در را بهداشتی سرویس

 مدام و بودم کرده اسیر آنجا را خودم. بود ساعته یک ناتمام آغاز یک انگیزمنفرت استفراغ آغاز

 شدن خراب برای شاید زدم،می عق داشتم پیش در که مزخرفی زندگی برای دشای. زدممی عُق

 یآینده برای هم شاید و زدممی عق باشم داشته ماکان با خواستممی که قشنگی یآینده

 .زدممی عق بود آتشین، عشق یک از ایثمره نمومان، حال در جنین انتظار در که نامعلومی

 چشم. دادم تکیه دیوار به و نشستم سرد هایکاشی همان یرو تهوعم، حال شدن کمتر از پس

 : گفتم ب**ل زیر. گذاشتم شکمم پایینی یناحیه روی را دستم و بستم

 !اصال بیفته؛ بدی اتفاق تو واسه نباید اصال. عزیزم بیار دَووم کنممی خواهش-

 !عزیزم کن باز درو خدا رو تو جان آرزو-

 حالم از سر تا کردمی خطاب مرا که او نگران صدای و مانما هایزدن در به مدت این تمام

 صدایی با. کردم اخم گلویم سوزش حس با و دادم قورت را دهانم آب. بودم اعتنابی دربیاورد،

 : گفتم گرفته و خشدار

 !باش آروم! مامان شدم خوب-

 !کنی؟می قفلش همش چرا! کن باز درو! عزیزم! آرزو-

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم عمیق نفسی



 ندازی؟نمی راه رو کاری وقتی خوره،می دردی چه به نگرانیت! میشی نگران فقط تو-

 یچهره به حالیبی لبخند و کردم باز را در. شدم بلند آهسته و دادم تکیه دیوار به را دستم 

 : گفت و زد هایشگونه بر دست دو هر با. کردم هدیه نگرانش

 !شده گچ مثل صورتت رنگ! دختر؟ شده چت تو آرزو وای-

 و شد ظاهر جلویم بابا لحظه، چند از پس. بروم بیرون کرد کمک و گرفت را بازوهایم دستانش با

 .کرد حلقه هایمشانه دور را دستش

 .نفس برمشمی-

 اتاقم تا مرا که ماند بابا تنها نهایت در و کرد سست را مامان دستان بود، بابا صدای در که جدیتی

 تکان تنها رمقم،بی پاهای که امانداخته او روی را بدنم وزن تمام کردممی حس. ردبب خودش با

 سکوت در نماییدمی هافرسنگ که را مسیر این باالخره. کنند جا به جا را خودشان تا خوردندمی

 .ایستاد و برد مرا تختم قدمی یک تا. رسیدیم اتاقم به و کردیم طی کامل

 : گفت سرد و خشک لحنی با

 .کنی استراحت کمی بهتره-

 : گفتم امرفته تحلیل و گرفته صدای با

 .آوردی منو اینجا تا که ممنون-

 به را پرحرفش نگاه. آورد باال گلویم زیر تا و کشید رویم را پتویم. بکشم دراز تخت روی کرد کمک

 : گفت و دوخت چشمانم

 .بخوابی خوب. کنممی خواهش-

 : گفتم و زدم تلخی پوزخند

 !خوابید؟ خوب میشه ببینم، رو ماکان ذاریدنمی دیگه کهاین فکر با! وب؟خ-



. بست را دهانش و شد پشیمان اما بزند حرفی خواستمی که بود معلوم دهانش شدن باز از

 بازی جور چه دیگر این. کرد ترک را اتاقم بلند هاییقدم با و گرفت من از را نگاهش حرفی هیچبی

 !کرد؟می من با سرنوشت که بود جدیدی

 *** 

 

 یدقیقه چند افتاد،می تقویم به چشمم که بار هر صبح از. بود شده خشک تقویم روی نگاهم

 بود؛ ژانویه بیستم دقیقا امروز. شدممی غرق خیالم در من و شدمی خشک رویش نگاهم کامل

 برای بود قرار که روزی همان زدیم، حرف هیجان با اشدرباره ماکان با هامدت که روزی همان

 سفید تور و بپوشم را امرویایی سفید پیراهن بود قرار که روزی همان بخوریم، پیوند هم به همیشه

 جنی. شد خراب چیز همه ولی بود روز همان دقیقا بزند، کنار دستانش با ماکان را صورتم روی

 را ازدواج این و درسیدن هدفشان به کشیدند که ایماهرانه ینقشه با ماکان بابای و وینسنت

 دوباره تا نیامده ایران به چرا ماکان که بود عجیب برایم اوصاف این تمام با. کردند ناممکن برایمان

 شدم، دلگیر کرد باور سریع خیلی را بابا هایحرف کهاین و نیامدنش از چند هر. بزند حرف من با

 کس هر زدم،می حرف او با گریه و داد و جیغ با روزها آن من که طور آن،. دهممی حق او به

! نیست دیگری کس هر که او گفتمی قلبم اعماق در صدایی ولی کردمی ترک مرا بود هم دیگری

 هم االن پس بود، کنارم امزندگی سخت هایلحظه تمام در صبر و آرامش با که مردیست همان او

 به دیگر دهدمی ترجیح و هرسید فرا تحملش یآستانه هم شاید. نیست ولی بودمی کنارم باید

 خالی منفی افکار این از را ذهنم تا دادم، تکان طرفین به را سرم و بستم چشم. نکند فکر من

 مرا هم اکنون و بودند هایمبغض و هااشک هایم،تنهایی همدم تنها روز چهار این تمام در. کنم

 .نگذاشتند تنها

 !نشد؟ برگزار ما عروسی مراسم امروز اچر  که نکرد شک خودش با هیچکس چرا فهممنمی من

 !عزیزم آرزو،-



 و پذیرایی در االن او اصرارهای خاطر به. کردم نگاهش منتظر و کردم باز چشم مامان صدای با

 نوشیده ما ینفره سه جمع در که ایقهوه این خیالشان به. بودم نشسته بابا روبروی مبلی روی

 که کسی تنها خانه این در. بود باطلخیال یک تنها من برای این ولی بود دلچسب بسیار شد،می

 او با من ازدواج برای و نیفتد زندگی و درس از آرش کهآن برای بابا و بود آرش کردمی درک مرا

 این در. است افتاده تعویق به ماکان و من عروسی مراسم که است گفته او به تنها نکند، بحثی

 روزی نه و بخورم حسابی و درست غذای توانستم نه ،گذشت سال چهارصد مثل که روز چهار

 .نکنم خالی را اممعده محتویات و باشم ننشسته سرویس در هاساعت که داشتم

 !آرزو-

 یقهوه فنجان به نگاهش با. بزند را حرفش ماندم منتظر و دوختم چشمانش به را امخسته نگاه

 : گفت و کرد اشاره ام،نخورده دست

 خوری؟نمی چرا-

 : گفتم حالیبی با 

 .مامان ندارم میل-

 : گفتم و دادم تکان سری کنجکاوشان هاینگاه جلوی و شدم بلند امصندلی روی از

 .کنم استراحت میرم-

 افسردگی چراکه کرد،نمی شاد مرا گذشته مثل چیز هیچ دیگر. گرفتم پیش را اتاقم راه و چرخیدم

 وارد. شود تبدیل تنومند و بزرگ درختی به داشت صدق و بود کرده ریشه وجودم در انگیزینفرت

 که را مامان کوچک قرآن و کردم باز را دومش کشوی. رفتم امپاتختی میز سمت به و شدم اتاقم

 که ایصفحه و کردم باز را آن. برداشتم داشتم، اختیار در کامل یهفته دو و بودم برداشته پنهانی

 و آوردمدرنمی سر اشعربی هاینوشته از معمول طبق. آوردم دیدم،می را آن باید بار چند روزی

 تا بچرخانم چشم بودند، شده حک ریز بسیار که اشفارسی هایترجمه در توانستممی تنها

 ثابت رویش نگاهم و کردم پیدایش ثانیه دو هم شاید یا یک از پس. بیابم را نظرم مد یجمله

 .ماند



 ."یرندگ آرام هادل خدا یاد با همانا" 

 شدت به من که عجیبی آرامش که کسی تنها. گفتم را آرام یکلمه ب**ل زیر بار چندین

 یک خواندن با من، مثل کسی آیدمی نظر به انتظار از دور. بود ماکان داشت، را بودم اشتشنه

 کیتاری اتاق در آرامش و امید نور و شودمی کم اشدلهره نخواندم، کامل هرگز که کتابی از جمله

 به برایم آمدنش، نظر به انتظار از دور یهمه با ولی آیدمی در درخشش به قلبش ناامیدی و یاس

 .پیوست وقوع

 

 ماکان، از امدوری شدن طوالنی برای که فراوانی نگرانی و غم. گذاشتم کشو در و بستم را کتاب

 همان شاید! زهمعج آری. شد کمتر آسایی معجزه طرز به بود انداخته تالطم به را وجودم

 بیشتر تکاپوی به را قلبم که ایمعجزه همان شاید. زدمی حرف آن از همیشه ماکان که ایمعجزه

 با. شدم بلند و بستم را کشو. دادمی را هم به ما یدوباره بازگشت نوید من به و انداختمی

 نشان کامل وضوح اب مرا که ایآینه در تصویرم به. رفتم توالتم میز جلوی تا آهسته هاییقدم

 کردن پنهان برای که مالیمی گریم تمام و برداشتم کنیپاک آرایش دستمال. شدم خیره داد،می

 پاک اتمام از پس. کردم پاک را بودم نشانده امچهره بر صورتم اندک ورم و امرفته رو و رنگ پوست

. شدم ترنزدیک آینه به دیگر قدم یک و کردم پرت پایم کنار آشغال سطل در را دستمال کردنش،

 از. بودند کرده پف هایمپلک و افتاده گود چشمانم زیر. شدم دقیق تصویرم در امکان حد تا

 زیبایی به دیگر هایمگونه. بود نمانده دردمند زنی چشمان از خسته و سرد نگاهی جز نگاهم،

 پوست از. ندبود شده صورتم باقی سطح هم و شده محو شانبرجستگی تمام و نبودند گذشته

 را نگاهم. بود مانده زدمی زردی به رنگش که پریده، رنگ پوستی فقط داشتم، که گونیتیره

 پنج که شکمم روی را دستم. دوختم چشم رنگمسیاه گشاد پیراهن به و کشاندم ترپایین

 با. گذاشتم پوشیدم،می تیره و گشاد هایلباس کردنش پنهان برای و بود آمده جلو متریسانتی

 قورت محکم را دهانم آب. زد حلقه چشمانم در اشک خورد، کوچکمان پرنسس که تکانی حس

 : گفتم لرزان صدایی با داد،می خراش را گلویم که بزرگی بغض با و دادم

 !متاسفم بشنوی باباتو صدای تونینمی کهاین بابت! عزیزم متاسفم! متاسفم-



 بدون اشک درشت قطرات. بدهم ادامه را زدن فحر  نتوانستم دیگر که شد بزرگ حدی به بغضم

 ضعف احساس. شدندمی سرازیر هایمگونه بر و ریختندمی بیرون چشمانم از ایوقفه هیچ

 که بود گرفته شدت قدری به امگریه. نشستم زمین بر بخواهم، کهآنبی من و کرد خم را زانوهایم

 آبی سطل در انگار که شد خیس جوری مه پیراهنم ییقه بلکه شد، خیس صورتم تمام تنها نه

 هایریه به بیشتری هوای که کردم باز متریسانتی دو را دهانم. بودند آورده بیرون را آن و برده فرو

 شور طعم و شدند دهانم وارد اشک یقطره چندین هوا، همراه که برسد امخفگی حال در

 کردممی حس را خوردنش تکان که بود باری سومین این. کردند پخش زبانم بر را انگیزشاننفرت

. شدند شدیدتر هایمگریه پیچید دلم در که دردی حس با. افتاد لرزه به بدجور دلم بار، هر مثل و

 جنی خطای تاوان بودم مجبور من و بفهمد مرا درد که نبود هیچکس ولی بودم خودم یخانه در

. بدهم پس کرد،می صبح ار  شبش ماکان پدر آغوش در راحت خیال با که را وینسنتی

 خرم و شاد او و بدهم پس تاوان باید من که نوشته را این جهان عدالت کجای فهمیدمنمی

 تا و شدم بلند سریع بود، آمده باال گلویم نزدیکی تا که ترشی مایع حس با. بکند را اشزندگی

 باالخره و آوردم باال م،بود نخورده و خورده که آنچه هر. دویدم روراه بهداشتی سرویس به رسیدن

 که هایمشانه بر گرمی دستان حس با. یافتم رهایی آورمچندش حال آن از دقیقه چند از پس

 خودش به بزرگی جای قلبم در هم هنوز ولی بود، هایمکشیدن زجر این تمام مسبب صاحبشان

 چند کهآن با فهمیدممی من و بود حرف از پر نگاهش. چرخید سمتش به سرم داشت، اختصاص

 نگاهش در هم هنوز است، شده خسته امسالمتی یدرباره پرسیدن سوال از است وقتی

 لبخند باالجبار. زدمی موج بدنم سالمت دقیق وضعیت از آوردن در سر برای نگرانی و کنجکاوی

