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سعی میکنم بین پلکم رو باز کنم, بین پلکی که انقدر سنگین شده بود و من مدت زیادی برای باز کردنش تالش می کردم. تنها 
چیزی که یادم بود این بود که سرم درد می کرد و نمیتونستم چشمام رو از هم باز کنم. تابیدن نور شدیدی توی صورتم که به 

چشمم رو به شدت میزنه باعث میشه دوباره پلک هام رو  محکم روی هم فشار بدم و از باز کردنشون صرف نظر کنم. انقدر 
اشعه ی خورشید قوی بود که ترجیح می دادم اصال بازشون نکنم و همونطور تو همون وضعیت بمونم. ناخواسته دستم روی 

صورتم میارم و انگشتام رو محکم روی پلکم فشار میدم. پتوی گرم و نرمی که رومه رو کنار می زنم. سبک بود حتی سبک 
تر از پر قو... انگار تو همین چند ثانیه انقدر گرما توی بدنم جاری میشه که دلم میخواد همه چیز رو از خودم دور کنم تا این 
حس عجیب و غریب و شدت گرما رو  پس بزنم. احساس خفگی می کنم... از گرمای زیادی یکه خودم حس می کنم باعثش 
همین پتوی لعنتیه احساس سوختن می کنم. طوری گرما روی پوستم نشسته که انگار جلوی یه کوره آتیش نشستم و اشعه 

های آتیش مستقیم روی پوستم گز گز می کنه. 
دستم رو از روی چشمم برمیدارم و این بار سعی میکنم با مالیمت بیشتری چشمام رو باز کنم. نمیدونم کجام و حتی 

نمیدونم کی هستم. هیچ چیز توی ذهنم نیست و هرچی سعی میکنم به عقب برگردم نمیتونم چیزی رو تصور کنم...هیچ 
چیزی جز سنگینی سرم تو این مدت اخیر به ذهنم نمیرسه.

- بیدار شدی؟

صدای یه مرده که باعث میشه مالیمت رو کنار بذارم. یکدفعه چشمام رو باز میکنم و سر جام میشینم. نکونم انقدر ناگهانیه 
که دستم تقی صدا میده و درد میگیره. درست حدس زده بودم بین یه پتوی حجیم جلوی آتیش خوابیده بودم و تشک زیرم 

انقدر نرم بود که با تکونی که خوردم به شدت تکون خورد و باعث شد با تعجب بهش نگاه کنم. 
نگاهم رو به اطرافم دوختم. اصال نمفهمیدم کجام و چی شده که اینجا اومدم. اصال چیزی یادم نمیومد و گیج و گنگ بودم. 

هرچی بیشتر چشم می گردوندم بیشتر گیج می شدم و بیشتر دنبال حواب سواالم بودم. انگار افتاده باشی وسط یه جای 
ناشناخته و حتی نتونی لب باز کنی و فریاد بزنی. دقیقا من تو همین وضعیت بودم.

همونجا روی تختی که بودم وایسادم . چشمام رو انقدر گشاد کرده بودم که حس میکردم قراره بزنه بیرون و همون موقع 
توانایی دیدنم رو از دست بدم. زل زده بودم به مردی که درست با فاصله چند قدم از من ایستاده بود و من حتی یک بار هم 

صورتش رو ندیده بودم. چهره اش حتی یک درصد هم برام آشنا نبود. صورتش ته ریش داشت و من این مرد رو نمی 
شناختم.

تو همون گرمای شدید حس کردم بدنم داره میلرزه. شره ی عرق روی کمرم رو حس میکردم ولی در آن واحد انقدر سردم 
شده بود که داشتم می لرزیدم. تیره کمرم خیس می شد و من همچنان از گرما می سوختم. دیگه پتو دورم نبود ولی باز هم 

گرمم بود.
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- از چی میترسی؟ داشتی میمردی اوردمت اینجا کاریت ندارم.



دستاشو گرفته بود باال و دو طرف صورتش نگه داشته بود. یه حالت تسلیم رو نشون می داد ولی من که این مرد رو نمی 
شناختم داشتم سکته می کردم.  اصال چی می گفت؟ داشتم میمردم؟ راجب چی صحبت می کرد؟

انگار الل مونی گرفته بودم که یک کالم از بین لبام بیرون نمیومد. پتو رو توی مشتم گرفته بودم و با لرز فقط نگاهش 
میکردم. حتی پاهام تکون نمی خورد که یه قدم به عقب بردارم. هیچ کاری نمی تونستم انجام بدم.

- تصادف کردی، سه روز اینجا بیهوش بودی گفتم دیگه رفتی ولی االن به هوش اومدی!

همچنان منگ و خیره نگاهش کردم. اصال این جا کجاس و من اینجا چیکار میکنم؟ من تصادف کرده بودم؟ چجوری تصادف 
کرده بودم! بیهوش بودم؟ چرا یادم نمیومد چی شده بود؟

سعی. کردم لبامو از هم باز کنم. انقدر خشک و بی جون شده بود که تالشم طوالنی شد. انقدر گلوم خشک بود که تا معده ام 
شروع به سوزش کرد. پوست لبم با هر تکونی که بهش می دادم کشیده می شد و صورتم در هم می رفت. انگار شبیه کویر 

شده بود و من هم از بی آبی تا عمق وجودم خشکی زده بود.

- اینجا کجاس؟

خیلی ریلکس پشتش رو بهم کرد. چقدر راحت با نیم تنه برهنه جلوم  وایساده بود و برای خودش جولون هم میداد. عضله 
های کتفش درست تو راس دیدم قرار گرفته بود و پوست برنزه اش اونا رو بیشتر هم نشون می داد.

- اینجا کجاس؟ تو کی هستی؟

نیم چرخی به سمتم زد و دوباره مشغول کاری شد که من نمیدیدم و گفت:

- اینو من باید از تو بپرسم. کی هستی؟ این اطراف چیکار میکردی که با اون وضعیت رفتی ته دره؟ پیدات نمیکردم باید 
استخوناتو از تو لونه کفتارا پیدا می کردن.

چقدر صدای عجیبی داشت. یک مدل خاصی صحبت می کرد. صدای گرفته ای که انگار کمی هم از توی دماغش بیرون 
میومد. انگار گلویش را پر از باد می کرد و سعی می کرد با این مدل حرف زدن جلب توجه بکنه.یک طوری که بخواد بگه من 

خیلی خفنم!
من؟ خواستم یه چیزی بگم ولی چیزی به زبونم نمیومد. باید راجب چی میگفتم؟ من کی بودم؟ واقعا خودم هم نمیدونستم 

کی هستم. اصال اینجا چیکار میکردم. این مردی که جلوم وایساده بود کی بود و اینگا کجا بود؟

- چرا ترسیدی؟ میخواستم بالیی سرت بیارم تا االن اورده بودم. آدم خوار که نیستم. شبیه آدم خوارام؟

-- من... من؟؟؟

پوست لبم کیده می شد. خشکی زیادش باعث می شد تا با گفتن هر کلمه دردناک بشه و چهرم درهم بره.

- اسمت چیه؟

صدای کشیده کشیده شدن سمباده میومد. با دقت بیشتر که نگاه کردم همون جا که اون مرد وایساده بود یه میز بود که 
روش پر از گرده ی چوب بود و خاک اره. بوی چوب هم زیر بینیم رفته بود. بیشتر که دقت می کردم یه بوی خوب و خاصی 

تو کل فضای اونجا بود.



با دقتی که به اطرافم میکردم به سوالش فکر کردم! اسم؟! اسمم چی بود؟
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هرچی فکر کردم یادم نیومد.ا انگار وسط جزیره ای افتاده بودم و گم شده بودم. نه خودم رو می شناختم نه اون جزیره و 
آدماشو. حتی اگر این جزیره فقط یدونه آدم داشت من این یدونه رو نمیشناختم.

- من می خوام از اینجا برم بیرون. من شما رو نمیشناسم...

سمباده رو پرت کرد روی میز و به سمتم برگشت. اخم هاش در هم پیچیده بود که خیلی ترسناکش کرد. قشنگ می تونستم 
از نگاهش بفهمم چقدر عصبی و کالفه اس. با دیدن عضله های محکم و بزرگش به حد کافی شونه خالی کرده بودم ولی 

نگاهش اون لحظه طوری بود که میتونستم خودم رو خیس کنم.

- دختر جون من حوصله دردسر ندارم. بیا برو شرت کم بهوش اومدی شکر خدا زنده ای آدرس و نشونیتو بده ببرمت 

بذارمت دم خونت اعصاب دردسر ندارم. من اینجا دنبال دردسر نیستم.
نمی فهمیدم داره درباره ی چی حرف میزنه. اصال نمی فهمیدم باید چیکار کنم. آدرس و نشونی نمیدونستم. اصال هیچی 

نمیدونستم.

- آدرس و نشونی نداری؟

سرم رو با ترس تکون دادم. انقدر محکم سرم رو به این طرف و اون طرف تکون دادم که درد وحشتناکی پیچید توش و 
باعث شد دستم رو از پتو ول کنم و به سرم بگیرم. 

آخ بلندی گفتم و همون جا نشستم. انقدر سرم توی لحظه گیج رفت که نتونستم دیگه وایسم و باید میشستم.

- اسمت رو نمیگی؟

- نمیدونم!

همونطور که خیلی صادقانه بهش گفتم نمیدونم سرم رو پایین گرفتم و محکم فشارش دادم. فکر می کردم این فشار دادنم 
باعث میشه دردش کم بشه ولی اصال هیچ تاثیری نداشت. فشار می دادم تا توی لحظه حالم خوب بشه ولی خوب شدنی 

نبود. دردش بهتر نمیشد که نمی شد. من سرم رو فشار می دادم و جلوی چشمم سیاهی می رفت.

- یعنی چی اسمت رو نمیدونی!؟
نمیدونستم. دروغی نداشتم که بگم واقعا اسمم رو نمیدونستم . چرا باید می دونستم و نگم؟!

گریم گرفت. همون لحظه از بیچارگیم گریم گرفت و دستمو از سرم جدا کردم و گذاشتم جلوی دهنم. سعی می کردم اشکام 
نیاد ولی انقدر درمونده بودم که نمیتونستم جلوی ریختن اشکامو بگیرم. چشمام می سوخت. اصال کاسه ی  چشمم درد می 

کرد. می خواستم دست بندازم و چشمامو از توش در بیارم.



- ای خدای من. عجب غلطی کردم این حش خاک بر سر انسان دوستیمو بهش توجه کردم.پاشو اصال نمی خواد بگی کی 
هستی پاشو برو رد کارت همین که زنده موندی بسه.

- نمیدونم کی ام!

انگار دلش سوخت. انگار همون لحظه بود که دلش سوخت و نگاهم کرد. با دقت طوری داشت نگاهم  می کرد که فکر می 
کردم می تونه مولکول های بدنمم ببینه و با همون نگاهش لمسشونم بکنه. انقدر چشماش متعجب بود که چند لحظه طول 

کشید که به خودش بیاد.

- شوخی میکنی دیگه؟

اشکام پایین ریخت. شوخی نمی کردم. من چیزی یادم نمیومد. اصال از تصادفی که راجبش حرف می زد چیزی نمیدونستم. 
تصادف؟ اصال مگه من جایی رفته بودم که تصادف کنم. 

چشمامو بستم و به مغزم فشار اوردم. هیچی جلوی چشمم رنگ نمی گرفت.
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- حاجی اسکلمون کردی؟ دختر جون پاشو بریم بذارمت خونت. ترسیدی باشه قبول ولی من کاریت ندارم.

- من اصال اینجا چیکار می کنم؟

همونطور گریه می کردم. تازه می تونتسم یکم حرف بزنم. تازه می تونستم کلمه ها رو کنار هم ردیف کنم و ازشون جمله 
بسازم. با ترس و لرز همونطور که اشک می ریختم گفتم:

- چرا جوابمو نمیدی؟ چرا نمیگی اینجا کجاس؟

- اینجا خونه منه. دردی ازت دوا میکنه دونستنش؟

راست میگفت هیچ دردی ازم دوا نمی شد.

- من کیم؟

زیر خنده زد و دستکش های کثیف و بزرگشو از دستش دراورد. انقدر بلند می خندید که هر لحظه به ترس هام اضافه می 
شد. انقدر بلند قهقهه می زد که از این قهقهه هاش استخونای بدنم می لرزید.