 : گفتم خشداری و گرفته صدای با و زدم جانیکم

 .ستساده درد معده یک فقط-

 یک به من که داشت زیادی اصرار بابا. نزنم حرف بودنش ساده از ماندفه من به نگاهش با

 به که بودم آن از لجبازتر من ولی شوم درمان کامال تا کنم، مراجعه خوب گوارش متخصص

 واقعیت به شکش قطعا ندارد ایرادی و عیب من یمعده فهمیدمی اگر. بدهم گوش حرفش

 آب شیر بود، داده تکیه خودش به مرا که همچنان و بشوم بلند کرد کمک من به. شدمی نزدیک



 با را صورتم بزند حرفی کهآنبی. شست بود، آورعذاب تعفنش بوی که مرا صورت و کرد باز را

 چشمانم به را رنگشخوش چشمان و کرد درازم تخت روی. برد اتاقم تا مرا و کرد خشک حوله

 : گفت آهسته صدایی اب و شکست را بینمان سکوت دقیقه چند از پس. دوخت

 !آرزو؟ چته نمیگی من به چرا-

 : گفتم ضعیف صدایی با و دادم قورت را دهانم آب. شدمی حس وضوح به لحنش در دلخوری

 ندازی،می فاصله ماکان و من بین داری کهاین دونیمی خوب خودت تو! بابا چمه دونیمی تو-

 بالیی چه ماکان، نه و بودم مقصرش من نه که وینسنت جنی و خودت یگذشته خاطر به اونم

 ...تو و کنم فکر اون بدون یآینده به تونمنمی حتی من. میاره من سر

 : گفت سرد و خشک لحنی با و گذاشت دهانم روی را دستش

 .داریم مهمون شب. کنی استراحت حرفا این جای به بهتره-

 : گفتم برداشت، دهانم روی از را دستش کهآن محض به. شدند گرد تعجب از چشمانم

 ! کیه؟ مهمون-

 : افزودم پرذوق لحنی با

 ماکان؟-

 : گفت جدیت با و کرد غلیظ اخمی. کشید پوفی و برد فرو موهایش در را دستش

 !بیاری خونه این توی نباید رو ماکان اسم حتی دیگه کردی فراموش کهاین مثل تو-

 : گفتم تفاوتیبی با و کشید پر روحم از ذوق

 .مونممی جاهمین من. کیه مهمون نیست مهم پس-

 : گفت خشم با

 !کن تمومش آرزو-



 : گفتم و دادم بیرون پرحرص را نفسم

 حرف تلفنی کسی با ذارینمی حتی و کردی اسیر منو خونه این توی شما؟ یا کنم تمومش من-

 ! نه؟ چرا رایان ولی نه ماکان. بزنم

 : گفت پرخشم و شد ترغلیظ اخمش

 !زدیمی بزنی حرف رایان با بود نیاز اگر! آرزو نیار باال منو یرو اون-

 راهی هر به کنه پیدا ادامه وضع این دیگه یهفته دو تا اگر! شدم خسته واقعا دیگه من بابا-

 حتی و باشن مراقبم تا کردی استخدام که آدمایی اون از هم دیگه نکن شک. میرم ذارممی شده

 .ترسمنمی بیرون، برم خونه از نذارن

 را دادممی بابا به که فرصتی آخرین تمام، جدیت با لحنم ولی لرزیدمی بغض و خشم از صدایم

 دو تا اگر بودم حاضر حتی بکنم، کاری هر بودم حاضر وضع این از رهایی برای من. داد نشان

 زدن برهم هب بابا واکنش و آبرویم بیخیال و بشکنم را غرورم بماند، طورهمین وضع دیگر یهفته

 دارد کردنش پاک در سعی او که عشقی یثمره بدنم در که بگویم او به و بشوم خودم از تصوراتش

 نگاه و بود کرده سکوت ولی بیندازد، راه دعوا و بزند داد سرم بودم منتظر. پرورانممی را

 برنده برگ یک همین و کردم حس را تهدیدم از ترس نگاهش در. بود دوخته من به را اشزدهبهت

 : گفتم تهدیدوار لحنی با و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. بود من دست در

 .نزدم بُلُف الکی باش مطمئن و کن فکر حرفام به-

 را اتاقم بلند هاییقدم با بزند حرفی کهآنبی. گرفت من از چشم و گرفت جان ابروهایش بر اخم

 .ماندم تنها پرخیالم تنهایی   دنیای با من و رفت او. کرد ترک

 *** 

 

 !دختر شو بیدار! خوابی؟می چقدر آرزو-



 اتاقم چراغ. کردم باز چشم بودم، سختگیرش صاحب دلتنگ شدید که آشنایی صدای شنیدن با

 واضح را او تا زدم پلک باری چند. بود ایستاده تختم جلوی کمر به دست و بود کرده روشن را

 : گفت ناباوری با. بودند شده گرد نینگرا و تعجب از چشمانش. ببینم

 !رسی؟می نظر به حال مریض انقدر چرا! دختر؟ اومده سرت بالیی چه! آرزو-

 : گفتم گنگی با

 !کنید؟می کار چی اینجا! عمه-

 : گفت آهسته صدایی با. کرد نگاه دقیق صورتم در و شد خم جلویم

 و کردمنمی اصرار بهش من تا که بابات. دبو چی نکردین ازدواج امروز کهاین دلیل فهمیدم تازه-

 !زدنمی حرف کردم،نمی تهدیدش

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !شده؟ خسته ازم دیگه که نگفته بهتون ماکان مگه-

 : گفت ناباوری با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانش

 !همین فقط افتاده؛ تعویق به ازدواجتون که گفت فقط ماکان! میگی؟ داری چی-

 !ایران؟ نیومده حاال تا چرا طورهاین اگه-

 من به خودش! ایران؟ نمیاد دیگه اون که کردی فکر تازه! زده بهش آرمان که حرفایی خاطر به-

 میاد و گیرهمی بلیط اون لندن، نری دیگه یهفته تا تو اگر که بگم آرمان به هم و تو به هم گفت

 .بیای کنار خودت با موقع اون تا باید گفت. یاریب ایبهونه چه دفعه این نیست مهم براش و ایران

 صبر این اگر من! کرد؟می صبر قدراین چرا! آمد؟نمی زودتر چرا. زد چنگ گلویم به بزرگ بغضی

 دیگر من برای که گفتممی باید زبانی چه به و زدممی حرف باید کسی چه با نخواهم، را کردنش

 !است؟ بس



 من وقتی از و اَندتو سالمتی نگران خیلی نفس و آرمان اومده؟ سرت بالیی چه بگی میشه آرزو-

 .دکتر بری کنم راضیت کننمی اصرار بهم رسیدم

 !بزنم؟ حرف رایان با ذارننمی چرا عمه-

 بهم ماکان و تو کنه سعی اگه کرده تهدیدش آرمان و ارتباطه در ماکان با خیلی رایان چون-

 .دیده شخود چشم از ببینه چی هر بشین، نزدیک

 !نیستین؟ ارتباط در ماکان با شما مگه-

 .ماکانه پیش لندن ستهفته یک که رایان یاندازه به نه-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چی؟-

 : گفت و دزدید من از را نگاهش

 ...که بود این اونم و برسونم پیغامی یک بهت بود گفته رایان بگم نرفته یادم تا-

 : افزود و کشاند من کنجکاو چشمان سمت به را نگاهش و کرد مکثی

 این آخر تا حتما و بگو مونهمه به زودتر چه هر و نترس کنیمی پنهانش که واقعیتی گفتن از-

 .دکتر برو معاینه برای هفته

 !واقعیت؟ کدوم-

 : گفت و داد تکان طرفین به را سرش

 و ماکان و تو فقط مطمئنم هست که چی هر. سوندمر  بهت پیغامشو فقط من! دونمنمی منم-

 .نمیگید کسی به ولی دونید،می رایان

 مرا بارداری یقضیه حتما ماکان گفتمی درونم در حسی. بود معلوم بزرگی دلگیری نگاهش در

 کسی به شرایطی هیچ در بود، داده قول من به ماکان که طورهمان البد هم رایان و گفته رایان به

 شرم حس. نزند ماجرا این از حرفی و کند سکوت که داده قول ماکان به نگوید، مورد آن در چیزی



 و برود رایان جلوی آبرویم تمام که نبود حرفی کم. افتاد پردلهره تپشی به قلبم و کرد سرد را بدنم

 گزارش مرا وضعیت شانهمگی بسا چه بگذرد، بابا یزورگویانه اعمال این از بیشتری مدت اگر

 .بگیرم باال را سرم نتوانم حتی خجالت، از من و کنند

 !نبودی پریده رو و رنگ انقدر حاال تا هیچوقت شده؟ چت نمیگی من به تو آرزو-

 : گفتم و زدم رویش به جانیکم لبخند

 .نیست مهمی چیز-

 .دکتر برمتمی فردا پس خودم نمیگی که حاال باشه-

 : نالیدم حوصلهبی

 !نیست چیزیم! هعم دکترم خودم من-

 .نباشه هم حرفی. دکتر میای من با فردا پس تو-

 !گرفتین؟ شما که میده وقت روزه دو دکتری کدوم عمه-

 .گرفته وقت واست نفس-

 ...که کنهمی اصرار اون از بیشتر که بابا! مامان؟-

 : گفت آهسته و گذاشت دهانم روی را دستش

 اون حرف به چون ببرمت، گفت من به و گرفت وقت واست نفس! چته؟ تو فهمهمی چه بابات-

 .نمیری باهاش و نمیدی گوش

 : گفت رفتمی اتاقم در سمت به که همچنان. شد بلند و برداشت دهانم روی از را دستش

 .پایین میارمت زور به میام خودم نیای هم اگر. بخوریم شام که پایین بیا پاشو-

 معاینه مرا گوارش متخصص که بهتر همان صالا. فرستادم لعنت بدم شانس به و کشیدم پوفی

 .کنند رهایم و نیامده اممعده سر بر بالیی بفهمند هاآن و کند



 *** 

 

 به رفتن برای عمه اجبار به است قرار امروز. برداشتم را کیفم و پوشیدم را امشنلی مدل پالتوی

 .بروم بیرون است، گرفته وقت آنجا از برایم که بیمارستانی

 !دختر بجنب !آرزو-

 تا سر به نگاهی. زدم بود ایستاده منتظرم که عمه روی به جانیکم لبخند و کردم باز را اتاقم در

 : گفت و انداخت پایم

 !نخوری سرما-

 .نباشید نگران پوشیدم، خیلی-

 کوچکش فرزند که مادر یک مثل. گرفت مرا دست و داد تکان پایین به تایید ینشانه به را سرش

 .کشاند خودش دنبال به مرا کشد،می خود بالدن به را

 : گفت و شد سبز جلویمان مامان رسیدیم، پذیرایی به کهآن محض به

 .بیارید خوب خبر فقط که انشالله-

 : گفت و زد رویم به دارمعنی لبخندی

 .آرزو میری تعمه با داری که ممنون-

 : گفتم و کردم ترپررنگ کمی را کمرنگم لبخند

 .نیست چیزیم ببینید که میرم-

 : گفت و شد ترعمیق لبخندش

 .امیدوارم-

 : گفت داشت عجله خیلی که عمه



 .خداحافظ فعال خب-

 سکوت جز بودیم، نشسته ماشین در که مدتی تمام در. کشاند خودش دنبال هم مرا و افتاد راه

 به من و شد متوقف شیک بیمارستان یک جلوی ماشین ساعت نیم از پس. نبود جاری بینمان

 شد، باعث طبی الکل بوی شدیم، که بیمارستان تمیز و سفید سالن وارد. شدم پیاده عمه همراه

 حال که عمه. بگیرم تهوع حال مبادا که بگذارم دهانم و بینی روی را دستم و کنم جمع را امچهره

 : گفت و کرد تند را هایشقدم دید، مرا

 .رسیممی زود-

 به متعجب و شدم پیاده عمه دست در دست آسانسور توقف با. مشد آسانسور سوار دنبالش به

 .کردم نگاه شدیم، آن وارد که سالنی

 .آرزو رسیدیم دیگه-

 .ماندم خیره در روی تابلوی به ناباوری با

 !سونوگرافی؟-

 قرار سالن از ایگوشه در که منشی میز سمت به و کرد باز را در بدهد، جوابی من به کهآنبی

 : گفت او جواب در منشی گفت، که را فامیلش. رفت داشت،

 .بشینید منتظر دقیقه چند-

 گرفته برایم سونوگرافی وقت چرا عمه بفهمم بودم شده کنجکاو که من و نشستیم حرفی هیچبی

 : گفتم است،

 عمه؟ سونوگرافی چرا-

 : گفت و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه 

 تونینمی که من و نفس از کنی، مخفی بتونی که هم کی هر از کنی؟ مخفی تونیمی کردی فکر-

 !کنی مخفی



 : پرسیدم گنگ و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !کنم؟ مخفی رو چی-

 : گفت و کرد اشاره شکمم به اشاشاره انگشت با

 .دادی آب به ماکان با که گلی دسته-

. شد تندتر امکان حد تا نینگرا و استرس شدت از قلبم تپش. شدند گردتر امکان حد تا چشمانم