- مصبتو  شکر خدا... به من میگه کیم!

دستکش هاشو روی همون میز بزرگ پرت کرد و اومد سمتم. هرچی نزدیک تر می شد خودمو بیشتر به دیوار فشار می دادم. 
انگار این عقب عقب رفتنم که با ممانعت دیوار ادامه پیدا نمی کرد بتونه آرومم کنه ولی آروم نمیشدم. تازه می تونستم 



پاهام رو تکون بدم. انگار هر لحظه یه توانایی جدید به بدنم اضافه می شد. هر قدم که میومد نزدیک تر بیشتر لرز می 
گرفتم و بیشتر استرس داشتم. اشکام ول کن نبودن و هی روی  گونم میریختن.

دستشو روی پیشونیم گذاشت. حس کردم خیسی پیشونیم حالشو بهم زد که گفت:

- چرا اینطوری ای؟! جدی میگی یا مارو گیر اوردی؟

انگار ترس رو توی چشمام دید که اون نگاه ترسناک و مسخره کنندش تو یه لحظه از صورتش خداحافظی کرد و تعجب 
جاشو گرفت.دوباره دستش رو  روی پیشونیم گذاشت که من باز هم سعی کردم برم عقب و دیوار مانعم شد.

- گفتم که نترس کاریت ندارم.اون دیوار نمیذاره عقب تر بری!

نمیدونستم باید چیکار کنم واسه همین با وحشت نگاهش کردم.

- من... من میترسم. من اصال نمیدونم اینجا کجاس و اینجا چیکار میکنم! من... من نمیدونم کیم. من اصال کی اومدم 

اینجا؟

هیچی یادم نبود. دریغ از یک ثانیه. انگار همه ی زندگی از همون لحظه و  سردرد بد شروع شده بود و  نور آفتابی که حاال مثل 
اون موقع برام اذیت کننده نبود.

- واقعا نمیدونی کی هستی؟

اینجا بود که قیافش در هم رفت! انگار تازه بتونه حرفامو باور کنه. کمی به فکر فرو رفت. نگاهش از چشمام به دستام که از 
لرزش توفق نمی کرد و از دستام به دیوار پشت سرم دوخته می شد. من فقط داشتم می لرزیدم چ گریه می کردم. گریه ای 

که تمومی نداشت.

- گریه نکن الله وکیلی کارت ندارم! 

دست خودم نبود که اگر بود هم باز به کارم ادامه می دادم. گریه آرومم نمی کرد حتی میتونستم بگم سردردم رو بدتر کرده 
بود. مگه می تونستم یک لجظه گریه کردن رو بیخیال بشم؟ خداشاهده دست خودم نبود که اونطوری مثل ابر بهار اشک می 

ریختم.

- ببین یه دقیقه به من گوش کن.

صداش کال ذهنم رو برمیگردوند سمت خودش. یادم میرفت باید به خودم فکر کنم و یادم میرفت که االن تنها غصم باید این 
باشه که من کیم و اینجا چیکار می کنم ولی تنها غصم نوع حرف زدن این مرد بود که میخواستم بهش بگم تو دماغی حرف 

نزن اعصابمو خورد میکنی!
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- ببین گوش کن. من تورو توی یه سراتو سفید پیدا کردم. هیچی همرات نبود. ماشینت بعد اینکه اوردمت بیرون دود شد 
رفت هوا یعنی یه طوری سوخت که از الشه اش هم چیزی نموند واسه همین نتونستم چیزی پیدا کنم. فقط دیدم یه دودی 

بلند شده اومدم سر و گوش به آب بدم دیدم ماشین داره دود میکنه سرنشین داره. 

نمی فهمیدم چی میگه. تنها چیزی که از بین حرفاش فهمیده بودم سراتوی سفید بود. سراتو اسم یه ماشین بود ولی یادم 
نمیومد که من این ماشینو داشته باشم. اصال مگه من رانندگی بلد بودم که بخوام ماشین داشته باشم؟

دستم رو محکم گذاشتم روی دوتا گوشام و فشار دادم. چشمامو بستم تا نبینم. بستم تا بیشتر از اینی که االن ترسیده بودم 
بترسم. نمیدونستم اینجا کجاس نمی دونستم این مرد عجیب و غریب کیه و من پیشش چیکار می کنم. همه بدنم میلرزید 

و نمیدونستم باید چیکار کنم. 
با یه حرکت آنی چشمام رو باز کردم و از تخت بلند پایین رفتم. هر قدمی که برمی داشتم انگار یکی بهم پشت پا می زد و 

به جلو پرت می شدم. همونطور دستم روی گوشم بود و یه صداهای نا مفهومی میشنیدم و قدم هایی که دنبالم می 
دوییدن. می خواستم جیغ بزنم و خودم رو به در و دیوار بکوبم. من حتی نمی دونستم کی هستم. هیچ ذهنیتی از خودم 
هم نداشتم چه برسه به اینجایی که بودم و مردی که پیشش چشم باز کرده بودم. حس می کردم همه ی تن و بدنم از درد 

داره منفجر می شه.
نمیدونم چه حسی بود که اون لحظه بهم گفت از پله ها برو پایین. کف خونه چوبی بود و پله ها گوشه ترین قیمت خونه با 

یه حالت گردی از یه سوراخ یک در یک پایین رفته بود. یه حس غریضی بهم گفت که از اونجا برو پایین تا بتونی بری بیرون 
منم خودمو سپرده بودم به اون غریضه ای که نمی دونستم چیه. 

دستم رو از گوشم دور کردم تا بتونم نرده های دو طرف پله رو بگیرم. پیچ پله تند بود و تو یه فضای خیلی کم پیچیده شده 
بود. قلبم توی هرجایی می کوبید به غیر از جای اصلیش. انگار تمام وجودم نبض بود و می زد. اون پسر چی می گفت؟ من 

تصاوف کرده بودم؟ من با یه ماشین تصادف کرده بودم و افتاده بودم توی دره... وای خدا این چی می گفت که من 
نمیتونستم حتی یک ذره از حرفاش رو درک کنم.

- وایسا ببینم کجا میری؟ این چه وضعیه؟

توجهی بهش نکردم. حاال که دیگه دستم روی گوشم نبود می تونستم صداشو به وضوح تشخیص بدم.

- تا من باشم خر نشم حس انسان دوستیم بهم غلبه نکنه بخوام کسیو نجات بدم. آدمی تو دختر؟ چرا رم میکنی یهو؟

دستم از پشت کشیده شد. دستم که نبود لباسی بود که تنم کرده بود. تازه انگار متوجه لباس تنم شدم. یه پیراهن مردانه 
آبی رنگ تنم بود و شلوار چسبون سیاه. لباس انقدر بهم گشاد بود که داشت توی تنم زار می رد.

- ولم کن. ولم کن.

چشمام رو بستم و سرم رو انداختم پایین. دستم رو دوباره روی گوشام گذاشتم و جیغ زدم.
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- ولم کن. ولم کن آخه تو کی هستی؟ من اینجا چیکار می کنم؟ چرا بهم نمیگی چی شده؟



صداهای نا مفهوم می شنیدم ولی خودم حالم بدتر از اونی بود که بفهمم با دستای روی گوشم اصال نمی تونم بفهمم داره 
چی میگه. عقب عقب می رفتم تا با قدم های کوتاه ازش دور بشم. قدمامو یواش یواش می ذاشتم عقب تا نفهمه دارم ازش 

فاصله می گیرم. 
سرم پایین بود و نمی دیدم که تو چه وضعیتیه ولی یهو حس کردم دست هام محکم از دو طرف باز شد. انقدر محکم دستم 
رو کشیده بود که پشت بازوم درد گرفت و بی هوا آخ بلندی گفتم. گریه ام دوباره شدت گرفت و اشک هام راهی شدن. اشک 

ها انقدر حجمشون زیاد بود که تا زیر گرو می رفتن و همون جاها محو می شدن.

- یه دقیقه آروم بگیر ببینم چی میگی!

- ولم کن... ولم کن...

انگار هر لحظه وخامت ماجرا بیشتر به وجودم ریخته می شد. انگار هر لحظه که می گذشت بیشتر می فهمیدم چیزی یادم 
نیست و تنها چیزی که تو ذهنمه حرفایی که این پسر چند دقیقه قبل گفته بود. با گذشت هر ثانیه من حتی سعی می کردم 

ساعت ها عقب برگردم ولی نمی تونستم. حس می کردم توی مغزم خالی شده و قسمت خاطرات ذهنم از توی سرم کنده 
شده و به جای دیگه برده شده. انگار که تازه به دنیا اومده باشم و هیچ گذشته ای نداشته باشم. خالی بود... خالی تر از 
هرچی که بشه بهش فکر کرد. تنها چیزی که توی ذهنم بود دوتا چشم عصبانی بود که تو این چند دقیقه هزار بار مدلش 

عوض شده بود.

- حداقل بگو اسمت چیه ببینم باید چه خاکی به سرم بریزم.

لرزیدم. انقدر به خودم لرزیدم که تکونای بدنم قابل حس شد. قشنگ زیر دستاش تکون می خوردم ولی اون دستم رو ول 
نمی کرد. انقدر عقب عقب رفتم که کمرم محکم خورد به یه جایی شبیه به میز. سرم رو برگردوندم دیدم یه میز بیلیارد 

خیلی بزرگ با توپ های بهم ریخته وسطش پشت سرمه و من نمی تونم حتی یه قدم دیگه هم عقب برم.
خودم می تونستم حدس بزنم که چشمام تا چه حدی ترسیده. می تونستم بفهمم چقدر حالم بده و چقدر تو اون موقعیت 

درمونده ام. 

- کاریت ندارم... اصال به من چه که تو برای چی اومدی اینجا. فقط یه اسمی نشونی چیزی بهم بگو ببینم باید ببرمت کجا؟ 

ببرم به کی تحویلت بدم.

نگاهم مستقیم روی گوشه ی ابروش نشست. یه خط شکستگی ابروش رو به دو نیم تقسیم کرده بود. ابروهای پر پشتی که 
با این شکستگی کامال قابل لمس تغییر کرده بودند.

- نمی دونم. بخدا نمیدونم.

- یعنی چی نمیدونم؟ مگه میشه ندونی؟ نمیدونی اسمت چیه؟

رمغ مقاومت بیشتر نداشتم. بدنم رو رها کردم طوری که از مقاومت نکردن من دست های اونم از دور بازوهام ول شد و 
باعث شد تا دستام کنار بدنم بیوفته. همونطور که به میز بیلیارد تکیه داده بودم وحشت زده بهش گفتم:

- یادم نمیاد.



سرم رو باز هم تکون دادم. انگار این تکون دادن سرم می تونست واقعی بودن حرفم رو با سند و مدرک نشون بده.
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- یادت نمیاد اسمت چیه؟

باز هم سرم رو تکون دادم. سر تکون دادم تا لحن متعجبش کم بشه. سر تکون دادم تا فکر نکنه دارم بهش دروغ می گم. 
انقدر اون لحظه مظلوم شده بودم که هرکسی بود حرفم رو باور می کرد ولی اون باورم نمی کرد. اصال نمی فهمید دارم چی 

میگم و همش حرف خودش رو می زد.

- یه آدرسی... یه نشونی ای! کجا داشتی می رفتی سر از اینجا دراوردی؟

چیزی نداشتم بگم. وقتی خودم نمی دونستم دارم میرم کجا باید چی رو بهش می گفتم؟ راجب چیزی حرف می زدم که 
اصال انگار اتفاق نیوفتاده بود؟ چیزی که فقط خودش برام تعریف کرده بود و من حتی یک ثانیه از اون رو به یاد نیاورده 

بودم؟
دستم رو به لبه ی میز بیلیارد گرفتم و فشار داد. استرسم رو داشتم به دستام منتقل می دادم و کمرم رو به میز چسبونده 

بودم.

- یادم نمیاد. من یاد نمیاد.

پشتش رو بهم کرد و بعد از چند ثانیه برگشت. دستش رو به سمت در شیشه ای دراز کرد و بلند و با عصبانیت گفت:

- هری... من خرو بگو می خواستم بهت کمک کنم. برو به سالمت خدا روزیتو جای دیگه بده.

یه نگاه به خودش کردم و یه نگاه به مسیری که داشت دستش نشون می داد. این صورت عصبانی و کالقه اش لرز اندام هام 
رو بیشتر می کرد. خودم رو آروم به انتهای میز بیلیارد رسوندم . بعد از اینکه رسیدم به تهش قدم هامو تند کردم. انقدر تند 

قدم برداشتم که با شدت تمام موقع خروج به در شیشه ای برخورد کردم.

- هوی کوری مگه؟ چه خبرته؟ 

میدونستم در شیشه ایه و حتی دستگیره در رو دیده بودم ولی اون لحظه طوری می خواستم فرار کنم که اصال ندیدم دارم 
به یه در شیشه ای بزرگ می خورم. انقدر محکم خورده بودم که طوری به عقب پرت شدم که با باسن روی زمین فرود 

اومدم. تمام بدنم درد میکرد. از لحظه ای که به هوش اومده بودم بدترین اتفاقا افتاده بود و این آخری دیگه برام نور علی 
نور شده بود.

با وجود درد شدیدی که توی لگنم پیچیده بود دستم رو به زمین فشار دادم و از جا بلند شدم. تمام صورتم در هم پیچیده 
بود. موهای بلندم یه قسمتش توی دهنم بود و یه قسمت دیگش به هم گره خورده بود. از جام بلند شدم و فقط یه نگاه 
سریع به صورت عصبانی و متعجبش انداختم و با وجود همه ی دردی که به جونم بود همه ی وزنم رو روی دستگیره در 

انداختم و در رو باز کردم.



- دختره جنیه!

صداش آروم بود ولی من خوب شنیدم داشت با خودش چی می گفت. زیر لب از دیوونه بودن من می گفت و حق هم 
داشت چون اون لحظه دقیقا من شبیه جن زده ها شده بودم . شبیه آدمایی بودم که از دیوونه خونه فرار کردن و فقط دارن 

دنبال آزادی میدوئن و براشون هیچ مهم نیست که کجا میرن.
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برام اون لحظه فقط مهم بود که از اون خونه بزنم بیرون. نه برام اهمیتی داشت که مقصدم کجاس و نه هیچ چیز دیگه ای. 
اصال نمی فهمیدم دارم به کجا می رسم فقط میدوییدم و بی هدف جلو میرفتم. ماشینی که جلوی روم بود رو دور زدم و 

فرار کردم. انقدر بدن درد داشتم که چند قدم جلو تر از ماشین روی زمین افتادم. سرم رو که بلند کردم تنها چیزی که 
میدیدم جنگل بود و درخت هایی که واقعا سر به فلک کشیده بودن. شروع تنه ی درخت مشخص بود ولی هیچ پایانی 

نداشت. انقدر بلند بودند که در هم گره خورده بودند. 
برعکس اون اتاقی که توش چشمم رو باز کرده بودم اینجا هیچ آفتابی توی چشمم نمی تابید. چند تا روزنه نور از بین برگای 

درختا خودشونو نشون می دادن ولی خیلی کم بودن و اون اشعه غلیظ نور رو نداشتن.
صورتم از اشک هایی که ریخته بودم چسبناک شده بود. نگاهی که به شلوارم انداختم دیدم تماما خاکی شده و حتی دو تکه 

پارگی هم روش به چشم می خورد. پوست پام خراشیده شده بود یکی از پاهام به اندازه ی تکه ی پارگی خون مرده بود. 
جون نداشتم تکون بخورم. روبروم رو که نگاه کردم هیچی نبود جز درخت های تودر تو... انقدر ترسیدم که جرات نکردم از 

جام بلند بشم و بخوام به مسیرم ادامه بدم.

- گند زدی به خودت وایسا دو دقیقه ببینمت. اینجا گم میشی دختره.

صدای عجیب و غریبش رو می شنیدم. کاش میشد انقدر تو دماغی صحبت نمی کرد اصال کاش می شد صداشو می برید و 
من نمی شنیدم. انگار با هر کلمه ای که می گفت من اعصابم خورد تر می شد و بیشتر به هم می ریختم. 

زیاد به خودش سختی نمی داد. نزدیکم که شد دیگه سرعت پاهاش رو کم کرد و همونطور زیر لب لیچار بارم کرد.

- این جا منم گم میشم کجا سرتو انداختی پایین داری میری؟ دیوونه میوونه ای یا خودتو زدی به دیوونگی؟

خودمو روی زمین عقب کشیدم. اصال دست خودم نبود ولی می خواستم از دستش فرار کنم. نمی دونستم کجا ولی باید 
فرار می کردم. پاهام درد می کرد. نه فقط درد زخمشون بلکه درد کوفتگی هم به زخم هام اضافه شده بود.

- دیوونه خل و چلو ببین زدی خودتو داغون کردی. مازوخیسمی چیزی داری؟ مرض داری خودتو آزار بدی؟

فقط خیره بهش نگاه می کردم. مرض نداشتم ولی انقدر ترسیده بودم که هیچی نمی دونستم. انقدر همه چیز برام غریب و 
عجیب بود که نمی تونستم هیچ عکس العملی نشون بدم. چه بالیی سرم اومده بود... هیچی نمیدونستم.

- چته تو؟ می خوای بری می برمت دیگه. میگم اینجا راه در رو نداره هرچی بری جلو بیشتر توش گم میشی.

وقتی میبینه اونطوری خیره خیره نگاهش می کنم دستش رو جلوی صورتم تکون میده. باز هم خیره نگاهش می کنم. 



- با توام میشنوی؟ خداروشکر کر هم که نبودی االن کر شدی؟

دستم رو کف زمین مشت می کنم. دست خودم نیست که اونطوری اشکام میاد پایین و مردمک چشمم میلرزه. دست خودم 
نیست اون درموندگی ای که نمیدونم از کجا میاد.
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- نمیدونم باید کجا برم. اینجا اصال کجاس؟ من یادم نمیاد اینجا چیکار میکنم. چرا اینطوری باهام حرف میزنی؟

بریده بریده کل جمله رو میگم و اون که روی دو پاش نشسته بود دستش رو زیر چونه اش میزنه و با اخم نگاهم میکنه. با 
حس جونوری که روی دستم میشینه همه چیزو یادم میره و دستم رو تند تکون میدم و با تمام وجود جیغ می کشم. حس 

راه رفتن چیزی روی پوستم حالم رو بد میکنه و از ته دل جیغ می زنم.
از جاش بلند میشه و زیر بازومو میگیره من بدون اینکه اصال کاری به کارش داشته باشم فقط دستم رو تکون میدم تا اون 

حس مور مور شدن رو از خودم دور کنم. 

- هیش بابا یه دقیقه ساکت چقد جیغ میزنی!

از تکون دادن دستم دست نمی کشم که دستم رو میگیره و کف دستش رو میکشه بهش...

- چیزی رو دستت نیست. اینجا جک جونور زیاده نترس. با یه حشره چس مثقالی اینطوری رم میکنی خرس و مار ببینی 

چیکار میکنی؟

با وحشت نگاهش میکنم. من که از خود این مرد انقدر ترسیده بودم اگر خرس و مار میدیدم در جا میمردم. اصال چجوری 
به این ناکجا آباد رسیده بودم؟

- منو می خوای کجا ببری؟

- خونتون دیگه! از کجا اومدی؟ بچه شمالی یا شهر دیگه؟ عروسیت بوده؟

شمال؟ شهر دیگه؟ خونمون! این چی میگفت؟ خونمون کجا بود. عروسی؟ مگه من عروسی کرده بودم؟

- خونمون کجاس؟

- منو گرفتی یا خودتو؟ چی فکر کردی راجع به من؟ با لباس شب نشستی تو ماشین اونم سر لخت. نمیدونم جشنی بودی 

چی بودی هرچی بود لباس پاره پوره ات تو آشغاالی دم دره.

با پشت دست کثیفم صورتم رو پاک کردم. چشمم سوخت ولی دوباره دستم رو کشیدم روش تا کامل اشکام پاک بشه. 
صورتم چسبناک شده بود و دهنم خشک خشک.



- من یادم نمیاد.

دستشو به کمر زد و جلوم وایساد. ابروهاشو تو هم کشید و عینک مستطیل شکلی که روی چشمم بود رو با حرکت بینیش 
باال داد. یه خط عمیق وسط پیشونیش خودنمایی می کرد و چشماش از پشت شیشه عینکش متعجب بود. حاال که فکر می 

کردم می دیدم وقتی از پله ها پایین رفته بودم روی چشمش عینک ندیده بودم ولی االن این عینک کائوچویی دور مشکی 
روی چشمش بود. اصال کی وقت کرده بود اینو بزنه؟

- یعنی میگی باید باور کنم که یادت نمیاد کی هستی و از کجا اومدی؟ مگه بچه ام؟ بابا معلومه قصدت چیه دیگه فرار 
کردی اومدی االن داری ادعا میکنی که چیزی یادت نیست. دختر جون من بچه دو ساله نیستم.

گوشه لبش باال رفت. قشنگ داشت مسخرم می کرد. باید چی می گفتم که حرفم رو باور کنه؟ من هیچی از اتفاقات قبل 
بیدار شدنم یادم نبود.

- من هیچی یادم نیست. راست میگم.

انگار دلش برای حال درموندم سوخت که پوف کشید و گفت:

- راه بیوفت بریم سوار شو ببینم این اطراف برات آشنا نیست شاید مال همین دور و برا بودی یه چیزی یادت اومد.
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یه قدم که به جلو برداشتم کف پام درد گرفت. نمی دونم چی بود که رفت توی کف پام و سوزش و درد رو یه جا به همه ی 
وجودم تزریق کرد. چنان جیغی کشیدم که انگار بدترین اتفاق دنیا افتاده بود. دیگه هیچ قدمی بر نداشتم و سر جام 

وایسادم و کف پام رو اوردم باال.

- چت شده باز؟

کالفه شده بود و هوف می کشید. از دستم نمی دونست باید چیکار کنه. تو این چند دقیقه انقدر ازم سر و صدا و جیغ و داد 
خارج شده بود که اونم عصبانی کرده بودم.

- پام درد میکنه.

اومدم پامو بیارم باال که کفشو ببینم ولی دیدم نمی تونم تعادلم رو حفظ کنم و میوفتم روی زمین. جلو که اومد با تردید 
دستم رو گذاشتم روی شونش و پامو آوردم باال. درست حدس زده بودم یه شاخه کوچیک رفته بود توی پام و باعث دردش 
شده بود. کل کف پام گلی بود. شانس آورده بودم از جاهایی که دوییده بودم گلی بود وگرنه که کف پام تیکه تیکه می شد.

- وای دختر تو چقدر دردسری...

شاخه رو که با چشمای اشکیم بیرون کشیدم اجازه نداد اصال فکر کنم و دستشو انداخت زیر بدنم و بلندم کن.

- چیکار میکنی؟



دوباره صدامو انداختم رو سرم و جیغ کشیدم. یه جمله رو هزار بار تکرار کردم. اصال اهمیتی نمی داد و واسه خودش داشت 
راه می رفت.

- ولم کن منو بذار زمین. داری چی کار میکنی؟

- دختر به زر زرویی تو ندیدم. پا برهنه اومدی بیرون پاتو لت و پار کردی االن میگی چی کار میکنی؟ چمچاره میکنم. یکم 

زبون به دهن بگیر دیگه.

حرف غیر منطقی ای نمی زد. اصال اگر این کارو نمی کرد من نمی تونستم حتی یک قدم دیگه بردارم ولی هر بار که یه 
حرکتی می کرد من از ترس سکته می کردم و فقط می خواستم جیغ بزنم. 

فاصله تا کلبه خیلی زیاد نبود. آخه تا اومده بودم بدوام نتونسته بودم خیلی از کلبه دور بشم. تمام مدتی که تو بغش بودم 
زبونمو گاز می گرفتم تا یه وقت دوباره جیغ نزنم یا چیزی نگم که از همون ارتفاع آغوشش روی زمین بیوفتم.

جلوی در کلبه وایساد و منو گذاشت زمین. گیج و مبهوت نگاهش کردم که گفت:

- آدم فضایی دیدی؟

چیزی نگفتم. چیزی نداشتم که بگم. این پسر پر اخم شبیه آدم فضاییا نبود ولی اینکه من نمیدونستم باید چیکار کنم و 
هزاران سوالی که توی ذهنم بود باعث می شد نگاهم اونطوری بشه.