 : گفت و گذاشت امشانه روی را دستش

 باهاش جوری تونمنمی من کردی فکر مُردم؟ من کردی فکر تو! فکربی یدختره! باباتی؟ نگران-

 بشه؟ متقاعد که بزنم حرف

 .کردم نگاهش زدهوحشت چشمانی با و گذاشتم دهانم روی را دستم ترس با 

 که برهمی حساب من از اونقدری باش مطمئن! آرمانم بزرگ خواهر من !دختر باش آروم! آرزو-

 ! نکنه خطور ذهنش به بیاد، بچه این و تو سر بالیی کهاین فکر حتی

 : گفتم ترس با و برداشتم دهانم روی از را دستم

 !عمه ولی-

 کردی فکر واقعا تو نگفتی؟ من به چرا نخواستی؟ کمک من از چرا بگم؟ چی تو به من آخه آرزو-

 کنم؟می سرزنشت من

 ...بابام ولی نه شما-

 .ترسیدممی شدت به داد، خواهد نشان امبارداری به که واکنشی و بابا از. کردم سکوت

 کسی با که ایرابطه خاطر به رو تو نداره حق. داد آب به گالشو دسته بود، تو سن هم وقتی باباتم-

 !کنه سرزنش داشتی، بودی عاشقش که

 !مهع اما-



 : گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 .نیار ولی و اما اینقدر-

 : گفت و زد رویم به بخشاطمینان لبخندی

 بذارم بود ممکن غیر میونه، در بچه یک پای گفتیمی زودتر اگر! آرزو کن اعتماد من به-

 .بیفته تعویق به روز یک حتی ازدواجتون

 او. ماندم خیره چشمانش در و زد حلقه نمچشما در اشک. گرفت جان گلویم در بزرگ بغضی

 چیزی هر از بیش و بود هابچه عاشق چون شاید کرد،می درک دیگری کس هر از بیش مرا حس

 .بود نشده ممکن برایش ولی آوردنش دنیا به و بدنش در فرزندش کردن حس عاشق

 .رادمنش خانوم-

 : گفت و زد رویم هب لبخندی عمه. چرخید سمتش به دویمان هر سر منشی صدای با

 .وضعیه چه در کوچولو ببینیم بریم پاشو-

 خاصی برق چشمانش کردممی حس. پاشید رویم به پرلذت لبخندی و زد رویم به چشمکی

. شدم بلند و زدم رویش به حالیبی لبخند. بود آمده ذوق به شدت به من بارداری از گویا زد،می

 روپوش با جوانی نسبتا خانم ورودمان، محض به هک شدیم بزرگی نسبتا اتاق وارد دنبالش به

 .پاشید رویمان به پرمحبت لبخندی و شد بلند اشصندلی روی از ما احترام به رنگش سفید

 .رادمنش خانوم اومدید خوش. سالم-

. است شناختهمی را عمه قبل از فهمید، نگاهش از شدمی خوب که کرد دارمعنی نگاهی عمه به

 : گفت و کرد اشاره سونو دستگاه کنار ختت به دستش با عمه

 .آرزو نده طولش-



 ماکان بدون که بود باریاولین این. رفتم تخت سمت به سست هاییقدم با و کشیدم پوفی

 را چهارم ماه خواستممی چراکه نداشتم، اشتیاقی و میل هیچ همین برای و شدممی سونوگرافی

 .باشم او کنار هم

 شدن خیس. شدم خیره سقف به تفاوتبی لباسم، کشیدن باال از سپ و کشیدم دراز تخت روی

 حاال که رفتم فرو فکر این به. کردممی تحملش باید ولی زدمی بهم را حالم لزج ژل آن از شکمم

 امیدوارتر آینده به باید است، قرار چه از اوضاع که بودند رسیده یقین به مامان هم و عمه هم که

 راه از عمه کند خدا. کنم عواقبش و بابا به واقعیت گفتن درگیر را خودم نیست نیاز چراکه باشم

 .دهد نشان خود از منطقی برخوردی هم بابا و بگوید بابا به را چیز همه درستی،

. چرخاندم کنارم مانیتور سمت به را سرم آرامش، حرکت و شکمم روی سونو پروب گرفتن قرار با

 از یکی شکبی. گرفت جان لبم بر پرعشق لبخندی. دمشنیمی خوبی به را قلبش خفیف صدای

 .بودم شنیده زمان آن تا که بود هاییموسیقی بهترین

 نگاه مانیتور تصویر به دقیق و بود شده ساکت بود، عمه با گفتگو مشغول حاال تا که خانم همان

 وصف قیشو با گنجد،نمی خود پوست در ذوق شدت از بود معلوم چشمانش از که عمه. کردمی

 دیدن از و شدم خیزنیم دیدمنمی خوب را تصویر که من. بود شده خیره مانیتور به ناشدنی

 لبخندی که همچنان. شدم لذت غرق شدم،می دیده خوبی به بدنش اعضای تمام که جنینی

 : گفتم ب**ل زیر نبود شنیدن قابل اصال که صدایی با بود، بسته نقش لبم بر عمیق

 !شدی بزرگ درچق کوچولو پرنسس-

 .هست مشکلی یه-

 نگرانی در که هم عمه. کردم نگاه او به نگرانی با و کرد فروکش ذوقم بارهیک به زد که حرفی این با

 : گفت سریع آورد،نمی کم من از

 !مشکلی؟ چه-

 : گفت و کرد زوم هاعکس از یکی روی



 .داره رحمش داخل کوچیک خون یلخته یک-

 : گفتم ناباوری با

 !نبود این قبلی هایمعاینه توی! نداره کانام-

 : گفت فراوانی آرامش با. زد رویم به بخشاطمینان لبخندی و کشاند من به را نگاهش

 یک اما نداره، زیادی نگرانی جای هنوز البته و شده تشکیل تازه که معلومه! کوچیکه که گفتم-

 استراحت بیشتر هم و باشی نداشته استرس هم بعد، به این از کهاین واسه هشدار یک. هشداره

 .بخوری رو خودت تقویتی داروهای و غذا خوب و کنی

 : گفت و کشید خیال آسودگی از نفسی عمه

 نیست؟ که ایدیگه مشکل. کنممی درست من رو اینا یهمه-

 : گفت و زد لبخندی 

 یلخته ونهم فقط داره، کاملشو سالمت و بوده طبیعی جنین رشد شکر رو خدا. نیست نه،-

 ...سقط   باعث و بشه بزرگ ممکنه خون

 : گفت و پرید حرفش وسط عمه

 .میشه درست اون-

 : گفت و زد لبخندی

 .امیدوارم-

 ترس و دلهره روزش هر که ایخانه در. زدمی شور دلم هم هنوز من کنار، به هایشانحرف تمام

 با و زد حلقه چشمانم در اشک! باشم؟ کوچکمان پرنسس بحرانی اوضاع مراقب باید چطور دارم،

 روی هایژل یبازمانده دستمال با سریع دید، مرا بد حال که عمه. دوختم چشم عمه به بغض

 : گفت و کرد پاک را شکمم

 !نکن هم منفی فکرای بریم، پاشو-



 *** 

 

 !بگید بابا به نباید امشب گفتم بهتون! کنممی خواهش عمه-

 : گفت و گذاشت امشانه روی را دستش عمه

 شدی بیدار وقتی. شدی خسته خیلی و بیمارستان رفتیم هم صبح. آرزو کن استراحت فعال-

 .زنیممی حرف بهش راجع

 باشه؟. بفهمه زودی این به بابا خوامنمی من عمه-

 و تو ارتباط جلوی دیگه بفهمه، وقتی اون! نفعته به بیشتر بفهمه زودتر چی هر آرمان! آرزو اوه-

 !کنی ازدواج ماکان با زودتر البته و باشی ترآروم خیلی تونیمی تو و گیرهنمی رو ماکان

 فکر قدری به صبح از. انداخت گریه به مرا روز این در هزارم بار برای که شد بزرگ حدی به بغضم

 و سرگیجه. کردمی درد شدت به سرم که کردم گریه نگرانی و ترس شدت از و کردم منفی خیال و

 وقتی امشب داشت اصرار چرا عمه کردمنمی درک. داشتبرنمی من سر از ستد هم تهوع حال

 نگران شدت، به بلکه کردمنمی درک تنها نه و بگوید او به را چیز همه بازگشت، خانه به بابا

 .بودم داد خواهد نشان بابا که واکنشی

 وارنوازش و آرام را دستش. کنند خیس را پیراهنش هایماشک داد، اجازه و کشید آغوش به مرا

 : گفت و داد حرکت بازوهایم روی

 فکر خودت به خدا رو تو. بخواب بگیر راحت خیال با. فعال نمیگم کن ولش اصال! آرزو باش آروم-

 باش آروم! کنی؟می اذیتش انقدر اونو چرا! کن فکر تماهه چهار کوچولوی دختر به کنی،نمی

 !عزیزم

 چقدر نفهمیدم هم آخر. آمدنمی بند امگریه من ولی دنددامی فراوانی محبت بوی هایشحرف

 فکر. رفتم خواب به که شد شدید حدی به امسرگیجه و کردم گریه آغوشش در که گذشت زمان

 که تندی هایواکنش و بابا غضب و خشم کابوس از پر خوابی که نبود ساعت یک از بیش کنم



 خواب از قبل از ترخسته نهایت در. داد ذابع بخشیدن آرامش از بیش مرا دهد، نشان بود قرار

 از و زدم کنار را پتو. کردممی حس را سردم عرق خیسی موهایم یریشه در و پیشانی روی. پریدم

 سرویس تا مرا آمد سراغم به که بدی تهوع حال شدن، بلند محض به. شدم بلند تختم روی

. رساندم اعال حد به را امجسمانی ضعف و آوردم باال نزارم حال آن با باری چند. دواند بهداشتی

 از پاهایم و دستان. پاشیدم صورتم به سرد آبی و شدم بلند ام،معده اندک محتویات اتمام از پس

 تصویر به. دادممی خرج به مقاومت ایستادن برای حال، این با ولی لرزیدندمی ضعف شدت

 : گفتم و زدم پوزخندی داد،می شانن جسد یک مثل مرا که آینه در امروپریده و رنگ صورت

 !خوشبختی چقدر تو! آرزو خوشبختی چقدر-

 خورد، بچه که تکانی حس با. بود تردردناک و ترتلخ ایگریه و بغض هر از که زدم عمیق لبخندی

 داشتن. کردم ترعمیق را لبخندم کردمی درد بدجور دلم کهآن با. گذاشتم شکمم روی را دستم

 عمیق نفسی. دادممی نشان خودم از بیشتری قدرت باید پس بود، من دلخوشی تنها بچه این

 در ماندن برای امباطنی میل رغمعلی. کردم روانه سرویس در سمت به را دستم و کشیدم

 پایین از که بابا و عمه مبهم صدای شنیدن با. رفتم بیرون و آوردم پایین را دستگیره سرویس،

 متوقف پلهراه باالی. برداشتم پلهراه سمت به پرتردید و سست هاییقدم لرزان پاهایی با آمد،می

 امخسته نگاه. نخورم زمین ام،شده ضعیف پاهای با که دادم تکیه کنارم ینرده به را دستم و شدم

 سردردم کهآن با. کردم متمرکز شد،می دیده پذیرایی در بابا و عمه از که وضوحیکم تصویر روی را

 مغزم تمرکز تمام داد،نمی من به را رسیدمی گوشم به پایین از که صداهایی کردن تحلیل یاجازه

 .دادم اختصاص هایشانحرف فهمیدن به را

 !هستی؟ چی دنبال واقعا! کنی؟می کارو این آرزو با چرا تو آرمان-

 !بگیرم تصمیم براش چطور دونممی خودم و منه دختر آرزو! کن تمومش کنممی خواهش آرمیتا-

 اون! بگیری؟ تصمیم براش تو که ستبچه یک آرزو کردی فکر واقعا! بگیری؟ تصمیم براش تو-

 !کنیمی اذیتش داری فقط تو! بگیره تصمیم زندگیش برای خودش باید و بالغه آدم یک



 به کنم، برخورد چطور آرزو با من که این و خواممی چی و میگم چی که دونممی خودم من آرمیتا-

 !نداره ربطی آرزو و خودم جز کسهیچ

 : گفت تاکید با و کرد مکثی

 !تو به حتی-

 این یهمه ذارمنمی من ولی کنی، برخورد باهاش چطور بگیری تصمیم داری حق تو آره-

 !کنی عملی هاتوتصمیم

 !شی عمه فقط تو ولی باباشم من! هستی؟ کی کردی فکر تو-

 آمریکا داشتی وقتی که یادته خودتم. دارم دوستش هم خیلی. دارم دوستش اما شمعمه من آره-

 روز اون تو اگه. کنیم بزرگش عشق با مارکو و من تا بده من به رو آرزو گفتم بهت کردی،می ترک رو

 در کردی، حقش در تو که هاییستم این از کدومهیچ و بود من دختر آرزو االن کردی،نمی لجبازی

 آرشو چرا نفهمیدم من کردی فکر! نداری رو آرزو لیاقت الاص تو آرمان دونیمی! شدنمی حقش

 کنیمی مجبور رو رایان چرا نفهمیدم من کردی فکر بابامون؟ و مامان یخونه بره کردی مجبور

 خودش دختر عین رو آرزو که رو آریان چرا نفهمیدم من کردی فکر کنه؟ کم آرزو با ارتباطشو

 مزاده*حرو یک رو آرزو هنوزم تو چون! آرمان فهمیدم من ؟کردی بیرون آرزو زندگی از داره، دوست

 !دونیمی

 حقایقی شنیدن. بود سخت برایم واقعا عمه هایحرف شنیدن تحمل. کشید تیر شدت به سرم

 .بود چشیدن را جهنم از ایتکه سوزاندند،می را وجودم تمام و دادندمی تلخی بوی که

 نداری حق و دونینمی من احساس و فکر از هیچی وت! آرمیتا باش زنیمی که حرفایی مراقب-

 دارم بهش که حسی و منه دختر آرزو! داشتم دوستش چون ندادم تو به رو آرزو من! کنی قضاوتم

 من برای چقدر آرزو که کنی درک تونینمی وقتهیچ تو! نداشتم زندگیم توی دیگه هیچکس به رو

 فقط کردم دور ازش رو آریان و رایان و آرش من! کنی قضاوت طوریاین نداری حق و ارزشمنده

 گذشته تلخ خاطرات و فکر از پر و پردغدغه زندگیش انقدر و باشه داشته آرامش کهاین برای

 !کشه؟می عذاب داره اینجوری و فهمیده شو گذشته آرزو که خوبه واقعا االن! نباشه



 همه که خودته تقصیر! کشیدنمی عذاب انقدر وضعیت این توی و االن فهمیدمی زودتر اگه-

 .کنه ازدواج ماکان با بدی اجازه باید بگم بهت خواممی فقط االنم! گفتی بهش دیر خیلی چیزو

 : گفت و زد صداداری پوزخند بابا

 !ببینه؟ رو لعنتی وینسنت جنی مدام که کنه ازدواج ماکان با بذارم! چی؟-

 .کنن ازدواج هم با اونا بذاری باید فقط تو! آرمان شده دیر چیزا این واسه دیگه-

 !خیالیخوش خیلی! بذارم؟ باید کنیمی فکر چرا. بشه دیرتر این از ذارمنمی ولی دیره آره-

 ...آرزو چون بذاری باید! آرمان خیالیخوش تو-

 بر را گذشتمی من سر در آنچه کردم دعا دل در بار هزار چند کرد، مکث که ثانیه چند همان در

 .نیاورد زبان

 : افزود کوتاهش مکث از پس

 .ستحامله... ماکان از... ماکان از آرزو-

 بابا ببینم و بایستم همانجا ساکت خواستمی دلم. زد زد،می نباید که را حرفی آن تمام! شد تمام

 بدنم برای سرم وزن کردم، حس که شد زیاد حدی به امسرگیجه ولی کند،می چه عمه جواب در

 و دادم دست از را ایستادنم توان که شدند سست قدری به پاهایم. تاس زیاد حد از بیش

 با و شد رها بدنم کل همزمانش و خورد ُسر نرده روی از دستم باشم، داشته ایاراده کهآنبی

. آمدم پایین و خوردم قل هاپله تمام روی سرش پشت و افتادم پله باالترین روی بدی ترق صدای

 درد حس با و شده گم گیجم مغز در زد،می صدا مرا اسم که بابا داد و عمه جیغ صدای

 .شدند مخلوط بود، خورده پیچ کمرم و شکم در که وحشتناکی

 *** 

 



 که طبی الکل بوی و بود چشمانم جلوی که سفیدی سقف. کردم باز چشم دستم سوزش حس با

 کنارم که تاریپرس سمت به را سرم. هستم بیمارستان در دادمی نشان خورد،می مشامم به

رُم برایم و ایستاده  به لبخندی. بود روییخوش کوتاه قد و جوان دختر. چرخاندم کرد،می عوض س 

 : گفت و پاشید رویم

 !دختر دادی سکته رو تخونواده و خوابی که روزه سه! شدی بیدار باالخره-

 خواب؟: گفتم گنگ

 .بودی بیهوش آره،-

 !بودم؟ بیهوش چرا-

رُم پسماند کهحالی در و گرفت من از را نگاهش  : گفت کرد،می جمع را قبل س 

 .کشید طول خیلی اومدی هوش به تا ولی کردن عملت. بود شده سقط تبچه-

 نگاهش. زدمی حرف چه از او! بود؟ شده سقط من یبچه. کردممی نگاهش تعجب از باز دهانی با

 : گفت و کشاند من سمت به را

 .برسی خودت به خوب مدت یک بهتره. کردن تزریق بهت خون کلی. دادی دست از خون خیلی-

 : گفت و زد رویم به چشمکی

 .بعدیت یبچه ایشالله! نباش نگران-

 : گفتم لرزید،می بُهت و ترس شدت از که صدایی با

 !ستزنده من یبچه! کن تمومش رو مسخره شوخی این! میگی؟ داری چی-

 : گفت یوسانهما و داد تکان تاسف ینشانه به سری

 جای موندمی زنده تبچه اگه افتادی، هاپله روی از تو کردن تعریف که اونجوری ولی متاسفم-

 !داشت تعجب



 تیر دلم زیر که وحشتناکی درد که کنم بیرون اتاق از را او شده، طور هر تا شدم خیزنیم تخت روی

 شکمم روی را دستم. کاندخش دهانم در را حرف یریشه سوزاند، را وجودم عمق تا و کشید

 .باشد ترتحمل قابل دردم تا گرفتم، هایمدندان الی را زبانم و بستم چشم و گذاشتم

 !خوبه؟ حالت-

 به. گذاشت بازوهایم روی را دستانش و آمد سمتم به سرعت به. زدمی موج صدایش در نگرانی

 که شکمم روی ترمحکم را دستم. بودم داده دست از هم را زدنم حرف توان که داشتم درد قدری

 : گفتم دل در و دادم فشار بود، رفته فرو قبل به نسبت

 !گذاشتی؟ تنهام چرا تو من، کوچولوی پرنسس-

*** 

 

 : گفت و گذاشت دهانم در را بود پخته برایم خودش که غلیظی سوپ از دیگری قاشق مامان

 .میشه تموم سخت روزای کن باور. عزیزم میشه تموم-

 هوش به از روز چهار. دوختم جلویم سوپ ظرف به و گرفتم چشمانش از را تفاوتمبی و سرد نگاه

 در. دادنمی را شدنم مرخص یاجازه هنوز دکتر شدیدم، خونریزی خاطر به ولی گذشتمی آمدنم

 یاجازه هیچکس به مامان، جز به من ولی ببیند مرا خواستند بار چند بابا و عمه مدت این

 بابا اگر و گفتنمی بابا به چیزی و کردمی گوش من حرف به عمه اگر. دادمنمی را خودم با مالقات

 مدت این تمام در. دادمنمی دست از را کوچکم دختر کرد،نمی اسیر خانه در مرا تمام لجاجت با

 دلم. بودم حال و حسبی و افسرده دهد،می نشان جسمانی حیاتی عالئم فقط که مرده یک مثل

 که کردم سرزنش بچه دادن دست از برای را خودم قدری به ولی کشیدمی پر ماکان دیدن برای

 یپرنده حال این با کنم، فکر ماکان چشمان در کردن نگاه دیگر باریک به کنم،نمی جرات حتی

 مصور متخیلم چشمان جلوی را بخششآرامش چشمان و کشیدمی پر لندن به مدام خیالم

 .ساختمی



 بخوری؟ بیشتر یشهم عزیزم آرزو،-

 .کشیدم دراز تخت روی و زدم پس کرد،می نزدیک دهانم به را پری قاشق که را دستش 

 !بگیری جون کمی یک که بخور دیگه کم یه! نخوردی چیزی که تو جان آرزو-

 این دانمنمی. برود بیرون اتاق از و نزند حرفی دیگر که کشیدم سرم باالی تا را رویم نازک پتوی

 اوضاع این از را خودم زودتر چه هر باید هست چه هر ولی ماند،می اینگونه ک ی تا من وزر  و حال

 بابا کهآن وجود با ولی باشد سخت باورش شاید. کنم شروع دوباره را کردن زندگی و بیاورم بیرون

 گویدمی قلبم اعماق آن در ندایی هم هنوز دانستم،می دخترم دادن دست از مقصر را عمه و

. بدهم نجات باتالق این از را خودم باید حال هر به. بخشید خواهم را هاآن روزی و دارم تشاندوس

 فکر ندیدم، هرگز را کوچکم دختر چند هر هم اکنون. بود کرده امخسته کردن زندگی خاطرات با

 .کردنمی رها مرا مُرد خواهم نحیفش و کوچک هیکل کشیدن آغوش به آرزوی در کهاین

 *** 

 

 طوسی هایچشم دیدن با. کردم باز چشم خوردمی مشامم به که تلخی و خنک عطر بوی حس با

 پایین را ابروهایم غلیظ اخمی درخشیدند،می اتاق تاریک نیمه فضای در که رنگش آبی هایرگه با

 : گفت آهسته صدایی با. آورد

 .آرزو بزنم حرف باهات باید-

 : گفتم شمپرخ گرفته، صدایی با و شد غلیظتر اخمم

 !بابا بزنم حرف باهات خوامنمی من اما-

 : گفت و نشست تختم کنار صندلی روی من حرف به توجهبی

 .بزنم که خواممی چون زنممی حرفمو من پس خب-

 .دوختم چشم او به منتظر سرد و خشک نگاهی با و شدم خیزنیم تختم روی باالجبار



 !آرزو؟ کردی پنهان من از واقعیتو اون چرا-

 نکردی؟ پنهان من از رو واقعیتی شما مگه-

 : گفت و کشید پرحرص نفسی 

 !بده جوابمو! آرزو نذار من سر به سر-

 !ندارم جوابی-

 !کن تموم وضعو این لطفا آرزو-

 !کردی شروعش شما-

 ...بچه یک حتی و گذشته چی ماکان و تو بین بودی نگفته من به تو ولی کردم شروع آره-

 : گفت و کشید پوفی کالفه. برد فرو موهایش در را دستش و کرد سکوت

 !نداشتم انتظاری همچین تو از من! آرزو؟ کردی کاری همچین چرا آخه-

 مانع شما مخالفت اگر البته و کنیم ازدواج هم با خواستیممی و داشتیم دوست همدیگرو چون-

 !اومدنمی پیش هم مشکلی شد،نمی ما

 : گفت و چرخاند دیگری سمت به را سرش

! بودین نکرده ازدواج که هنوز ولی درست، کنین ازدواج بودین مصمم درست، داشتید دوست-

 ...رو کردیمی حفظ همیشه که هاییحریم داشتم انتظار ازت من

 : گفتم کند، تمام را حرفش بگذارم کهآنبی

 رو هایینقانو تمام خاطرش به آدم که عالقه و عشق اسم به هست حسی یک چون. نکردم ولی-

 .ذارهمی پا زیر کرده،می رعایت هاسال که

 : گفت کردمی نگاه چشمانم در مستقیم که حالی در و چرخاند سمتم به را سرش

 ...هاتوجیه این با حتی نیست، پذیرفته کارت اصال کهاین با-



 : گفت ترمالیم لحنی با و کرد مکثی

 .کنممی درکت-

 کمرنگی لبخند! نداشتم او از را حرفی چنین شنیدن انتظار. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 آزار مرا مدت این تمام که بغضی ارادهبی. کشید گرمش آغوش به را جانمبی بدن و زد رویم به

 دقیقه چند گذشت. شدند سرازیر چشمانم از دیگری از پس یکی هایماشک و شکست داد،می

 .کنم خفه او آغوش در را هقمهق و کنم آغاز را امگریه من که بود کافی

 با را موهایم روی که همچنان بابا و شد کم امگریه شدت باالخره که گذشت زمان چقدر دانمنمی

 : گفت کرد،می نوازش گرمش همیشه مثل دستان

 که بودن موانعی شاید که بدونی اینو خواممی. دارم و داشتم دوستت همیشه من آرزو-

 برای همیشه تو که اینه مهمه که چیزی ولی کنم، ابراز بهت رو نمداشت دوست این ذاشتننمی

 اعتماد من به تونیمی که کنی باور بعد به این از خواممی ازت. هستی و بودی باارزش و عزیز من

 دوست تو، از شدن عصبانی وقتهیچ! نترس اصال منم واکنش از. بزنی بهم حرفاتو و کنی

 .کنهنمی دارخدشه رو داشتنت

 : گفتم لرزید،می و بود گرفته که صدایی اب

 .بابا-

 : داد را جوابم مالیم لحنی با

 جانم؟-

 .لندن برگردم تونمنمی دیگه من-

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب. شد خیره چشمانم به متعجب و آورد بیرون آغوشش از مرا

 کنم؟ نگاه ماشچش توی چطوری. کنم مراقبت ماکان امانتی از نتونستم حتی من چون-



 بابا با تازه. کردممی فکر بود، کرده قدغن من بر را دیدنش بابا که کسی دیدن به. بود خوش دلم 

 رنگ نگاهش فقط کرد، بحثی نه و دعوایی نه بابا که بود اینجا جالب! زدممی هم حرف اشدرباره