در خونه رو همونطور باز گذاشته بود اومده بود بیرون. االن که دیگه اونطوری توی هول و وال نبودم می تونستم ورودی 
خونه رو ببینم. خیلی عجیب بود اینجایی که وایساده بودم یه تراس خیلی کوچیک بود که انقدر فضاش گرم و دلنشین بود 
که دلم می خواست برم روی صندلی راک گوشه اش لم بدم و پتوی رنگی ای که روش بود رو بپیچم دور خودم. اصال زمین 

تا آسمون با اون در شیشه ای که ازش اومده بودم بیرون فرق داشت. خونه اش هم مثل صداش عجیب غریب بود.
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- بیا اینو بپوش پاهات سالم بمونه حداقل.

یه صندل مردونه ال انگشتی انداخت جلوم . یه نگاه به صندل انداختم و به نگاه به اون که دست به کمر منتظر بود تا 
دمپایی رو بپوشم. صندلش دو برابر طول پاهام بود.

پامو گذاشتم توش ولی تا خواستم قدم از قدم بردارم داشتم می خوردم زمین.

- بذار برم کفش خودتو پیدا کنم. پات تو این گم شد.

به پاهاش نگاه کردم. به نظر نمی رسید انقدر بزرگ باشه. شاید هم پاهای اون بزرگ نبود و پاهای من زیادی کوچیک بود.

- دیوونه نشی دوباره در بری. وایسا میام االن.

همونطور که ازم دور می شد بدون اینکه سعی کنه صداشو بیاره پایین تا من نشنوم داره چی میگه شروع به غر غر کرد.



- نه یه مانتو داره.... نه شال داره. معلوم نیست از کدوم جهنم دره ای فرار کرده اینطوری ازینجا سر دراورده. االن برم تو 
جاده با این ریخت و قیافش بگیرنمون بیچاره میشم که. هوف...

از در چوبی سرمو کردم تو. نگاه نکردم ببینم داره کجا می ره عوضش حسابی اون طبقه رو دید زدم. یه کاناپه سه نفره 
بزرگ کنار یکی از دیوارا بود و یه میز هم جلوش گذاشته بودن. روی مبل دقیقا شبیه به همون پتویی که روی صندلی راک 
بود انداخته شده بود و یدونه گیتار هم روش ولو شده بود. کمی همه چیز در هم بود ولی از طرفی نمی شد گفت نامرتبه. 

یه سمت مبل چند تا گلدون گذاشته بود و سمت دیگه اش که زیر پنجره بود پیانوی سیاه رنگی به چشم می خورد. انگار 
سعی کرده بود تو این یه تیکه جا همه چیز رو بگنجونه و از اون سمتی که میز بیلیارد گذاشته بود هیچ استفاده ای نکنه. یه 
در این قسمت خونه رو با یه قسمت دیگه که اصال نمی دونستم چیه جدا می کرد. برعکس اونجایی که ازش فرار کرده بودم 

اینور کامال از چوب قهوه ای ساخته شده بود و حتی دیوارا هم چوبی بود. 

- بیا اینو بپوش کفش خودته.

از بین همون دری که نمی دونستم اون سمتش چه خبره بیرون اومد و دو تا کفش پاشنه نازک رو به سمتم گرفت. 

- مرسی.

- ا مثل اینکه تشکرم بلدی بکنی.

کفش رو گذاشتم رو زمین و نتونستم دیگه بیشتر از این خونه اش رو دید بزنم. پاهام هنوز درد می کرد. اونجایی که ازش 
چوب کشیده بودم بیرون عین درد کبودی درد میکرد و می سوخت.

- بیا این باندو بگیر پاتو ببند.

 همینطوری نمی تونی با این کفشا راه بری با این وضعیت پات که دیگه اصال نمی تونی.

باند رو ازش گرفتم و روی صندلی گردی که روبروی کاناپه بود نشستم. دوتا صندلی شبیه به هم که با کمی فاصله قرار 
گرفته بود. رنگ طوسیش به آبی می زد و پایه های چوبی باریکش باعث می شد حس کنی داری میوفتی زمین.

- کجا میریم.

- گفتم که!

حوصله نداشت جواب بده. منم اصرار نکردم. شاید راست می گفت اگر می رفتم و یکم این اطراف رو میدیدم می تونستم 
به یاد بیارم اینجا چیکار می کنم.
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پاهام خیلی درد می کرد. اخمام بخاطر دردشون حسابی در هم رفته بود و این بشرم می خواست من رو کلی راه ببره. به 
زور قدم بر میداشتم و هر چقد دقیقه ازش عقب میوفتادم. میومدم کن پشت سرش بدوام باز درد بدی تو پام میپیچید و 



قدمام رو آروم تر می کرد.

- میشه یواش تر بری؟ نمیتونم راه برم.

عقب گرد کرد و نگاهم کرد. سر تاپامو برانداز کرد. احساس می کردم با اون لباسای درب و داغون خیلی خنده دار شدم. 
می ترسیدم باهاش حرف بزنم و چیزی بپرسم. می ترسیدم حوصله نداشته باشه و باز جوابم طوری باشه که بخواد منم 

ضایع کنه.

- درد میکنه؟

وایساده بودم و دست به کمر پاهامو نگاه می کردم. درد می کرد خب دست خودم نبود که بتونم مثل یه شتر مرغ بدوام و 
عین خیالمم نباشه.

خم شدم و همونطور دست ب کمر نفس کشیدم. دردش هر لحظه داشت بیشتر می شد.

- چی شدی باز؟

نگاهمو به سمتش گرفتم و باال کشیدم. چشمام روی عضله هایی که از رو لباسشم قابل تشخیص بود گیر کرده بود. یادم 
رفت داشتم چی می گفتم. همون جا وی زمین نشستم و نگاهمو ازش گرفتم. المصبو خدا نقاشی کرده بود. البته اینی که 

من دیده بودم هنر خودش بود که عضله ساخته بود!

- پام درد میکنه. نمی تونم راه برم.

- باز که نشستی رو زمین.

دستامو مشت کردم و ناله کردم:

- چوب رفت تو پام. درد میکنه.

کالفه پوف کشید و گفت:

- بشین همین جا ماشینو بیارم. دیوونه ای بخدا. خدا عاقبتمو با تو بخیر کنه.

 کی بشه بذارمت پیش خونوادت راحت بشم! بغض کردم. راجب کدوم خونواده صحبت می کرد؟ من هیچ کس رو 

نمیشناختمو اصال نمی دونستم باید چجوری بهش تفهیم کنم که هیچی یادم نیست.
 

- مگه کجاس؟

- فوضولی نه؟

لب و لوچه ام آپیزون شد. بادم خوابید. منتظر بود یه حرفی بزنم تا یه تیکه بارم کنه. خب کنجکاو شده بودم و می خوا 
ستم بدونم.

جوابشو که ندادم خودش به حرف اومد و برگشت و با قدم های تند تر همونطور که دور می شد گفت:

- تو گاراژه. این کلبه اینوریه!



کلبه ای که می گفت رو می تونستم ببینم. یه کلبه کوچیک با در کرکره ای که به سمت خودم بود.
همونطور رفت جلو و خم شد. انگار یه دکمه رو فشار داده بود که کرکره باال رفت.  خودمو به سختی بلند کردم و روی کنده 
ی قطع شده ی درخت نشستم. یه درخت خیلی بزرگ بود که وسط راه افتاده بود. انگار وقت زیادی اونجا بود و کسی برای 

تکون دادنش اقدام نکرده بود. 
مبا سر و صدای زیاد ماشینو  از توی اون کلبه ی کوچیک دراورد و به سمت من روند. کنار کنده که توقف کرد شیسه سمت 

منو داد پایین و گفت:

- می تونی سوار بشی؟

انگشتای پامو تکون دادم.یه طوری بدنم خسته بود که حس می کردم سنگین شدم و نمی تونم وزن خودم رو تحمل کنم. 
بدمن این که بهش جواب بدم روی پاهام وایسادم. اینکه پاهام درد می کرد یه طرف بود و اینکه باید روی اون پاشنه ها راه 

می رفتم یه طرف دیگه. 
انقدر سر تاپام خاکی بود که هرکاری می کردم تمیز نمی شدم. شلوار مشکیم تنها رنگی که نبود مشکی بود. آستینام سر 

خورده بود و اومده بود روی انگشتای دستم. انقدر بهم بلند و گشاد بود که قشنگ توش گم شده بودم.
کنار ماشین بزرگش وایسادم. ارتفاعش از سطح زمین خیلی زیاد بود و حتی کنار درش جای پا داشت تا بشه سوارش شد. 

در رو باز کردم و نشستم توی ماشین. قبل از اینکه درو دوباره ببندم کفشامو از پام دراوردم و آخیش محکمی گفتم.

- جایی رو پیشنهاد میدی برای رفتن؟

مات و مبهوت نگاهش کردم.دیگه فکر کی کردم باید تا االن باورم کرده باشه و هی ازم نپرسه باید کجا ببرمت. نمی فهمیدم 
چطور باید بهش توضیح می دادم که من کسی رو ندارم که بخوام بم پیشش. این بار سعی کردم آروم و با لطافت براش 

توضیح بدم. گفتم شاید اگر اینطوری باهاش صحبت کنم بتونم کارو به یه جایی پیش ببرم.

- میشه یه دقیقه منم گوش کنی؟

نگاهش روی موهام نشست و با یه لبخند کج گفت:

- آره!

دستم رو روی موهام کشیدم. وقتی دستم رو پاییندآوردم فهمیدم حتی روی موهام هم خاک نشسته. حاال خاکی بودن و 
کثیفیم یه طرف بود. موهای گرهدخورده و در هم و برهمم یه طرف دیگه. یه عالمه موی وز شده دور سرم رو گرفته بود و 

هرچی هم دست می کشیدم پایین نمی رفت.
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- حرفمو باور نمیکنی ولی برای بار هزارم میگم چیزی یادم نیست.نه میدونم کی هستم نه میدونم از کجا اومدم. هرچی 

بیشتر داری سعی میکنی منو برسونی دست کسایی ک میشناسم بیشتر منو میترسونی!



حس میکردم حالت چشمام که توش پر از اشکم شده بود خیلی مظلومانه به نظر میرسه که نگاهش از خباثت یکمی فاصله 
گرفت. یکی از ابروهاش باال رفت و اون یکی انگار که تافت خورده و همون جا سر جاش وایساد. دور لبشو خیس کرد و با 

دندون لب باالشو گاز گرفت. از ترس اینکه یه وقت تو نا کجا آباد ولم نکنه بدنم مورمور شد. اینجا تا چشم کار می کرد 
جنگل بود و همین تیکه ای هم که توش خونه و  اون یکی کلبه قرار گرفته بود انقدر الی درختا گم شده بود که هیچ کسی 

نمی تونست پیداش کنه. انگار اصال از همه جا دور افتاده بود. 

- درو ببند فعال بشین یه چرخ بزنیم شاید جایی برات آشنا اومد.

بدون حرفی درو بستم. هر لحظه داشت بیشتر باورم می شد که چیزی یادم نیست ومن انگار ترس رها شدنم ازم دور می 
شد. نمی دید ولی من فقط پاهامو از اضطراب تکون میدادم و اطرافو نگاه می کردم. 

از سراشیبی بزرگی که به جاده وصل می شد باال رفتیم. با دقت همه جا رو نگاه می کردم. انگار همه چیز برام جدید بود 
ولی یه جایی تو  پس زمینه ذهنم همه رو دیده بودم. میدونستم که جاده و  جنگل چه شکلیه اینا اصال برام دور از ذهن نبود. 

همه ی زندگی و حتی زندگی شهری ای که ساعتی بعد واردش شدیم برام تکراری بود ولی هیچ آدمی تو ذهنم نبود. نمی 
تونستم یادم بیارم جز این مردی که کنارم نشسته چه کسی رو میشناسم. این مرد هم شناختش به چند ساعت بیشتر نمی 

رسید ولی تنها کسی بود که چهره اش رو میتونستم تو ذهنم مرور کنم. انگار هیچ آدمی تا حاال توی زندگیم نبوده و من از 
ابد تنها بودم.