 خواستمی دلم نگاهش نآ دیدن با کهآن با. گرفت را دادمی آزارش که بزرگ وجدانی عذاب و غم

 من و گرفت دست در را زبانم افسار درونم در عجیب نیرویی نزنم، دیگری حرف و شوم ساکت

 : گفتم اختیاربی

 بهت خواممی حاال ولی کردم مخفیش ازت ماکان یخواسته به که هست هم چیزی یک بابا-

 .بگم

 : گفت سریع و گرفت زیادی کنجکاوی رنگ نگاهش

 !بگو-

 : گفتم و دادم قورت را مدهان آب

 !بوده؟ کی زدن پیوند مامان به قلبشو که کسی اون دونیمی-

 : پرسید و کرد نگاهم پیش از بیش کنجکاوی با

 !بوده؟ کی فهمیدی تو! نه-

 : گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .زدن پیوند مامان به قلبشو ماکان درخواست به. ماکان مادر  -

 : گفت ناباوری با و شدند گرد امکان حد تا شمانشچ

 !چی؟-

 *** 

 

 شد،می دیده اتاقم از که یمانخانه نزدیک پارک به هدفبی و بودم ایستاده اتاقم یپنجره جلوی

 و دویدندمی پارک در فراوان ذوق و شوق با که کوچکی هایبچه به حسرت با. بودم شده خیره



 مگر افتادم؟نمی هاپله روی از پیش یهفته دو من اگر شدمی چه. کردم نگاه بودند بازی مشغول

 را او که بزرگی عشق یاد به او، به کردن نگاه با و باشم هاآن مثل بچه یک مادر شدمی کهاین نه

 حد از بیش یاجازه من به نباید زندگی شاید شوم؟ لذت غرق و بیفتم گذاشته یادگار به برایم

 متنفر من از هاسال پدرم تا شدم متولد وینسنت جنی فرزند من همین برای بدهد، را بودن شاد

 ماکان از گرفت لذت و پرآرامش و شیرین عشقی روی و رنگ امزندگی تازه وقتی همین برای باشد،

 را بود عشقمان یثمره که داشتنی دوست دختری مادری   به امید وقتی همین برای شدم، دور

 منفی افکار به دیگر بار و کشیدم آهی. دادم دست از همیشه برای را معصومم دخترک داشتم،

 روز، چهار این در و بودم شده مرخص بیمارستان از که شدمی روزی چهار. کردم فکر امروزه هر

 شوق و صمیمیت با قدیم مثل. بود بابا و عمه با دوباره ارتباط کردن برقرار کردم که کاری بهترین

 دلم. بود هنر زدم،می حرف کمی و دادممی را سواالتشان جواب که نهمی ولی زدم،نمی حرف

 با حتی و کنم نگاه را بیرون و بایستم اتاقم یگوشه مدام افسرده، بیمار یک مثل خواستنمی

 و توان اما باشم نداشته را هایشانسوال به کوتاه جواب جز ارتباطی داشتم، دوستشان که کسانی

 از مرا نه و کردمی اسیر مرا نه دیگر بابا که بود اینجا جالب. نداشتم را این از غیر رفتاری یانگیزه

 این در ماندن و نداشتم را ماکان با دوباره رویارویی قدرت من، ولی کردمی سلب ایران از رفتن

 کوچکمان پرنسس گفتممی و کردممی نگاه چشمانش در رویی چه با آخر. دادممی ترجیح را خانه

 قبل از کهآن بدون اتاقم در که بودم خیال و فکر درگیر! ام؟داده دست از را بودی شقشعا تو که

 اتاقم وارد زدن در بدون نداشت اجازه هیچکس خانه این در. شد باز بشود، زده در بر ایضربه

 اعتراض کرد، باز اجازهبی را در که کسی به و بچرخم سرم پشت به خواستممی کهآن با! بشود

 .کردم سکوت و ماندم ایستاده، در به پشت طورهمان کنم،

 عطر خوب بوی لحظه، چند از پس و دادمی من به شدنش نزدیک از خبر هایشقدم صدای

 پردازخیال حد چه تا کردم فکر خودم با. رسید مشامم به دادممی جان صاحبش برای که آشنایی

 بوی بود؛ خودش عطر بوی واقعا انگار اما !دهدمی تشخیص اشتباه را بوها هم امبینی که امشده

 کسی تنها. بود دهد،می نوازش را مشام باران بارش از پس بریتانیایی جنگلی در که خیس چوب

 هاقدم صدای و شد شدیدتر عطر بوی لحظه چند گذر با. بود خودش زد،می عطری چنین که

 به دادم اجازه مغزم به و بستم را چشمانم. شد ترنزدیک بسیار شخص، که داد نشان



 آمده اتاقم به که است مردی آن او، واقعا که کنم فکر من و دهد ادامه اشماهرانه پردازیخیال

 بوی! بود خودش عطر بوی. کشید گرمش آغوش به پشت از مرا و برداشت دیگر قدم یک. است

 صدای ،بعد کمی و رفت فرو سرم فرق در اشسوزنی نوک ریش ته! طورهمین هم شیو افتر

 : آمد در داشت آرامش بوی و رنگ هم هنوز ولی بود شده خشدار و گرفته که غمناکش

 !باشه فکر تو مادمازل نبینم-

 آخر. کردمنمی باور را عطرش بوی حتی. کردمنمی باور هم را آغوشش. کردمنمی باور را صدایش

 : گفتم شد،می شنیده زور به که آهسته صدایی با! بود؟ خودش واقعا کنم باور چطور

 !خوابه یک این-

 !مادمازل بیداریه توی واقعیت یک-

 خودش سمت به مرا و گرفت پرحرارتش دستان با را بازوهایم و آورد بیرون آغوشش از مرا

 جلوی که تصویری در کنم، بازشان اگر ترسیدممی و بود بسته چشمانم همچنان. چرخاند

 .نباشد ماکان بستمی نقش چشمانم

 واسه دلم چقدر دونینمی تو! کنم نگاه چشماتو خواممی! کن بازشون! عزیزم کن باز چشماتو-

 !کن بازشون پس شده، تنگ چشمات توی کردن نگاه

 !کرد؟ باور را شیرینی خیال چنین شودمی مگر آخر. چکید راستم چشم یگوشه از اشک ایقطره

 !کن بازشون! آرزو-

 خودش. کردم باز چشم نوازششان، به کردن شروع محض به و گذاشت موهایم روی را دستش

 به بزرگی بغض. دادم دست از را جانم و روح و مُردم نبودش از مدت این که بود مردی خود  ! بود

 به توجهبی. شدند سرازیر چشمانم از اشک درشت قطرات متعاقبش و زد چنگ گلویم

 تازه. کردم متمرکز اشدلتنگی با شده عجین پرآرامش یتیره چشمان در را نگاهم هایم،اشک

 میان در! دادمی عذابم دلتنگی این چقدر که فهمیدم تازه! بودم چشمانش دلتنگ چقدر فهمیدم

 که زمانی تا را دیوانگی این ولی امشده دیوانه که نداشتم شک دیگر. گرفت امخنده ناگهان گریه



 پاک را هایماشک و گذاشت یمهاگونه روی را گرمش هایدست. داشتم دوست بود، ماکان برای

 : گفت پراطمینان لحنی با و زد رویم به لبخندی. کرد

 !شد تموم سختمون روزای کن باور! آرزو شد تموم دیگه-

 صدایی با. رفتند باال تعجب از ابروهایش. یافت ادامه قبل از ترپرشدت امگریه و آمد بند امخنده

 : گفتم لرزید،می بغض شدت از که

 که ایبچه از نتونستم که لیاقتمبی یعرضهبی یک من! ماکان شد تموم هم کوچولو پرنسس-

! شد تموم داشتیم براش که رویاهایی یهمه! کنم مراقبت بودم، عاشقش و بود خودم بدن توی

 .بود من تقصیر همش

 حس وجودم در درد و غم قدری به. شدمی بلندتر رفتهرفته صدایم و شد ترپرشدت امگریه

 .کند خوشحال مرا توانستنمی هم، عشقش از گرم آغوش در شدن فشرده که کردممی

 که اتفاقی خاطر به خودتو نداری حق تو! نیستی هم لیاقتبی! آرزو نیستی عرضهبی تو-

 !عزیزم نیستی هیچی مقصر تو! کنی سرزنش افتاده، ناخواسته

 : گفتم لرزان و گرفته ییصدا با بردممی فرو گردنش گودی در را صورتم که همچنان

 !هستم چرا-

 : گفت و داد ماساژ دستش با را کمرم آرام

 !باش آروم پس دونه،نمی مقصرش رو تو هیچکس! آرزو باشی آروم باید-

 *** 

 

 برای را خودم و آمدن دیر برای را او توانستممی تا و کردم گریه آغوشش در که شد ساعتی چند

 برای ترمناسب فرصت منتظر او که بود این مهم اوصاف این متما با. کردم سرزنش بچه، سقط

 کردم پهن ترمرتب رویش را پتو. دربیاورم بابا و عمه هایحرف از سر خواستم فقط من و بود آمدن



. شدم خیره لذت با شد،می دلربا معصوم یبچه پسر یک مثل خواب موقع که صورتش به و

 وجود تمام با بود که چه هر ولی کند عوض را شتصمیم بابا شد باعث چیزی چه دانمنمی

 است، خسته خیلی فهمیدم هم چشمانش از که من و خورد غلتی تخت روی. بودم ممنونش

 رایان که برنداشتم روراه در قدم چند از بیش. کردم ترک را اتاقم و شدم بلند تخت یلبه از آهسته

 مهر بود، داده فرم ابروهایش به که یاخم و زدمی موج دلخوری چشمانش در. شد ظاهر جلویم

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست یگوشه. زدمی نگاهش دلخوری بر تایید

 !رایان سالم-

 : گفت عصبانیت با و شد ترغلیظ اخمش

 !شق کله یدختره! زهرمار و سالم-

 و مراقبت من از نتوانست کهاین برای دانستممی. کردم نگاهش لذت با و شد ترعمیق لبخندم

 .کردمی سرزنش را خودش هم و من هم کند، حمایت

 اینجا دادم،می دق اونور نفرو دو تو مثل اگه منم! بزنی لبخند داری حقم! بزن لبخند آره-

 !کردممی خوشحالی

 : گفتم مالیم لحنی با. گذاشتم اششانه روی را دستم و شدم ترنزدیک او به بلند قدم یک با

 پیش چی کردممی بینیپیش نه زمان اون ولی زدممی حرف باهات باید زودتر یلیخ دونممی-

 .بزنم حرف باهات و بیام که غلط کاری چه و درسته کاری چه دونستممی نه و میاد

 را لبخندم. شدمی حس اشدلخوری و عصبانیت هم هنوز ولی شد ترکمرنگ نگاهش در دلخوری

 : گفتم و کردم ترعمیق

 و آرشیدا من، از حمایت برای که دونممی. رایان هستی و بودی العادهفوق برادر یک ههمیش تو-

 شرایطی چه کنیم بینیپیش تونیمنمی مونهمه که همیشه ولی ذاریمی مایه دل و جون از آرش

 فهمهمی آدم که اینه مهم. کنن کمکمون توننمی کسایی چه شرایط، اون توی و انتظارمونه در

 ...ضمن در و کنن حمایتش و کنن کمک بهش سخت شرایط تمام در که مهمه ساییک چه واسه



 بود، شده کاسته هاآن خشم و دلخوری از که چشمانش در شدن دقیق از پس و کردم مکثی

 : گفتم

 .موندی دوراهی توی تو که بود کرده تهدیدت آرشیدا با بابا که دونممی-

 : گفتم و زدم پرغرور لبخندی. کرد نگاه من به هزدحیرت و رفتند باال تعجب از ابروهایش

 .دارم خودمو هایزرنگی منم-

 .کردم اشحواله چشمکی هم نهایت در

 *** 

 

 ام،زندگی به و بیایم کنار خودم با توانستم باالخره. گذشتمی روز سه ایران به ماکان آمدن از

 خوردن قهوه مشغول و دیمبو نشسته پذیرایی در همگی. ببخشم بیشتری خوشبختی بوی و رنگ

 .شکست را سکوت بابا که بودیم

 کنید؟ ازدواج خوایدمی ک ی شما خب-

 : گفت بود، آمده ذوق به من مثل بابا حرف این از بود معلوم که ماکان 

 .کنیم رزرو تاالر فوریه اواخر تا بتونیم احتماال-

 : گفت و داد کش باال به را لبش راست یگوشه بابا

 نیست؟ دیر-

 عروسی مراسم برگزاری برای که باشد بابا این کردمنمی باور. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم 

 .کندمی تعجیل ما

 .کرد رزرو تاالر نمیشه زودتر ولی دیره هم االن همین که دیر-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش بابا



 !ندین آب به گل دسته موقع اون تا امیدوارم-

 در داد،می خجالت مرا بدتر که هم جمع یخنده صدای. انداختم پایین را سرم شرم شدت از

 : گفت بود، نباخته را خودش اصال که ماکان. آمد

 .نمیاد پیش خطاها این از دیگه نه-

 : گفت طنزآلود لحنی با جوابش در هم رایان

 .بدی گل دسته به آب بعد به این از گرفتی یاد-

 خجالت از بیشتر خندیدند،می بیشتر چه هر. بردم پایین پیش از بیش را سرم و کشیدم پوفی

 صدای با را موقتی سکوت ها،خنده صدای پایان از پس عمه که داشت شکر جای. شدممی آب

 .شکست اشآهسته

 .بشه برگزار عروسی ما یخونه شدمی کاش-

 بابا به را نگاهم ناخودآگاه. کردم نگاه عمه به و آمد باال سرم سریع. کشید پرحسرت آهی هم بعد

 دستش یقهوه فنجان به متفکرانه که ماکان به سپس و بود رفته فرو فکر به عمه حرف این با که

 پیش عمه نفع به جمع کرد حس و بود نشسته عمه کنار که هم مارکو عمو. کشاندم کرد،می نگاه

 : گفت رود،می

 واقعا این و داریم دوست رو ماکان و آرزو خیلی ما! بشه؟ برگزار ما یخونه نشه چرا! کاش؟ چرا-

 .بشه برگزار ما یخونه توی شونعروسی که خوشحالیه یمایه

 خواهش رنگ نگاهم به. شد کشیده چشمانم به نگاهش که گذاشتم ماکان دست روی را دستم

 .زدم پرذوق لبخندی جوابش در. پاشید رویم به تایید ینشانه به لبخندی که دادم

 !عالیه که باشن ضیرا خودشونم اگر-

 صاف را صدایم. چرخید کرد،می نگاه عمه به احترام و پرمحبت لبخندی با که بابا سمت به سرم

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب. شد جلب سمتم به همه توجه که کردم



 آشنا هم با باراولین برای ما که بود شهری رُم و بشیم آشنا هم با ما شد باعث که بود کسی عمه-

 ...پس ساختیم اونجا رو خاطراتمون اولین و شدیم

 : افزودم و زدم لبخندی

 !ستالعادهفوق بگیریم، عروسی عمه یخونه کهاین-

*** 

 

 !شدی زیباتر خیلی. شد تموم هم آرایشت-

 : گفتم و زدم گذاشت، وقت من روی هاساعت که اندامی الغر و جوان دختر روی به لبخندی

 !ممنونم-

 با که جدیدی یچهره دیدن با. چرخاند آینه سمت به مرا صندلی و گفت ی"کنمیم خواهش" 

 . زدم عمیق لبخندی بود، ساخته برایم اشآرایشگری در تمام مهارت

 آرایش آن با کهآن با. بردم جلو آینه متری سانتی، پنج تا را صورتم و شدم بلند صندلی روی از

 نظر به ترروشن درجه یک صورتم. بودم راضی هنرش زا بودم، نکرده چشمگیری بسیار فرق ملیح

. رسیدندمی نظر به قبل از تردرشت بودند، شده کمرنگ گلبهی که هایمب**ل و رسیدمی

 نشان ترحالتخوش و تردرشت را چشمانم پیش، از بلندتر و ترپرپشت کمی هم هایممژه

 مدل سفید یدکلته پیراهن. شدم دور آینه از و گرفتم را دارم پف دامن دستانم با. دادندمی

 موهایم به نباید کهآن با. بود زیبا بزرگ مروارد یک مثل ظریفش هایدوزی گیپور با امپرنسسی

 یا ببندد را هاآن آیدنمی دلش گفت هم آرایشگر که بازم نیمه موهای روی را دستم زدم،می دست

 ظریف تل روی از را تور جلویی ینیمه. کردم پخش رویش را سفیدم تور و گذاشتم کند، صاف

 رهایش صورتم روی و گذراندم بود، شده مزین کوچکی هایمروارید با که سرم روی رنگ اینقره

 : زدم ب**ل لذت با و انداختم بود، من رویای زمانی که آینه در تصویرم به عمیق لبخندی. کردم

 !نمونده چیزی-



 دارمپاشنه کفش زیر تا گرفتم باال را دامنم هایبهل. کندم دل آینه از و کشیدم عمیق نفسی

 خروج از پس. گرفتم پیش را خروج راه آهسته هایقدم با. نکنم سقوط زمین بر سر با من و نیایند

 و براق و سفید پیراهن مجلسی، و شیک مشکی شلوار و کت با که بابا دیدن با ساختمان، از

 منتظرم کرد،می خودنمایی پیراهنش ییقه رب پاپیون یک فرم به که رنگش طوسی کراوات

 نگاه را پایم تا سر تحسین و لذت با که او به بلند هایقدم با. زدم عمیق لبخندی بود ایستاده

 : گفتم و ایستادم اشمتری نیم در. شدم نزدیک کرد،می

 !تیپیخوش آقای عجب-

 جلو سمتم به را دستش آرنج. داد کش باال به را لبش راست یگوشه و داد سر دلنشین ایخنده

 : گفت و آورد

 دید؟می همراهی افتخار! زیبایی بانوی عجب-

 : گفتم و دادم سر صداکم ایخنده من باراین 

 !میل کمال با-

 تا تلخش، و خنک عطر خوب بوی. برداشتم قدم او با گام هم و کردم حلقه آرنجش دور را دستم

. بود شده من گاه تکیه همیشه، از ترمحکم اشمردانه و پهن دست و کردمی نفوذ هایمریه عمق

 درک مرا همیشه و نبود عیببی چند هر بود؛ پدرم او که داشت لذت و شوق جای قدر چه

 .بود گرم هایشحمایت و هامحبت به دلم همیشه که نظیربی پدر یک! بود پدرم کرد،نمی

*** 

 

 بابا آرنج دور را دستم ماشین، از شدن پیاده از پس. رسیدیم عمه یخانه به که نکشید طول زیاد

 پدر یک او شاید. شودمی تنگ برایش دلم چقدر که کردم فکر خود با. افتادم راه به و کردم حلقه

 ما به تند هاییقدم با که ماکان دیدن با. نبودم آلایده دختر یک برایش هم من اما نبود آلایده



 را صدایش سختی به که طوری آهسته بابا. شدم هایمکردن خیال و فکر بیخیال شد،می نزدیک

 : گفت گوشم کنار شنیدم،می

 و داری نگه قلبت توی رو زیادی آرامش و شادی همیشه و باشی قوی راه این آخر تا بده قول آرزو-

 .نزنی جا بود، فرساطاقت و سخت خیلی زندگیتون اگر حتی

 محکم و زدم پراطمینان لبخندی. خورد گره شمنتظر  نگاه به نگاهم و چرخید سمتش به سرم

 : گفتم

 !بابا میدم قول-

 من و کرد اشاره دستش به نگاهش با بابا. رسید ما به ماکان که نکشید طول ثانیه چند از بیش

 : گفت و زد دویمان هر به لبخندی. کردم رها بودم، چسبیده سفت که را دستش

 .باشید خوش-

 : گفت و زد لبخندی جوابش در ماکان

 .طورهمین هم شما-

 با که همچنان ماکان. شد عمارت راهی بلند هاییقدم با و داد تکان تایید ینشانه به سری بابا

 : گفت کرد،می نگاهم زدندمی برق که چشمانی

 !مادمازل شدی زیباتر خیلی عروسی لباس با-

 : گفتم و پاشیدم رویش به عمیق لبخندی

 !موسیو شدی تیپخوش خیلی دیداما شلوار و کت با هم تو-

 : گفت و زد رویم به چشمکی

 .دونممی-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم راست ینیمه



 شدی؟ خودشیفته بازم-

 صورتم روی دقیق را نگاهش. زد عقب و برداشت صورتم روی از را تور و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 : گفت و چرخاند

 چسبه؟می چی االن دونیمی-

 : گفتم نجکاوانهک 

 چی؟-

 : گفت و کشاند هایمب**ل به را نگاهش 

 .خوشمزه و گرم چیز یک-

 : گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !وقت یه نکشی خجالت-

 : گفت پرشیطنت لحنی با

 !نیست کسی تو و من جز که هم اینجا. نیست خجالتی که تو از-

 چی؟ بیاد کسی یهو اگه-

 .کنیممی تمومش موقع اون تا-

 چی؟ بشه پخش لبم رژ اگه-

 : گفت پرحرص لحنی با 

 !درک به-

 !نشستم آرایشگاه توی همه این! ماکان عه-

 .نداره فرقی ببیننت جور هر که بقیه دیگه، نشستی من واسه-



 .نبود فراری راه دادمی نشان او که طوراین. گذاشتم کنار را مخالفت و کشیدم پوفی

 .باشه-

 پشت داغش انگشتان با و برد گردنم دور موهایم، زیر را دستانش. زدند برق شادی از چشمانش

 از متریسانتی سه یفاصله به صورتش وقتی. شد ترنزدیک من به ذرهذره. گرفت بازی به را گردنم

 داغ به کردممی تجربه که حسی تمام لحظه یک از پس و بستم را چشمانم رسید، من صورت

 .یافت اختصاص نرمش، هایب**ل از شدنشان سیراب و هایمب**ل شیرین شدن  

 و چسباندیم هم به را هایمانپیشانی. گرفتیم فاصله هم از و آوردیم کم نفس دقیقه چند از پس

. بکاهم بدنم داغی از تا بلعیدم را عطرش و افترشیو خنک بوی زدن، نفسنفس با همزمان من

 کرد جدا امپیشانی از را داغش پیشانی آهستگی هب ماکان که بودیم وضع همان در ایدقیقه چند

 : گفت و

 .ماست مال مثال مجلس که بریم-

 : گفتم و دادم سر ایخنده

 !مثال آره-

 ورود. افتادم راه به همراهش و کردم حلقه آرنجش دور را دستم من و آورد جلویم را دستش آرنج

 که کردمنمی باور اصال. شد همراه بودم دلتنگشان شدید که کثیری جمع دیدن با عمارت، به من

 عمو از نگاهم! بودند آمده بیایند، مهمانی به توانندنمی بودند گفته حتی که هاییآن یهمه

 به اریکا همسرش و جولین نورا، و ملودی ام؛قدیمی دوستان آنا، دخترشان لیزا، همسرش آریان،

 همراه به عزیزم اگنس   الرا، و ادوارد ا،مارت و مارتین شانداشتنیدوست و بامزه فرزندان همراه

 در کمی نظر به که بابک و بهسا همراه به همسرش و گلنوش ماکان، یخاله آدریان، و ابیگیل

 شد،می دیده سختی به که میزها ترینایگوشه از یکی پشت ما، از دورتر کمی البته و بود خودش

 : گفتم و کردم نزدیک ماکان گوش سمت به را دهانم! بودند آمده هم وینسنت جنی و ماکان پدر

 !کرد؟ موافقت که گفتی بهش چی! پدرت-



 : گفت و زد رویم به ناگفته هایحرف از پر لبخندی

 .نگفتم بهش هیچی من ولی نشه باورت شاید-

 جشن از دادم ترجیح و گذاشتم کنار را امکنجکاوی بیاورم، در شاخ تعجب از بود نزدیک کهآن با

 .ببرم لذت

 *** 

 

 من بیزاری و جمعیت بودن زیاد اگر البته گذشت خوش نسبتا. گذشتمی میهمانی از ساعتی دو

 و گفت من به ای"لحظه چند" ماکان و کرد صدا دور از را ماکان رایان،. بگیریم فاکتور را شلوغی از

 خشک جا همان وینسنت، جنی صدای با که بنشینم مبل روی خواستم. رفت رایان سمت به

 .چرخیدم سمتش به و مشد

 .آرزو-

 : گفتم کنجکاوانه

 !بله؟-

 : گفت و پاشید رویم به عمیق لبخندی و آمد جلو اممتری نیم تا

 کردم فکر اما نباشه، مناسبی موقعیت االن شاید چند هر. بگم بهت مهم چیز یک خواممی-

 ...باشه فرصتم تنها شاید

 : گفت دید، که را سکوتم. کردم نگاهش منتظر و دادم قورت را دهانم آب

 تو از رو خوشبختی نخواستم هرگز من آرزو. کردم ازدواج ماکان پدر با چرا بدونی خواستممی-

 عاشق زن یک هم رزا چون ترسیدممی. ترسیدممی باشه، عشق توش که ایآینده از ولی بگیرم

 بذاره زندگیش تمام روی پا خاطرش، به شد حاضر که بود کرده کور چشماشو قدری به عشق و بود

 اون عشق ولی نبود ترسو و ضعیف اینقدر وقتهیچ شناختممی من که رزایی! بکشه خودشو و



 خودش به و نکنه درک رو خودش ارزش اون شد باعث که بود چیزی عشق. آورد سرش رو بال

 مدت و نکردم بزرگت که دونممی! بیفته تو واسه اتفاق این خواستمنمی من... من. بزنه آسیب

 بودم متنفر داشتن بچه از که منی. آوردم دنیا به رو تو من ولی بودیم محروم هم داشتن از زیادی

 و کردنمی خودکشی تو خاطر به رزا اگر. بودم عاشقت خودم، تعجب کمال در و آوردم دنیا به رو تو

 مدت یک که کردمنمی واگذار بابات به رو تو هرگز شد،نمی من گرفتن وجدانعذاب دلیل دیدنت