جاده آسفالت بود ولی خیلی باریک بود. یه طرف جاده کوه و یه طرف جاده حالت دره داشت ولی دره اش پر از درخت بود. 
االن میتونستم درست بفهمم چه شکلیه. کلبه هم توی همین دره بود برای همین از هیچ جا دید نداشت. دقیقا تیکه ای که 

کلبه ساخته شده بود درخت نداشت و بقیه جاها پر از درخت هایی بود که تمام تنه شون خزه بسته بود. حتی روی کوه هم 
سرتاسر درخت و خزه بود. خود کوه اصال دیده نمی شد. یه حالت منگی داشتم که خودمم دنبال فهمیدن واقعیت بودم. با 
دقت همه جارو نگاه می کردم ولی اصال نمی تونستم به یادم بیارم که چه اتفاقی افتاده یا برای چی اصال اومدم توی این 

جنگل. اصال چرا فقط خودم بودم و خودم؟ شاید یه ضربه ای بهم خورده بود که حافظمو آنی از دست داده بودم و قرار بود 
یواش یواش یادم بیاد.

از جاده پیچ در پیچ که در اومدیم یه جاده بزرگتر بود که دو طرفش رو درخت گرفته بود. دیگه اینجا مثل قبلی خلوت نبود 
و ماشینا توی رفت و آمد بودن. 

آستینای پیراهن مردونه چهارخونه ای که تنم بود رو تو مشتم گرفته بودم و دور و اطراف رو نگاه میکردم. اصال هیچ جا 
برام آشنا نبود فقط زیباییش خیره کننده بود. رنگ سبز روی تمام جاده پاشیده بود و گرمای هوا هم پشت گردنم رو خیس 

کرده بود.

- گرمته؟

سرمو تکون دادم و فقط گفتم اوهوم. نگاهش نمیکردم حس بدی داشتم و حس میکردم یکی زورش کرده و داره به زور منو 
میبره تا با یه جای آشنا مواجه بشم.

شیشه های ماشین رو داد باال و محافظ سقف رو باز کرد. نگاهم به سمت سان روف ماشین رفت ولی انگار نمی خواست 
شیشه اش رو هم باز کنه. کولر رو روشن کرد و من یواش یواش از اون حس خیسی بدی که تو  بدنم بوجود اومده بود دور 

شدم.
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بعد از رد کردن چند تا مسیر دیگه باالخره به یه جایی رسیدیم که شبیه شهر بود. یک طرف خیابون پشت سر هم پر از 
مغازه های مختلف بود. از بوتیم های بزرگ گرفته تا خوار و بار فروشی و مغازه هایی که بوی ترشیشون رو میشد با شیشه 

بسته هم حس کنم. ماشینو اریب جلوی یکی از بوتیکای بزرگ گذاشت  ولی خاموشش نکرد. کمربندش رو که باز کرد منم 
دکمه قرمزو زدم تا کمربندو باز کنم که یهو گفت:

- تو کجا میای؟

نگاهمو بین دکمه قرمز و چشماش چرخوندم. یه لحظه موندم باید چی بگم ولی تو چند ثانیه اولین چیزی که به ذهنم اومد 
به زبوت آوردم:

- هرجا تو بری!

ارنجشو به فرمون تکیه دادد یه تای ابروشو فرستاد باال و سعی کرد که لحنشو عصبانی نکنه. قشنگ می فهمیدم خون داره 
خونشو میخوره ولی چیزی نمیگه.

- با این ریخت و قیافه می خوای راه بیوفتی تو شهر؟ بشین تو ماشین... دست به چیزی نزن چند دقیقه بشین.

درو باز کرد و پیاده شد قبل از اینکه درو ببنده دستش رو گذاشت رو سقف ماشین و گردنش رو کج کرد و گفت:

- ماشین روشنه خر نشی به چیزی دست بزنی!

بازم  منتظر جوابم  نموند و درو بست. 
وقتی به خودم نگاه کردم دیدم راست میگه. یه شلوار  مشکی تنم بود که همه جاش پاره پوره شده بود و یه پیراهن مردونه 

خیلی بزرگ. به نظر میرسید پیراهن خودش رو تنم کرده باشه. یه لحظه یه چیزی یادم اومد و با ترس دست زدم به 
برجستگی های باال تنم. انقدر توی شوک و  بهت بودم که یادم رفته بود باید یه لباسی این زیر تنم میبود و االن نبود.
اینا ناخوداگاه توی ذهنم بودو نمیدونستم چرا آدمای زندگیم رو یادم نمیومد ولی میدونستم باید چیزی زیر لباسم 

میپوشیدم. 
تغییر رنگ گونمو قشنگ حس کردم. داغ داغ شدم. یعنی وقتی این لباسا رو  تنم میکرده میتونسته بدنم رو ببینه!

زبونمو گاز گرفتم. هی با خودم حرف زدم گفتم نه! فکر بد نکه. اصال از کجا معلوم این لباستو  عوض کرده باشه؟ ولی خب 
کس دیگه ای اونجا نبود اینا فقط برای گول زدن خودم بود.

کمر شلوارمو گرفتم کشیدم جلو دیدم خداروشکر حداقل شرت به پام بوده. این یه قلم انقدر آرومم کرد که یهو  نفس عمیق 
کشیدم و با خیال راحت به صندلی تکیه دادم.

یکی زد به شیشه. از جام پریدم و نگاهش کردم. یه چیزایی میگفت ولی نمی فهمیدم. یه مرد تپل بود که کاله نقاب دار 
سرش بود. نمیدونستم چقدر از رفتنش میگذره که این مرد اومده بود. نگاه کردم و دور و برم  دنبال دکمه ای گشتم که شیشه 

رو باز کنه ولی روی در هیچی نبود. مرد داشت بال بال میزد. من فقط نگاهش می کردم. درو باز کرد و با داد شروع کرد به 
گفتن. نه که اروم بگه... انقدر تند و عصبانی حرفدمی زد که نصفش رو نمی تونستم بفهمم.

- خانم زنگ بزن بیاد این ماشینشو جا بجا کنه. جلو مغازه من مگه جای پارکه؟ بار اومده می خوام خالی کنم این چه وضعیه؟ 

یهدزحمتم نمیکشی شیشه ات رو بدی پایین بشنوی دارم چی میگم! با این ریخت و قیافه معلوم نیس از کدوم...



وسط حرفش بود که صدای اونو شنیدم. ماشاال انقدر صداش تابلو بود که از شصت کیلو متری هم قابل تشخیص بود. 
من که از صدای مرد کاله دار شونه خالی کرده بودم و بدنمو کشیده بودم داخل تر نفس راحتی کشیدم. اینکه اونو 

نمیشناختم یه مسئله ود ولی اینکه تنها کسی بود که اون لحطه بهش اعتماد ناخواسته داشتم یه مسئله دیگه!
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- اتفاقی افتاده؟

همون صدای آشنا بود که حاال با شنیدنش نه تنها اعصابم خورد نشده بود بلکه میخواستم بگم بیا دست و پنجه ات رو بوس 
کنم کهزود اومدی نذاشتی من با این کچل در بیوفتم.

- آقا اینجا مگه جای وایسادنه؟

سرشو چرخوند و همونطوری که حق به جانب و با اخم وایساده بود یه نگاهی به همه جا کرد و گفت:

- فکر نمیکنم گوشه خیابون که همه پارک کردن جای ویز دیکه ای باشه! بذارم وسط خیابون؟ از این به بعد ایشاال.

مرد سرشو چرخوند و گفت:

- برو داداش من داره برام بار میاد برو میخوام بارو خالی کنم.

مرد کاله دار دور شد و اونم اول در عقب رو باز کرد و یک عالمه کیسه خرید انداخت روی صندلی عقب... نگاهم از رو اونا 
بلند شد و به خودش افتاد. همونطور دنبالش کردم تا بیاد بشینه سر جاش.

- اینا چیه؟

عینک دودیشو زد به چشمش و کمربند ایمنیشو بست. خودشو تو آینه نگاه کرد و گفت:

- چرا مثل بچه های دو ساله همش سوال میپرسی؟

ناراحت شدم. لبام آویزون شده بود و نگاهمو ازش گرفتم.

- لباس گرفتم برات با این ریخت و قیافه نگردی. یکی هم از آشناهات پیدا شد نگن برده دختره رو بال سرش آورده.

یاد لباس زیری افتادم که نبود... می گفت یه پیراهن تنم بوده با این کفش های پاشنه بلند. وای خدا کاش می تونستم بفهمم 
چه بالیی سرم اومده تا حداقل یکم احساس آرامش کنم. همش فکر میکردم یه چیزایی سر جاش نیست و خیلی آزارم 

میداد.

- برای من!



- آره.

حق داشت که برام لباس بگیره. شاید هم خجالت می کشید که کسی با این ریخت و وضع توی ماشینش بشینه. دوباره 
ماشینو راه انداخت و این بار دیگه فضای ماشین تو سکوت نرفته بود. یه موزیک آروم پس زمینه سکوت ماشین بود. دوباره 

وسط راه چند جایی وایساد و خرید کرد. انقدر خرید کرده بود که وقتی برمیگشتم عقب رو نگاه می کردم با خودم میگفتم 
یعنی چجوری می تونه پشت رو ببینه و دیدش از بین نمیره داره راحت رانندگی میکنه!

مسیری که ازش اومده بودیم رو میشناختم و حاال این بار داشتیم برعکس مسیر قبلی می رفتیم. حتی می تونستم تابلو ها 
و نوشته هارو بخونم و خوندن و نوشتن یادم نرفته بود فقط آدما نبودن و من خودم تنها بودم...

کنار جاده وایساد و ماشین رو خاموش کرد. تو همون جاده تنگی بودیم که از خونه اش اومدیم بیرون. همون جاده ای که یه 
طرفش دره بود و یه طرفش کوهای سرسبز.

در عقب رو باز کرد و بین کیسه ها و نایلون های خریدش دنبال چیزی گشت. همه رو کامل مخلوط کرد و بهم ریخت تا بتونه 
چیزی ک دنبالش بوده رو پیدا کنه و از اون بین بکشه بیرون.

دستشو از بین دوتا صندلی جلو آورد و گفت:

- بگیر اینو پات کن با اون نمیتونی راه بری.

یه کتونی ساده بدون بند بود که داخلش صورتی بود و خودشم سرمه ای. نگاهم رو به دستش انداختم و بدون اینکه ازش 
بگیرم فقط بهش زل زدم. رو همه چیز چند دقیقه قفل می کردم تا بتونم موقعیتم رو بشناسم.

- بگیرش دیگه!

- برای چی؟

کالفش کرده بودم که باز صورتش تو هم فرو رفت. باز خط های اخمش پر رنگ تر شد و کفش رو روی پام پرت کرد و گفت:

- انقدر سوال نپرس کاری که میگم بکن. اینو بپوش بیا بیرون ببینم.
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همونطوری گیج و منگ به کتونی توی دستش نگاه کردم. برام کتونی خریده بود تا با این کفشا راه نرم؟ اصال می خواست 
کجا بریم که باید پیاده می شدم؟ انقدر همه چیز عجیب و غریب بود که باید همش فکر می کردم ببینم چه اتفاقایی افتاده 

و خودم باید چیکار کنم.
خم شد توی ماشین و خواست کفشمو از پام در بیاره که پامو کشیدم کنار. همین مونده بود که کفشمو در بیاره و بعدشم هی 

بخواد بهم بگه هیچ کار نمی تونی بکنی! 

- خودم می تونم بپوشم.



کتونی رو روی پام گذاشت و دوباره رفت عقب شیشه آب معدنی رو برداشت و با صدا سر کشید. حالم داشت به هم می 
خورد. صدای قورت قورت های آب توی گلوش هم به گوشم می خورد. 

اول جورابایی که با کفش گذاشته بود روی پام پوشیدم و بعد کتونی هارو پام کردم. با اینکه هنوز کف پام درد می کرد ولی 
انقدر کفشا راحت بود که می شد یادم ببره که چقدر از ناحیه پا درد کشید.

کفسشای پاشنه بلندی که کامال درب داغون شده بود هم همونطور شلخته جلوی پام ول کردم. نگاهی بهش کردم. اصال 
معلوم نبود چی شده بود که اینطوری خراب شده بودن. اصال معلوم نبود چه بالیی سرم اومده بود!

- کجا میریم؟

- بیا.

احساس می کردم بعد از راه رفتن روی شاخه و گالی وسط جنگل و بعد پوشیدن یه کفش پاشنه دار اعصاب خورد کن 
داشتم روی پنبه راه می رفتم.دنبالش راه افتادم ولی یه جایی یهو خیلی گود می شد. انگار باید از یه سرپایینی خیلی پر 

شیب می رفتیم پایین.  از همون باال وایسادم و نگاه کردم. چشمام یه حالت ترس به خودش گرفته بود ولی حرفم نمی زدم.

- چرا وایسادی بیا دیگه.