 که هاییالالیی برات داشتم دوست همیشه من آرزو دونیمی. کنه محروم دیدنت از منو طوالنی

 کنم، نگاه کردنت بازی به هاساعت و پارک ببرمت داشتم دوست بخونم، رو بود داده یادم مادرم

 تمداش دوست بخرم، برات قشنگ یدخترونه لباس زیادی تعداد و خرید ببرمت داشتم دوست

 ولی کنم مادری تو برای نتونستم که دونممی. نتونستم... ولی کنم بازی عروسک باهات

 که بگیرم ازدواجو این جلوی تا کردم ازدواج ماکان پدر با من. بزنه آسیب بهت عشق خواستمنمی

 .بزنه آسیب تو به نتونه عشق

 : گفتم و زدم رویش به تلخ لبخندی

 کنم؟می شتباها من کنیمی فکر هم االن یعنی-

 ریخته هایشگونه روی که را اشکی قطرات دستانش شصت انگشتان با و زد رویم به لبخندی 

 : گفت و کرد پاک بود،

 عشق نذاری که، اینه مهمه که چیزی اما باشید داشته پیش در خوبی سرانجام امیدوارم من-

 .کنه تبدیل ضعیف آدم یک به رو تو و کنه کم رو قدرتت

 : گفتم و گذاشتم اششانه یرو را دستم

 هر بین عشقی هر که اینه اون و دونیدنمی رو چیزی یک ماکان پدر و تو نظرم به جنی دونیمی-

 یک که طورهمون و مونهمی بیماری مثل عشق. داره رو خودش سرانجام و روش و راه آدمی، دو

 برای پخته آدم یک کنه،مین تجویز درمان روش یک و دارو یک هابیماری یهمه برای خوب، دکتر

 عاشق، تا دو یرابطه به دادن خاتمه یا موندن هم با. کنهنمی پیشنهاد رو راه یک هاعشق تمام

 یالزمه بودنش حدی یک تا که بیماری مثل هم عشق. داره شرایطشون و نفر دو اون به بستگی



 گرفتن نفره دو هایتیخوشبخ روی و رنگ برای حدی یک تا ایمنی، سیستم شدن قوی برای بدنه

 آرامش شادی، حس آدم به که متعادل عشق یک ولی جنون یا دیوانگی نمیگم من. الزمه زندگی

 .کنه کم قدرتش از کهاین نه کنهمی ترقوی اونو و بشره نیاز میده، امنیت و

 یلحن با. پاشید رویم به تحسین از لبخندی و زدود را هایشگونه روی هایاشک دستانش کف با

 : گفت پرغرور

 .آوردم دنیا به رو تو که کنممی افتخار خودم به واقعا-

 : گفتم و پاشیدم رویش به عمیق لبخندی

 بدون، اینو و هستی قلبیخوش و باسیاست باهوش، زیبا، زن تو! جنی کنممی افتخار تو به منم-

 نگاه از رزا که بوده این دلیلش ره،بهت تو از رزا که نبوده این داد ترجیح تو به رو رزا بابا کهاین دلیل

 .کردهمی شاد و آروم رو قلبش که بوده ایمعشوقه همون اون

 چه که بودم خوانده هایشنگاه از. زدم را بگویم او به خواستممی بود هامدت که حرفی باالخره

 و تهنداش کم رزا از چیزی هرگز بداند، تا زدممی را هاحرف این باید و داشت خودش به حسی

 .ندارد

 عطر خوب بوی و بود گرم همیشه مثل ظریفش آغوش. کشید آغوش به مرا و آمد جلوتر قدم یک

 که بابا سمت به نگاهم نگاهی، سنگینی حس با. دادمی نوازش را مشامم همیشه مثل شیرینش

 رویش به. شد کشیده کرد،می نگاه بودم گرفته آغوش در را جنی که من به خاص حسی با

 از کمرنگی لبخندی جوابم در. کردم ترپررنگ داشتم ب**ل بر که را لبخندی و زدم چشمکی

 خورد،می گره هم به بابا و جنی نگاه وقت هر که کردم حس هم میهمانی اول همان از. زد رضایت

 ابراز دویشان هر که چند هر. شدمی بدل و رد هایشاننگاه همان با ناگفته و گفته حرف هزاران

 .کردمی حاکمیت حسشان بر هم هنوز گذشته هستند، حسبی کامال هم به دیگر که کردندمی

*** 

 



 و بود شده خالی هواپیما بیشتر. برداشتم ماکان یشانه روی از را سرم و کشیدم عمیق نفسی

 به را نگاهم. بودند وسایلشان کردن جمع مشغول که بودند مانده ما از غیر دیگر، نفر چند فقط

 .پاشیدم رویش به کج لبخندی و کشاندم کرد،می نگاهم لذت با که ماکان

  نداری؟ رفتن قصد موسیو-

 .کنم نگاه مادمازل به و بشینم اینجا ابد تا حاضرم-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 میشی؟ قانع کردن نگاه به یعنی-

 : گفت و زد رویم به پرشیطنت لبخندی 

 !میریم هم فراتر کردن نگاه از شد خلوت کامال وقتی حاال-

 : گفتم پرحرص و زدم بازویش به زور کم مشتی

 !باش راحت-

 : گفت و داد سر ایخنده ریز

 !راحتم-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !ندیدمشون ماهه دو. شده تنگ مونخونه و لندن واسه دلم. شد دیر که بریم پاشو-

 .بگردیم خودمونو لندن یاب گفتم که من! بگردیم رو ونیز و رُم عسل ماه گفتی خودت-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !بریم شو پا شده، تنگ قشنگم شهر واسه دلم االن ولی دادم پیشنهادی یه من حاال-

 : گفت و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستانش

 !چشم مادمازل، چشم-



 خودش با مرا و کرد اسیر گرمش دست در را دستم. آورد بیرون را کریرهایمان و شد بلند باالخره

 .برد

 بارید،می مالیم که بارانی نمنم از شدن خیس با صورتم پوست هواپیما، در از خروج از پس

 چقدر. کشیدم عمیق نفسی و بستم چشم. آورد دست به دوباره را اشگمشده تازگی و طراوت

 !بود شده تنگ هوا این برای دلم

 !نیست بستن چشم وقت فعال مادمازل-

 .کردم نگاه بشاشش صورت به لبخند با و کردم باز چشم

 .چسبهمی خیلی هوا این توی که بخوریم قهوه یک بالکن توی که بریم باشه-

 : گفت و زد لبخندی

 .چسبهمی بیشتر چای البته-

 : گفتم و کردم اخمی

 !چسبهمی بیشتر قهوه خیر نه-

 .آوردمی پایین هاپله از شخود دنبال مرا کردیم،می بگومگو که همچنان

 !چسبهمی بیشتر چای مسلما-

 !خوادمی قهوه دلم من ولی-

 .قهوه بعدشم ساعت نیم چای، اول باشه-

 .چای بعدشم ساعت نیم قهوه، اول-

 از کدامهیچ که بود اینجا جالب. کردیممی بحث قهوه و چای سر بر همچنان ورودی گیت از گذر تا

 : گفتم بودم، شده خسته بحث از که من و شدیم تاکسی سوار باالخره! دیمآمنمی کوتاه نفر دو ما

 .قهوه بعدشم ساعت نیم چای، اول الضرر؛ و جهنم-



 : گفت و داد سر ایخنده

 .مادمازل گرفتی رو درست تصمیم باالخره-

 یراننده که هاییخیابان به واج و هاج من و بودیم نشسته تاکسی در که شدمی ساعتی نیم

 متوجه اصال من. بودم شده خیره کرد،می گذر هاآن از دادمی ماکان که آدرسی طبق کسیتا

 کوچه یک وارد کهآن از پس. شدمی ختم خانه به کجا از دادمی ماکان که آدرسی این شدمنمی

 چند از پس و زد لبخندی رویم به. کردم نگاهش متعجب و چرخیدم ماکان سمت به شدیم،

 : گفت لحظه

 .دارید نگه نجاهمی-

 بزرگ باغ خانه یک جلوی. چرخاندم پنجره سمت به را سرم و شدند گردتر امکان حد تا چشمانم

 با ظریفی هایپیچک در، باالیی   یحاشیه در و بودند سفید دورش دیوارهای و ورودی در که

 فشار ممغز  به چه هر. بودیم شده متوقف آمدند،می چشم به رنگ قرمز و صورتی ریز هایغنچه

 آورده را ما که است جایی چه اینجا آخر. آوردمنمی یاد به را رویایی یخانه چنین آوردممی

 و شدند پیاده راننده و ماکان نفهمیدم که بیابم، خانه این از ایخاطره تا کردم فکر قدرآن! است؟

 ماکان ولی بگیرم انماک از را کریرها از یکی که شدم پیاده باالجبار. آوردند بیرون را هاچمدان

 .داد تکان جلویم نفی عالمت به را دستش

 .کمک بفرستن رو توماس بگو بزن، رو خونه زنگ برو آرزو-

 : گفتم کنجکاوی و تعجب با

 !کیه؟ دیگه توماس-

 و زد لبخندی. چرخاند سمتم به را سرش و داد تکان خداحافظی ینشانه به دستی راننده با

 : گفت

 .جدیدمون یراننده-

 !راننده؟-



 نه؟ یا زنیمی زنگ آرزو-

 .زنممی زنگ باشه... خب-

 را زنگ کلید اماشاره انگشت با. رساندم آن به را خودم بلند قدم چند با و چرخیدم در سمت به

 نزدیک بودم، دلتنگش شدید که آیفون پشت از اگنس صدای شنیدن با. ماندم منتظر و فشردم

 .بیاورم در بال خوشی از بود

 !اومدین خوش! خانوم مسال-

 بیرون؟ بیاد بگی توماس به تونیمی! ممنون! عزیزم اگنس   سالم-

 .کنید صبر لحظه چند! البته آره-

 : گفتم و چرخاندم ماکان سمت به را سرم

 !دیگه نمیدی خبر و خریمی جدید یخونه-

 : گفت و زد عمیق لبخندی

 ! دیگه بود سورپرایز-

 !بزرگ؟ اینقدر چرا حاال-

 : گفت و زد پرشیطنت بخندیل

 .نیست کافی برامون خونه اون و شده زیاد مونخانواده اعضای تعداد چون-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !شده؟ اضافه بهمون کی مگه! شده؟ زیاد-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .فهمیمی کنی صبر کم یه-



! آوردم؟نمی در سر اصال من که زدمی حرف چه از آخر. دربیاورم خشا تعجب از بود مانده کم دیگر

 و قد بلند مردی. چرخید سمتش به سرم!"  اومدید خوش!  سالم" گفت که جوانی مرد صدای با

 یچهره کل در که کک پر و سفید پوستی رنگ، آبی چشمانی رنگ، قرمز فر موهای با چهارشانه

 .شد ظاهر جلویمان داشت، نمکینی

 .ممنون. توماس سالم-

 را سرش من به رو گرفت،می دست در را هاچمدان که همچنان و شد ترنزدیک ما به توماس

 : گفت و آورد ترپایین

 .خانوم خوشحالم شما با دیدار از-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .طورهمین منم-

 : گفتم و کردم حلقه ماکان بازوی دور را دستم سپس

 .موسیو حده چه در سورپرایزت ببینیم بریم-

 : گفت و زد پررنگ لبخندی

 .نظیریهبی حد در-

 : گفتم و کردم نمایشی اخمی

 .خودشیفته-

 ایالعادهفوق حس بودند، روییده چمنی بستری در که مجنونی بید و سیب درختان میان از گذر

 نمایید،می وچکک کاخ یک همچون اشبیرونی نمای که رنگی سفید عمارت به. دادمی آدم به

 شده پوشیده روشن مرمر هایسنگ از که عمارت ورودی جلوی یپله سه به نگاهی. رسیدیم

 : گفتم و انداختم بودند،

 !عالیه که بیرونش-



 آراسته و مرتب ظاهری با اگنس و شد باز عمارت در بدهد، من به جوابی ماکان کهآن از قبل

 .شد ظاهر جلویمان ب**ل به لبخند

 .نیست بخشلذت اصال شما بدون خونه! اومدین وشخ خیلی-

 .کشیدم آغوش به را اگنس سریع و کردم رها را ماکان بازوی

 !اگنس بود شده تنگ برات دلم خیلی-

 !خانوم بود شده تنگ براتون منم دل-

 : گفت و کرد صاف را صدایش ماکان

 کجان؟ هابچه خب-

 : گفتم تعجب با شده عجین کنجکاوی با و آمدم بیرون اگنس آغوش از 

 !ماکان؟ هابچه کدوم-

 : گفت و زد رویم به عریض لبخندی

 .مونخانواده جدید اعضای دیگه؛ هامونبچه-

 .کنم سکته تعجب شدت از بود مانده کم باراین

 : گفت و برد فرو اشطالیی موهای در دستی اگنس

 ؟کنم بیدارشون خوایدمی. ندخواب-

 : گفت و داد تکان ینف عالمت به دستی ماکان 

 .پیششون میریم خودمون. نیست نیازی نه،-

 همراهش و کردم موافقت او با کشید،می پر هایشحرف فهمیدن برای دلم خداخواسته از که من

 به را بیرون زیبای یمنظره سری، تا سر هایپنجره و بود روشن خانه داخلی فضای تمام. افتادم راه

 من و رسیدیم پذیرایی یگوشه در زیبایی ایشیشه آسانسور به. دبودن گذاشته نمایش به خوبی



 امکودکانه شوق که ماکان. شدم آن سوار ماکان از قبل بودم، کرده ذوق بسیار آسانسور دیدن از که

 : گفت و زد عمیق لبخندی دید، را

 نظیره؟بی دیدی-

 : گفتم و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 !آره-

 به آوردم،نمی در سر رویم پیش متعدد درهای از که من و شدیم پیاده آسانسور از دوم یطبقه رد

 : گفت آهسته بسیار صدایی با و کرد باز را درها از یکی. افتادم راه ماکان دنبال

 .نشن بیدار باش مراقب-

 صورتی و سفید آن زا نیمی که اتاقی به ورودم با. دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 لبم بر لبخند جذاب، بسیار و کودکانه دکوراسیونی با بود، پررنگ آبی و سفید دیگر نیمی و پررنگ

 دیدن با شدیم، نزدیک که هاتخت به. بود تخت یک و کمد یک نیمه دو از یک هر در. آمد

 کودک دو این یبرا دلم چقدر. رفت ضعف دلم بودند، خوابیده هاتخت روی که آدریان و ابیگیل

 ماکان. باشند چشمانم جلوی روز هر داشتم دوست چقدر و بود شده تنگ داشتنیدوست

 بر ایبوسه اختیاربی هم من. کرد مرتب رویش را پتویش و زد ابیگیل پیشانی بر کوتاه ایبوسه

 یقشنگ یآینده چنین کردمنمی را فکرش هرگز. کردم نوازش را موهایش و زدم آدریان یگونه

 .باشد نفر چهار ما روی پیش

 *** 

 

 بود، ایستاده من از دورتر کمی که ماکان. گرفتم فاصله آن از و بستم آهسته را اتاقشان در

 .شد ترنزدیک من به و زد رویم به لبخندی

 آرزو؟ داری دوست هاتوبچه-

 !بود ممکن سورپرایز بهترین این! ماکان عاشقشونم من! دارم؟ دوستشون-



 : گفت و کرد ترپررنگ ار  لبخندش

 .نکنی سرزنش رو خودت دیگه کهاین برای راه بهترین البته و-

 !چی؟-

 نظر از گفت. کردم صحبت کرد، عملت اتفاق اون از بعد که دکتری با قبال من آرزو دونیمی خب-

 دوباره بعدا بشی، توجهبی مدت یک اگر و کنی تجربه رو مادری حس که داری نیاز خیلی روحی

 ...کهاین و میشی اذیت و سراغت میاد حس ینا

 : افزود و کرد مکثی

 .بشی باردار نتونی طوالنی مدت یک ممکنه گفت-

 .گذاشت هایمشانه روی را دستانش و شد ترنزدیک من به قدم دو

 که دختری. بیاد دنیا به دخترمون داشتم دوست بکنی، فکرشو که اونی از بیشتر من آرزو ببین-

 آرزوی تو دیدن آروم و شاد ولی بود من بزرگ آرزوی آوردی،می دنیاش به تو و بود مونعشق یثمره

 بشیم داربچه بتونیم هم بعدا کهاین بیخیال گرفتم تصمیم همین، برای و منه برای بزرگتری خیلی

 .بشیم آدریان و ابیگیل کردن بزرگ مشغول نه، یا

 لبخندی. کاست دیدم وضوح از و آمد چشمانم روی اشک ایالیه. زد چنگ گلویم به بزرگ بغضی

 : گفتم لرزان صدایی با و زدم رویش به تلخ

 ...بیارم دنیا به ایبچه نتونم دیگه من اگه ماکان اما-

 : گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 آدریان و ابیگیل قبال در و هستیم پدر و مادر هم االن همین تو و من! عزیزم نمیشه هیچی-

 که هستن کسایی خونشونه؛ و گوشت از آدم که نیستن کسایی حقیقی پدرهای و مادر. مسئولیم

 چه بدن از آدم، یک بدن هایسلول هایکروموزوم که نیست مهم اصال این. میدن پرورش رو آدم

 به. سازنمی واقعی انسان یک آدم، یک از کسایی چه که اینه مهم باشه، شده ساخته کسایی

 !حقیقی رماد و پدر میگن اونا



 

 (***بعد سال سه***)

 

 !دختر؟ کجایی اگنس... اگنس... اگنس! مونده دیگه کار   کلی وای-

 : گفت آورد،می برایم را قهوه فنجان دو محتوی کوچکی سینی کهحالی در ملودی

 !نخور حرص انقدر. بخوریم قهوه یه بیا برسه، هابچه به رفته البد-

 : گفتم و کشیدم پوفی. شدم گردنم پشت خاراندن مشغول و بردم موهایم زیر را دستم

 .نشده آماده هنوز کیکم تازه-

 : غرّیدم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر را دستم کف ها،بچه از یکی جیغ صدای با

 !دوستن؟ اینا با چطوری آرومی این به آدریان و ابیگیل آخه! اند هیوال که، نیستن بچه-

 : گفت و کرد اشاره پذیرایی به نگاهش با ملودی

 که بیرون بریم آشپزخونه از بیا هم حاال. دوستن هم با ولی نیستن هم شبیه هاآدم از خیلی-

 .بگیری ایراد اینا به تونیمی هم بعدا بخوریم، مونوقهوه

 جشن را آدریان و ابیگیل سالگی نه تولد امشب. رفتم بیرون آشپزخانه از دنبالش به باالجبار

 نیم تا و برد پارک به مدرسه از را دو آن ماکان شوند، سورپرایز کهآن برای قرار بقط و گیریممی

 پس. گذاشتند سرشان روی را خانه و بودند آمده زودتر هم دوستانشان. گردندبرمی دیگر ساعت

 دستمال دیگرش، دست در و بود کرده بغل را آسا دست یک با که اگنس پذیرایی، به ورودمان از

 : گفت و شد نزدیک ما به بود زمین

 .بیرون آوردمش همین واسه کردمی گریه آسا خانوم-

 : گفتم و کردم دراز سمتش به را دستانم



 .من به بدش-

 آغوشم در نبود، بلد رفتن راه پا و دست چهار جز هنوز که را یمانماهه شش آسای و شد خم

 انگشت با ملودی. خاندمچر  ملودی و خودم سمت به را او و گرفتم را بغلش زیر. گذاشت

 : گفت و کرد نوازش را اشگوشتی هایلپ اش،اشاره

 !من تپلی   بره قربونت خاله-

 نمایش به داشتند، خود در کوچک دندان یک تنها که را هایشلثه که زد دلنشینی لبخند

 صورت، مدل. کردم نگاهش خوب دیگر باریک و کاشتم نرمش لپ بر ایبوسه تند. گذاشت

 بینی و گوشتی و کوچک هایب**ل ،کشیده و درشت هایچشم فرم ،خورده فر مشکی موهای

 که داشت خوشحالی جای حال این با. بود من نوزادی دوران مثل درست اش،عروسکی و باریک

 پوست روشنی و گراییدمی سیاهی به تیرگی شدت از که اشتیره بسیار ایقهوه چشمان رنگ

 و بود برده ارث به پدرش از هم ترعالی خیلی ویژگی یک. بود برده ارث به ماکان از را اشگندمی

 من بزند، حرف توانستنمی هنوز کهآن با. نبود دلنشینش لبخند و نگاهش آرامش جز چیزی آن

 بارهاین در است معتقد ملودی البته، که خواندممی دارشمعنی هاینگاه از را هایشحرف یهمه

 معجزاتی بهترین از یکی آسا. است عقیده هم من با ماکان ولی ام،شده تیخیاال و کنممی اغراق

 مدت این طول در. کرد هدیه من به خدا بودم، شده مایوس کامال شدن داربچه از زمانی که بود

 جمله از. کنم فکر هایشخوب به دهممی ترجیح من که افتادند زیادی بد و خوب هایاتفاق

 طالق برای که قراری رغمعلی ماکان پدر و وینسنت جنی مشترک ندگیز  یادامه خوب هایاتفاق

 کم چند هر دویشان هر قلب کنممی حس. بود داشتند، ما عروسی زدن هم بر از پس گرفتنشان

 خوب اتفاق. است بخشیده استدام را زندگیشان نوپا، ایعالقه و تپدمی هم برای مقداری ولی

 قبول را دلخواهش یرشته و آمد بر کنکور پس از واررستم شخود قول به آرش که بود این دیگر

 آرشیدا که بود این دیگر خوب اتفاق. گویدمی مهندس خودش به غرور با هم حاال همین از شد؛

 که کردیم برپا خانوادگی جشنی مناسبتش، به و شد پذیرفته نیویورک خوب هایکالج از یکی در

 اتفاق آخرین. است شده قبل از بهتر خیلی رایان، و بابا ارتباط بفهمیم کهآن برای شد فرصتی

 .داشت زیادی شکر جای که بود اشخانواده و آریان عمو با ارتباط برقراری شدن مجاز هم خوب



 !کجایی؟ آرزو-

 !دیگه همینجام! هان؟-

 !زدن؟ درو زنگ گفتممی فهمیدینمی چرا پس-

 !نبود حواسم اصال اوه-

 با من و کرد باز برایم را در اگنس. رفتم در سمت به و شدم بلند بود، مآغوش در آسا که همچنان

 روی را آن دوستانش که خانه داخل بادکنک پر فضای به شوق با که آدریان و ابیگیل دیدن

 : گفتم و زدم رویشان به لبخندی کردندمی نگاه بودند، گذاشته سرشان

 !هابچه مبارک تولدتون-

 و گرفتم هاآن از را نگاهم. دویدند خانه داخل به و زدند پرذوقی ندهایلبخ هم با همزمان دو هر

 دوخته من به را آرامشش و عشق از مملو نگاه اشهمیشگی پرآرامش لبخند همان با که ماکان به

 .کردم نگاه بود،

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم و رفتم جلوتر قدم دو

 !موسیو سالم-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 !مادمازل سالم-

 : گفت نامفهومی صوت با و داد تکانی را کوتاهش پای و دست آسا

 ...دا... ا  -

 و گرفت دستش در ارزش، با شی یک مثل را آسا کوچک و تپل دست و آورد باال را دستش ماکان

 یک مثل من بدن از تولدش که دختری چشمان روی کرد؛ متمرکز آسا چشمان روی را نگاهش

 عنوان به خدا که ایمعجزه. بود زد،می حرف هاآن از ماکان که هاییمعجزه همان از زه،معج



 داشته داشت دوست همیشه که ایبچه انتظار بدون من کنار در ماکان ایستادن و صبر یهدیه

 : گفت و زد دلربایمان و کوچک دختر روی به مهری و عشق از لبریز لبخند. کرد عطا ما به باشد،

 !پرنسس سالم-

 *** 

 

 !شد تموم مهمونی باالخره! هوف-

 از یکی به را نگاهش و نشسته تخت روی که همچنان ماکان که رفتم هایملباس کمد سمت به

 : گفت بود، دوخته داشت دست در که کتابی صفحات

 شدی؟ اذیت خیلی-

 : گفتم و پوشیدم را رنگم کرم کوتاه خوابلباس و آوردم در را امحوله 

 !اندزلزله آدریان و ابیگیل امسال دوستای! خیلی آره-

 سر به دقیق و کرد جا به جا اشبینی روی را عینکش. گذاشت پاتختی میز روی و بست را کتابش

 .کرد نگاه پایم تا

 .میشه شروع تازه که کن فکر امشبمون اصلی مهمونی به. کن ولشون رو اونا-

 : گفتم طلبکارانه و زدم کمرم به را دستانم

 !وقت یه نگذره بد-

 : گفت و شد بلند تخت روی از

 .گذرهنمی بد اصال-

 صندلی روی و شدم نزدیک او به دنبالش به. برداشت را مویم بُر س و رفت توالت میز سمت به

 موهای هایگره انگشتانش با آهستگی به ابتدا همیشه مثل. نشستم توالت میز پشت کوچک



 سال سه از بیش که بود جالب برایم. شد هاآن زدن شانه ولمشغ سپس و کرد باز را خیسم نیمه

 از دستش با. است نشده خسته موهایم زدن شانه از هنوز او ولی گذشتمی بودنمان هم با از

 لبخندی. کرد نگاهشان لذت با و آورد در پرواز به را هاآن کردنشان رها با و برد باال را موهایم زیر،

 : فتگ و زد آینه در تصویرم به

 .شد تموم. مادمازل موهات از اینم-

 یک هم شاید یا هزارم صد هزارم، ده بار برای. چرخیدم سمتش به و شدم بلند صندلی روی از

 هنوز. بشوم سیراب عشقشان و آرامش دریای از که کردم نگاه چشمانش در تشنگی با میلیونم

 من، بدن هایسلول تمام و ودشنمی تمام هرگز جادویشان که دارند چه چشمانش دانمنمی هم

 دلپذیرشان و بخشآرام یعاشقانه گرمای غرق اول روز مثل افسونگرش نگاه اسارت از بار هر

 .شوندمی
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