- نمیتونم.

خودشو از همون چند قدمی که پایین رفته بود باال کشید. قشنگ می شنیدم که چطوری حرصی شده و داره نفسای محکم 
می کشه. صورتش حسابی آتیشی بود. اصال یه غلط کردم خاصی می تونستم توی چشماش ببینم.

- دستتو بده ببینم.

صداش بلند بود و حرصش هم انقدر مشهود بود که من قشنگ بتونم بفهمم.

- میام.

- دستتو بده ای بابا. بیا پایین ببینم.

 عجب گیری افتادم از دست تو.  نمی تونی بی دردسر کاری انجام بدی؟ من اعصاب ندارما.

بغض راه گلومو گرفت. نمی دونستم چرا باهام اینطوری رفتار می کنه. تو بدشانسی بدی افتاده بود. 

- اگر یادم میومد باید برم کجا مطمئن باش نمیذاشتم گیر بیوفتی.

- عه زبونتم که الحمدلله کوتاه نیست ماشاال انگار همش رفته تو شکمت جمع شده.

دستش رو دور دستم محکم پیچید و خودش منو کشید پایین. جای پام رو نگاه می کردم ولی در عین حال دلم می خواست 
با جواب دادنم بهش حرصشو بیشتر در بیارم. اینکه میدیدم تنها کسی که تو دنیا می شناسم همین آدمه و اونم باهام 

اینطوری رفتار می کنه خیلی برام حرص درار بود.

- چرا مثل دزد با من رفتار میکنی. درست دستم رو بگیر. مچم شکست.



- خیلی حرف میزنیا.
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داشت دود از سرم بلند می شد. واقعا داغ کرده بودم. همون طوری که داشتم به این فکر می کردم که باید چه چیزی تو 
جواب بهش بگم رسیدیم به یه جایی که دیگه راه پر شیب تموم شده بود و اگر می خواستیم برسیم به زمین صاف باید از 

یه فاصله یک متری می پریدیم.

- عقب وایسا من بپرم پایین بگیرمت.

دستم رو ول کرد منم بدون حرف وایسادم تا بپره. ولی انقدر کفریم کرده بود که نمی خواستم به حرفش گوش بدم واسه 
همین تا اون پرید و پرشش هم موفقیت آمیز بود من هم پشت سرش پریدم.

فکر نمی کردم پرش من با اون فرق داشته باشه. فکر می کردم باید مقل اون یکمی خم بشم و بعد دوباره روی پاهام بلند 
بشم. ولی اصال اینطوری نبود. من دقیقا با کف دست اومدم روی زمین و دومین جایی که با زمین برخورد کرد زانوهام بود. 

ار درد نفسم برید. یهو همه بدنم با هم درد گرفت. انگار همه ی مفصال داشتن درد رو به همدیگه منتقل می کردن.

- وای خدا وااااای. ببین می تونی آخر یه بالیی سر خودت بیاری؟

از درد آخی گفتم. عصبانی شده بودم از اینکه باهام اینطوری رفتار می کرد. عصبانی شده بودم که انگار داشت همه تالشش 
رو می کرد که منو از سر خودش باز کنه. عصبانی شدم و داد زدم. گریم دوباره راه افتاده بود و من همینطوری داد می زدم.

- به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟ چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ چرا درست باهام حرف نمیزنی؟ چرا درست جواب منو 
نمیدی؟ این چه رفتار زشتیه؟

خون به مغزم نمی رسید. یه بند پشت سر هم گالیه می کردم و فریاد می زدم. از عصبانیت داشتم می لرزیدم. اصال درد یه 
لجظه یادم رفت و پاشدم وایسادم. رو پام که وایسادم تازه حس کردم چقدر درد دارم و صورتم بیشتر رفت توی هم.

- اعصاب نداری ولم کن برو.

چشمامو بستم و همه توانمو به کار گرفتم تا فریاد بکشم. انقدر محکم که حنجره ام درد بگیره.

- برووووو. برو به زندگیت برس.

همونجا روی زمین سنگ بزرگی بود که با دیدنش یه قدم عقب رفتم و روش نشستم. دستم رو گرفته بودم به سرم و گریه 
می کردم. 

- ماشینت همین جاس... خودت بگرد کس و کارت رو پیدا کن اصال به من چه که می خوام برای تویی که اصال معلوم نیست 

برای چی اومدی اینورا مایه بذارم. دیوانه ام همین چند روزم صرف توکردم.



سایه اش از روم رد شد و رفت. واقعا رفت و من هم سرم رو بلند نکردم. کف دستم رو گذاشته بودم روی دهنم و گریه می 
کردم. انقدر گریه کردم که قشنگ حس می کردم پشت پلکام کبود شده و درد میکنه. انقدر هق زدم که حس کردم بقیش 

فقط درده و هیچ اشکی بیرون نمیاد.
دستم رو که برای پاک کردن اشکام به صورتم کشیدم واقعا چشمام درد گرفت. این باعث شد تا بیشتر گریه کنم ولی سعی 

کردم روی پاهام وایسم و برم سمت ماشینی که اون ازش حرف زده بود. 
انقدر باهام بد رفتاری کرده بود که دلم می خواست تا صبح گریه کنم. اشکام میومد ولی همش سعی داشتم جلوشو بگیرم.
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جلوتر که رفتم یه ماشین نیمه سوخته دیدم. نیمه سوخته که یعنی جلوش سوخته بود. پشتش که به قول اون نوشته بود 
سراتو قشنگ مشخص بود. با خوندن اسم انگلیسیش فهمیدم که خوندن نوشتن انگلیسی هم بلدم! انگار اینم یادم نرفته بود 

و آدما بودن که انگار با یه جادو به کل از ذهنم در رفته بودن.
دور ماشین چرخیدم. همه جاش خراب بود. تنها جایی که ازش سالم مونده بود صندوق عقبش بود. اصال انقدر سوخته بود 

که رنگش رفته بود و از یه قسمت سقف به بعد فقط رنگش سفید بود. اصال مشخص نبود چی باعث شده بود تا آتیشش 
خاموش بشه.

درش رو سخت باز کردم ولی راست گفته بود هیچی توی ماشین نبود. اگرم بود جلوش سوخته بود و من نمیتونستم چیزی 
ببینم.همونطور در پشت رو باز گذاشتم و خودم نشستم روی صندلی عقب. یواش یواش نشستنم تبدیل شد به دراز کشیدن. 

نه دیدن این ماشین تونسته بود چیزی رو یادم بیاره نه ذهنی که انگار وایتکس ریخته بودن روش. یه طوری همه چیز از 
روش پاک شده بود که باید دوباره می نوشتی تا شاید دیده بشه.

نمی دونم چقدر توی اون حالت بودم ولی دیدم که هوا تاریک شد و صدای زوزه هایی هم به گوشم رسید. اول سعی کردم 
نترسم ولی ترسناک بود. صدای زوزه میومد و جیرجیرک... یه طورایی بدنم لرز گرفته بود. نمی دونستم چند ساعت شد 

ولی خیلی وقت بود که تنها بودم. خیلی وقت بود که از ترسم پاهامو جمع کرده بودم توی شکمم و توی ماشین نیمه سوخته 
نشسته بودم. ماشینی که حتی درش درست باز و بسته نمی شد ولی من بسته بودمش تا یه وقت جونور نیاد توش و بیشتر 
بترسم. چشمامو بسته بودم و دل دردی که از استرس اومده بود سراغمو پس می زدم. این میون صدای قار و قور شکمم هم 

بهش اضافه شده بود و حس گشنگی داشتم. حس هام با هم مخلوط بودن ولی انقدر غلیظ بودن که می تونستم 
جداسازیشون کنم.

پاهامو جمع کردم توش شکمم. هم کفش درد می کرد و هم زانو هام. هم کف دستم درد می کرد و هم همه جای بدنم... از 
همه بیشتر قلبم بود که درد می کرد. قلبم که انگار توی سینه چپم نمی کوبید. انگار تنهایی تازه داشت بهم غلبه می کرد. یه 

حسی بهم می گفت از این جا به بعد خودتی و خودت. دیگه هیچ کسیو نداری. 
خواستم از ماشین برم پایین و تا جاده بدوام ولی نتونستم. نه که از باال رفتن بترسم... نه فقط از اون صداهایی که دور و 

برم بود می ترسیدم. خودمو بغل کردم تا شاید خوابم ببره. چشمامو محکم رو هم فشار دادم تا شاید با ندیدن چیزی درست 
بشه. دستام رو روی گوشم فرستادم تا شاید صداها کمتر بشه و من حس کنم غیرواقعیه. صداها کم نمی شد. هر چی هم 

دستم رو روی گوشم فشار می دادم کارساز نبود.

- پیاده شو.



دستم روی گوشام بود ولی صداشو شنیدم. خیلی هم واضح شنیدم. دقیقا کنار گوشم بود. انگار همین بغل دستم بود. از 
ترس جرات نداشتم چشمامو باز کنم ولی صداشو انقدر از صبح شنیده بودم که نمی شد فراموشش کنم. صدای اعصاب 

خورد کنش حاال برام حکم فرشته نجات رو داشت. پاهام توی کفشایی که بهم داده بود گرم شده بود ولی دلم یخ یخ بود. 
بدنم تو اون گرما داشت می لرزید از سرمایی که ترس به جونم انداخته بود.
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دستام آروم شل شد. آروم آروم لرزشم کم شد. درسته ولم کرده بود رفته بود. درسته من داشتم سکته می کردم ولی همین 
که بعد چند ساعت یه صدای آشنا به گوشم خورد انگار دنیا رو بهم داده بودن. اینکه صدای زوزه شغاال دیگه منو نمی 

ترسوند واسه این بود که میدونستم دیگه تنها نیستم و هرچقدرم که وسط جنگل باشم اصال مهم نیست مهم اینه که تنها 
نباشم.

- پاشو بریم خونه. نمیشه که اینجا بمونی.

مظلوم شده بودم. دیگه از اون دختری که داشت سرش داد می کشید خبری نبود. دیگه نمی خواستم اعصابش رو خورد 
کنم. هیچی ازش نمی دونستم و نمیشناختمش ولی انگار تنها ناجی من بود که اون لحظه می تونستم بهش پناه ببرم. 

بهش نگاه کردم. انگار اونم رفته بود آروم شده بود و بعد اومده بود. دیگه رگه های عصبانیت تو چشماش نبود. دیگه کنار 
شقیقه اش یه رگ بزرگ و قطور به چشم نمی خورد.

درو باز کرده بود و وایساده بود کنار ماشین تا من تسلیم بشم و پیاده بشم. خم شد و دستم رو گرفت. این بار منو کشید 
بیرون و من نتونستم مقاومت کنم. فقط نگاهش می کردم. 

- دلم میسوزه. واقعا اولش فکر کردم داری دروغ میگی ولی االن فهمیدم که دروغی درکار نیست.

نگاهش کردم اونم من رو نگاه کرد. فقط یه نظر نگاهم کرد. من ولی مردمک های چشمم هم می لرزید. انگار می خواستن 
مثل آسمون که داشت نم نم بارون رو روی سرمون می ریخت بباره ولی من مقاومت می کردم. دیگه خیلی گریه کرده بودم 

و نباید می ذاشتم بازم چشمام خیس بشه. 

-اسمت رو میذارم شقایق.

جوابشو ندادم. برام اسم هم گذاشته بود. دلم پر از غصه شد. دلم سنگین شد. احساس می کردم خیلی بی هویتم و این 
دنیای بی در و پیکر منو جوری تو خودش گم کرده بود که نمی تونستم خودمو پیدا کنم. احساس نا امیدی داشتم. عقب رو 

نگاه کردم. در ماشین هنوز باز بود. داشتیم یه مسیر دیگه رو می رفتیم . دیگه از اون سراشیبی قبلی خبری نبود دستمو 
محکم گرفته بود توی مشتش و منو دنبال خودش می کشید. کف پام نرم بود. برعکس همه این یک روز که درد کشیده بودم 

داشتم راحت راه می رفتم.

- بریم خونه یه دوش بگیر. بعد با هم حد و حدود مشخص می کنیم.



دلم ریخت. حد و حدود چی بود؟ برای چی باید حد و حدود مشخص می کردیم؟ مگه قرار بود چقدر این حافظم یاری نکنه 
و من تو این وضعیت بمونم و بخوام اینجا باشم؟ قلبم داشت وایمیستاد. انگار به پاهامم داشت دستور می داد که تکون 

نخورن و همون جا وایسن. من وایسادم و وقتی یه قدم دیگه برداشت باعث شد کشیده بشه و دست منم همراهش کشیده 
بشه.

- چرا وایسادی؟

- حد و حدود برای چی؟

صدام می لرزید. دلم گرفته بود از این وضعیتم. 

- برای اینکه بتونیم تا وقتی تو یادت اومد با هم زندگی کنیم.
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- با هم؟

توقع داشتم بهم پناه بده ولی فکر نکرده بودم پناه دادنش یعنی زندگی کردن با من. مشکل از اون نبود. من زیادی خنگ 
بودم.

- بیا بریم لباساتو عوض کن. یه فکری می کنیم با هم.

مثل این جوجه کوچولو ها که دنبال مامانشون راه میوفتن منم دنبالش راه افتادم. آخه فقط اونو میشناختم. فقط می 
تونستم به اون اعتماد کنم. اون لحظه به اعتماد فکر نمی کردم ولی ناخوداگاهم داشت می گفت تنها کسیه که میتونی بهش 

اعتماد کنی.

یکم که راه رفتیم گفت:

- پات درد نمیکنه؟

بغض کردم و گفتم:

- درد میکنه.

دوباره دستم رو کشید و رفتیم جلو تر. بین حرفاش یکمی مکث می کرد. تند و پشت سر هم حرف نمی زد.

- نمی ترسی؟

داشتم سکته می کردم. هنوز گه گاهی صدای شغاال میومد و منم شونه خالی می کردم. 



- می ترسم.

- عادت می کنی. امیدوارم موندنت زیاد طول نکشه و یکم یادت بیاد الاقل.

دیگه جوابشو ندادم. جلو تر که رفتیم دیدم یه حصار چوبی کشیده شده و دور چوبا هم سیم خارداره. یه در چوبی بود که 
بازش کرد و رفتیم تو. اینکه چقدر از در چوبی تا خونش فاصله بود دقیقا همین مقداری بود که از ماشین تا اونجا رفته 

بودیم. یعنی خیلی زیاد. زیاد میگما... اصال نمی شد خونه رو دید. انقدر فضا بزرگ بود و توی دل جنگل دفن شده بود که 
هیچ کس نمی تونست فکرشم بکنه این پایین یه خونه هست.

- اینجا خیلی ترسناکه.

- شبش یکمی.

می خواستم بگم روزشم ترسناکه. همین که بین یه عالمه درخت افتادی و هرچی باال رو نگاه می کنی آسمون دیده نمیشه 
ترسناکه.

دستم رو ول نمی کرد ولی خیلی هم محکم نگرفته بود که من نتونم دستم رو بکشم بیرون. کف دستم خیس عرق شده بود. 
پشت گردنم هم از نم رطوبت اون جنگل خیس بود. دستم رو از دستش بیرون کشیدم. یکمی معذب بودم. انگشتامم کشیدم 

بیرون و دست کشیدم پشت یقه ام. صورتم رفت توی هم و حس کردم دلم می خواد خودمو بشورم.

- چرا داری بهم کمک میکنی؟

همون لحظه پام گیر کرد به یه ریشه ی درخت و کم مونده بود بیوفتم روی زمین. انگار خدا یه طوری این خلقتاشو چیده 
بود که من همش سوتی بدم و بخوام بیوفتم زمین. از ظهر همش داشتم برای خودم دردسر درست می کردم ولی این بار 

روی زمین و هوا دستم کشیده شد و زیر بازومو گرفت. نفسش پر صدا بود. قشنگ داشت تمام تالشش رو می کرد که بهم 
هیچی نگه. مثل اون لحظه هایی که حسابی عصبانی شده بود نفساش آتیشی بود.

- جلوتو نگاه نمیکنی؟

رو پام وایسادم و زیر بازومو ول کرد که گفتم:

- نه.

- تو این مدت قراره از دستت دق کنم.

کالفه نفسشو داد بیرون و خودش راه افتاد. منم بازم مثل جوجه اردکا دنبالش دوییدم. جلوی خونه ی خاص و خوشگلش 
بودیم. خونه ای که حاال دقت می کردم میدیدم با یه چوب قهوه ای خوش رنگ تمام نمای اینورش پوشیده شده بود. من 

میدونستم اونطرفش چیز دیگه ای دیده میشه و یه نمای دیگه داره ولی این طرف انقدر آرامش بخش و دوست داشتنی بود 
که هرکسی که میدید مطمئنا عاشقش می شد. یه تراس خیلی کوچیک که همون صندلی خوشگلشو روش جا داده بود و چند 
تا پله ای که اونو به در می رسوند. سقف در هم و برهمی که شیروونی بود و معلوم نبود که چند طبقه خونه روی همه. البته 

االن که از دورتر می دیدم حس می کردم باید سه طبقه باشه.
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تخته چوبای عمودی توی نمای کلبه کار شده بود و یه برق خوشگلی داشت. البته تو اون تاریکی شب بخاطر تعداد چراغای 
زیادی که دور تا دورش رو احاطه کرده بود می شد دید که اونجا چه خبره.

پامونو گذاشتیم توی خونش. حاال می تونستم خیلی بهتر همه جا رو دید بزنم. خونه ی نه چندان خلوتی که بین مدرنیته و 
کلبه بودند گیر کرده بود. انگار هم می خواست براش یه کلبه ی دنج باشه و هم می خواست یه خونه ی مدرن با وسایل 

خاص... اومدم برم توی خونه که گفت:

- وایسا وایسا...

یه قدم رفتم عقب و اونم تنهایی رفت توی خونه. با یه کیسه بزرگ برگشت و از توش یه صندل روفرشی دراورد انداخت 
جلوم.

- اونو از پات در بیار اینو بپوش.

من هم فقط اطاعت می کردم و چیزی نمی گفتم. یه نگاه کوچولو بهش انداختم و بعد با کمک پاهام کتونیم رو در آوردم و 
صندل سفیدی که جلوم گذاشته بود رو پوشیدم.

کیسه ای که توی دستش بود هم جلوم پرت کرد و گفت:

- یه اتاق اون ته هست برو لباساتو عوض کن.

خودش بدون هیچ اهمیتی ازم دور شد و رفت. نگاهم بین مسیری که رفت و کیسه ای که انداخت جلوم در حال گردش بود. 
گیج همون جا که وایساده بودم قفل شده بودم و نمی دونستم باید چیکار کنم.

یکمی طول کشید که به خودم اومدم. کیسه رو برداشتم و به سمت جایی که بهش اشاره کرده بود رفتم. یه اتاق کوچیک 
بین میز بیلیارد و دری که به اون راه داشت بود. خیلی کوچیک که فقط توش یدونه تخت که نمی شد گفت... یه مبل چوبی 
توش بود که بخاطر پهن بودنش می شد ازش به عنوان تخت استفاده کرد. کنار اون مبل هم فقط اندازه خودش جای خالی 

بود. نه هیچ پنجره ای بود و نه کمد و چیز دیگه ای. انگار این اتاق حکم انباری رو داشت ولی برای تعویض لباس ازش 
استفاده می کرد. البته که هیچ لباسی روی چوب لباسی اش به چشمم نیومد.

کیسه ای که به دستم داده بود برگردوندم روی زمین. یه کیسه بزرگ طوسی بود که اصال هم سبک نبود. محتواش که ریخت 
بیرون نمی دونستم باید از کجا شروع کنم. انگار رفته بود تو مغازه و هرچی دم دستش اومده بود خریده بود. از جین های 

لباس زیر گرفته تا بلوز و شلوار و حتی شال... اصال حواسم نبود که وقتی صندل خریده بود بفهمم انقدر ریز بینانه خرید 
کرده بود. اصال چطوری می تونست انقدر دقیق بفهمه یه خانم به چه چیزایی احتیاج داره؟
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- پوشیدی؟

صداش قشنگ بهم نمی رسید ولی شنیدم. اول خودمو زدم به نشنیدن ولی ترسیدم باز قرار باشه منو لخت ببینه. واسه 
همین تند تند گفتم:

- نه االن می پوشم.

اولین چیزایی که دستم رسید تنم کردم. یه تاپ بندی سفید و شلوار مشکی که زیرشم یه لباس زیر مشکی تنم کرده بودم. 
انقدر خوشگل بود که دلم نیومد ازش دل بکنم و دنبال یه لباس دیگه بگردم. بقیه رو همونطور مچاله توی کیسه برگردوندم 

و با پام هل دادم زیر مبل.

- بلد نیستی بیام تنت کنم!

حس کردم گونه ام رنگ گرفت ولی بدون اینکه چیزی بگم لباسمو کشیدم پایین و از اتاق رفتم بیرون.
با دیدنم ابروش یه آن رفت باال ولی بعدش انگار اصال وجود خارجی نداشتم. نگاهشو ازم گرفت و رفت سمت جایی که به 

نظر نشیمن خونه اش بود. همون جا که ساز ها و مبلمانش بود.
وسط راه این من بودم که کنجکاو شده بودم و می خواستم یه چیزایی از اینجا که اومده بودیم کشف کنم.

- تو چرا اینجا زندگی می کنی؟

برنگشت عقب ولی گفت:

- بهت گفتم اجازه داری حرف بزنی؟

فکم بخاطر این که رو هم فشارش می دادم درد گرفت. اصال دندونام هم از شدت فشار درد گرفته بودن. چند لحظه راه 
نرفتم و سر جام وایسادم. چطوری می تونست انقدر پرو و وقیح باشه؟

دیدم باز بهم اهمیت نداد منم مجبور شدم دوباره دنبالش راه بیوفتم تا بفهمم می خواد چیکار کنه و منو چیکار داره.

- بشین اینجا.

به همون مبل بزرگ که روش گر از بالشتک های کوچیک رنگی بود اشاره کرد و خودش روی یکی از صندلی ها نشست. یه 
نگاه که بهش انداختم دیدم یه تی شرت سفید تنشه با یه شلوار ورزشی گل گشاد طوسی. به صندلی تکیه داد و خودشو 

روش ولو کرد. دستشو زد زیر جونش و گفت:

- نمی خوای بشینی؟

جایی که گفته بود نشستم و منتظرش موندم تا حرفشو بزنه. امیدوار بودم باز نخواد بگه اسمت چیه و خونوادت کین!

- اسمت که یادت نمیاد؟

سرمو به این طرف و اون طرف تکون دادم. انگار اومده بودم بازجویی و باید جواب پس می دادم. حس یه خالفکارو 
داشتم که می خواستن مچشو بگیرن. انقدر حالت بازجوها رو به خودش گرفته بود که گیج و منگ نگاهش می کردم. چیزی 



جز جواب نداشتم براش... انقدر سر و صداهای توی جنگل ترسناک بود که حاضر بودم امر و نهی هاشو بشنوم ولی اون 
صداهای زوزه رو نشنوم.

- بهت میگم شقایق...

چند بار توی ذهنم این اسم رو تکرار کردم. نه برام آشنا بود و نه می شناختمش. قبل از اومدنمون تو خونه هم گفته بود ولی 
من اهمیت نداده بودم. اصال از کجاش دراورده بود یهویی می خواست به من بگه شقایق؟

- واسه چی؟
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ابروشو باال داد. شونه هاش انقدر پهن بود که با تکیه دادنش به صندلی پهناش بیشترم می شد. همه بدنش عضله بود و اینو 
همون موقع که لخت دیده بودمش فهمیدم ولی االن با این تیشرتی که تنش بود هم می تونستم قشنگ بفهمم.

- منتظر تایید تو بودم آخه.

با پوزخند این جمله رو گفت و سرش رو از سمت من برگردوند. 

- من باید چی صدات کنم؟

ابروهاشو کشید توی هم و نگاهشو روی من زوم کرد. یه طوری نگاه کرد که کم مونده بود خودمو خیس کنم. تازه یادم اومد 
که چقدر به دستشویی نیاز دارم و چقدر از وقتی ترسیده بودم و صداهای عجیب و غریب شنیده بودم خودم رو نگه 

داشتم.

- ارباب... ارباب بزرگ.

خودش از گفتن این حرف زیر خنده زد. از اون خنده هایی که فقط خودش می خندید و من باید نگاهش می کردم و دلیل 
خنده اش رو نمی فهمیدم.

چند دقیقه به همین منوال گذشت. اون می خندید و نمی تونست جلوی خنده اش رو بگیره. منم مثل احمقا فقط نگاهش 
میکردم.

- میعاد. اسمم میعاده. فکر نمیکنم نیاز بشه صدام کنی.

تکیه اش رو از صندلی گرفت و روی زانو هاش خم شد. دستشو گذاشت روی زانوشو با چشایی که تنگش کرده بود نگاهم 
کرد. نگاهش انگار پر از سوال بود و دنبال یه دنیا جواب از تو چشمای ترسیده من می گشت.

با شنیدن هر صدای زوزه از بیرون من شونه خالی می کردم. نگاهم می رفت سمت پنجره و حس می کردم االن باید چند تا 
شغال بریزن تو خونه و مارو تیکه تیکه کنن.



- ترس نداره. داخل خونه نمیان.

- چجوری اینجا زندگی می کنی؟

شونه هاشو داد باال و گفت:

- به راحتی.

دستشو کشید به صورتش. ته ریش داشت. وقتی صورتشو خاروند ته ریشش خرچ خرچ صدا داد.

- خدایی یادت نمیاد؟ منو احمق فرض نکردی که؟

با ناراحتی ابروهامو کشیدم تو هم و ناله کردم:

- چرا باید دروغ بگم؟ بخدا راست میگم.

- خب حاال باشه.

دوباره به صندلیش تکیه داد و گفت:

- دلم سوخت برات. اگر واقعا یادت بود می رفتی به یه جایی می رسیدی ولی بهت اعتماد کردم وای به روزگارت وقتی 

بفهمم از اعتمادم سو استفاده کردیا.

من فقط نگاهش کردم. می گفت اعتماد کردم ولی حرفاش بوی اعتماد نمی داد. حرفاش بوی شک و شبهه هایی رو می داد 
که انگار تمومی نداشت.
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- باشه.

پاهاشو روی هم انداخت و دستش رو روی شکمش قالب کرد و گفت:

- اینجا موندنت همینطوری الکی نمیشه. پابه پای من کار می کنی و هرچی گفتم گوش میدی. راست و ریست کردن خونه و 
تمیزکاریا با توعه. من هر روز یک سری مسئولیت بهت می سپارم باید انجام بدی. اگر موافقی من بقیه مسئولیتاتم بگم بهت.

پرو پرو بهش خیره شده بودم و منتظر بودم بقیه حرفشو بزنه. ازم انتظار داشت در ازای بودن اونجا کمکش کنم. نمی 
دونستم منظور از اینکه باید پا به پاش کار کنم چیه ولی همین که میتونستم توی این خونه بمونم و نباید وسط جنگل می 
خوابیدم جای شکرش باقی بود. امیدوار بودم هرچی سریع تر بتونم همه چیو برای خودم یاداوری کنم تا نیازمندش نباشم. 

- یعنی چیکار؟



اسمش میعاد بود. یعنی باید میعاد صداش می کردم. آخه انقدر مثل رئیسا بود که آدم ازش فراری می شد. یه طوری 
برخورد می کرد که چون خونشه من باید اطاعت امر کنم. تازه می گفت باید بهم بگی ارباب. زکی...

- این همه کار هست اینجا. تمیز کاری که بلدی؟ حداقل کاریه که یه آدم میتونه انجامش بده.

یعنی ازم می خواست خونه رو تمیز کنم؟ فکر نمیکردم تمیز کردن و مرتب کردن خونه ی بهم ریختش کار سختی باشه. 
یکمی شلخته بود وگرنه همه چیز سرجای خودش بود. خونه اش اصال کثیف نبود.

- خب... اگر میذاری اینجا بمونم منم حاضرم بهت کمک کنم.

ابروشو داد باال و با دقت بیشتری بهم نگاه کرد.

- بازی باید دو سر برد باشه دیگه؟ وگرنه که چه فایده ای داره؟

شونه ام رو بدون اینکه خودم بخوام به نشونه ندونستن باال فرستادم. بهش حق می دادم. ندیده و نشناخته باید به یه 
دختری اعتماد می کرد که توی جنگل ولش کرده بود و نه تنها خودش چیزی یادش نمیومد بلکه هیچ کسیم تا اون لحظه 

دنبالش نگشته بود.

- من ممکنه بعضی اوقات مهمون داشته باشم. تایمای مهمون بازی من باید بمونی تو اتاق و کسی از حضورت با خبر نباشه.

بازم سرمو تکون دادم. بازم حق می دادم خب خونه ی خودش بود و نمی خواست کسی بفهمه منم اینجام.

- اگر احیانا یکی از دخترایی که میارم اینجا رو دیدی به هیچ وجه باهاش صمیمی نمیشی.اونا ک میان اینجا مال همون یک 
شب و دوشبم هستن نمیخوام چیزی از من بدونن.

یهو جوش آوردم. پرو پرو داشت بهم می گفت میخوام دختر بیارم اینجا. روشو برم خدا! 
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- چقدر تو پرویی. خب منو ببر یه جایی اینجا نباشم.

با انگشت شستش ریششو خاروند و یکمی چشماشو جمع کرد. شونه باال انداخت و لباشو با یه حالت مسخره ای داد باال. این 
همینطور داست واسه من قانون و قواعد می ذاشت منم باید بخاطر موندن اینجا اطاعت میکردم.

- راه بازه. میتونی بری خودت کس و کارتو پیدا کنی.

انگار با گفتن این حرفش من گوشام تیز شد. صدای شغاال بیشتر شده بود و  تاریکی شبم ترسناک تر. از خیر مخالفت باهاش 
گذشتم.  باید همین جا میموندم هیچ چاره ای نداشتم. اگر می خواست منو ول کنه تو خیابون خیلی اوضاع بدتر میشد.



- میتونم ببرمت تو خیابون ولت کنم میتونم هم تحویل پلیس بدمت. بعدشم معلوم نیس قراره چه بالیی سرت بیاد.

این حرفش از صدای شغاال و راه رفتن حشره های ریز و درشت روی پوست دست و پام هم ترسناک تر بود. ساکت شدم و با 
اضطرابنگاهش کردم.

- حاال هم پاشو ژامبون و سوسیس خریدم آماده کن یه چیز کوفت کنیم. از زندگی که منو انداختی حداقل شیکممونو سیر 

کنیم.

نگاهش کردم که گفت:

- پاشو دیگه. آشپزخونه اونوره. وسیله ها هم توی یخچاله.

دستشو گرفته بود به سمت همون جایی که اون اتاق کوچیک بود و اونور ترش هم میز بیلیارد بود. هرچی دقت میکردم 
میدیدم برعکس خوندن و نوشتن آشپزی چیزی نبود که به یادش بیارم. انگار یه کاری بود که تا بحال اصال انجامش نداده 

بودم.
سرمو چرخوندم سمتی که اشاره کرده بود ولی دیوار اجازه نمیداد آشپزخونه رو ببینم. بی اختیار گفتم:

- من که بلد نیستم.

دستشو گذاشت جلوی چشمشو با عصبانیت پوف کشد. خب به من چه ربطی داره که عصبانی می شد؟ 

- پاشو برو تو آشپزخونه یاد میگیری. پاشو ببینم. از یه جا باید شروع کنی. آشپزیم یادش رفته!

خودشم از جاش بلند شد و اومد سمت من دستمو گرفت و مجبورم کرد بلند بشم. قدماش بلند تر بود تند تند میرفت منم که 
به زور و مشقت سعی میکردم فقط بدوام که بهش برسم و دستم بیشتر از این کشیده نشه.

از بین دالون متصل کننده دو بخش خونه که گذشتیم تازه دیدم زیر پله ها به سمت پشت خونه چند تا پله خورده و رفته 
پایین.

آشپزخونش انقدر تو خفا بود که تا اون لحظه ندیده بودمش. همه جاش از چوب ساخته شده بود و تقریبا هم مجهز بود. از 
گاز و یخچال گرفته تا حتی فر و انواع غذا ساز... 

معلوم نبود اصال اینگا چه خبره. چطوری بین این همه سکوت و ترس جنگل داره زندگی میکنه! تازه می گفت خیلی هم 
مهمون داره. ولی آشپزخونش شبیه کسایی نبود که خیلی از آشپزخونه شون استفاده میکنن.
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دستمو ول کرد. انقدر سفت گرفته بود که مچ دستم داشت ذوق ذوق می کرد. با اون یکی دستم یکم مالشش دادم که گفت:

- تو یخچال همه چی هست. اگر یه وقت چیزی کم داشتیم مینویسی تا من یه وقت رفتم بیرون بخرم.اولین کاری که ایمجا 
میکنی آشپزی یاد گرفتنه.



 ماهواره پره از شبکه های آشپزی.کتاب آشپزیم داریم با همونا یاد بگیر. من رو غذایی که میخورم خیلی حساسم توام 

باسنتو یه تکونی بده اینجا بیکار نباشی سود که نداری واسه آدم حداقل ضرر هم نداشته باشی.

با گفتن جمله آخرش چشمان درشت شد. یه کمی چرخیدم و پشتمو نگاه کردم. منظورم باسنمه همون جا که گفته بود تکون 
بده. دستم رو گذاشتم روش که یهو زد زیر خنده.

- احمق... منظورم اینه که تنبلی نکن.

- آهان.

خنده اش رو سریع جمع کرد و گفت:

- حاال یه بندری درست کن. بندری رو هرکسی دیگه باید بلد باشه. پیاز کنار یخچاله پوست بکن خرد کن سرخ کن بعد 

سوسیس بریز توش. رب و ادویه و داستانم که بزن بهش. یکم بگرد تو یخچال و کابینتا همه چیز پیدا میکنی. من میرم باال 
زود درست کن گشنمه.

رفت و من موندم و آشپزخونه ای که نمیدونستم باید توش چیکار کنم. تنها چیزی که توی ذهنم بود این بود ک میدونستم 
باید سوسیس و پیاز با هم قاطی بشه .

یدونه پیازو از همونجایی که گفته بود برداشتم.چند تا از پیازا جوونه زده بودن. انگار خیلی وقت بود اونجا بودن.چاقو هم 
همونجا روی سینک بود. برش داستم و روی کابینت مشغول شدم. پیازو گذاشتم رو کابینت و با مشقت تالش می کردم که 

پوستشو بکنم. یه طرف گوشتشم باهاش کنده شد و یه طرف هنوز پوست روش مونده بود. اون ریشه های تهشم همینطور 
اون زیر خود نمایی می کردن. روی کابینت به معنای واقعی به گند کشیده شده بود.گل و الی روی پیاز ریخته بود و آبشم 

چکیده بود روش. اصال یه وضع فاجعه ای.
کابینتا رو با سر صدا باز می کردم و دنبال یه قابلمه ای چیزی میگشتم که بتونم پیازو سرخ کنم. در این حد میدونستم که 

باید بندری چه قیافه ای داشته باشه ولی فکردمیکنم هیچ وقت توی عمرم این کارو انجام نداده بودم. قابلمه که پیدا شد یه 
تیکه کابینت که تمیز تر بود رو در نظر گرفتم و وایسادم اونجا ک پیازو خورد کنم. نگم که هر تکه ی پیاز قد کف دستم شده 
بود و هیچ کدوم هم شبیه به هم نبود. وسط کار هی به بیرون آشپزخونه نگاه میکردم تا یه وقت سر نرسه و بتونم به کارم 

برسم.
نگم که چه آش شله قلمکاری درست کردم. پیازا هر کدوم یه شکل زشت داشتن و بین یک عالمع روغن در حال سرخ شدن 

بودن. انقدر روغن ریخته بودم که قشنگ روی پیازا رو که گرفته بود هیچ ازش باال ترم اومده بود. وقتی به خرد کردن 
سوسیسا رسیدم به نظرم خیلی راحت تر از این پیاز مسخره ی سفت بود. یکمی از اونا مرتب تر شد ولی در کل خیلی بزرگ 
بزرگ بودن. همینطور واسه خودم به پیازا رب اضافه کردم و سوسیسا رو ریختم توش. پیازا داشت سیاه می شد و نمیدونم 

دیگه سوسیسا پخته بود یا نه من قابلمه رو از روی گاز برداشتم. کل گاز شده بود رب و پیاز. قیافه سوسیس بندریم اصال 
شبیه چیزی نبود که تصور میکردم. پیازا خیلی سیاه شده بودن و انگار سوسیسا نپخته بودن. داغ بود منم دیگه نمیخواستم 

بسوزم اصال نچشیدم.
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همونطور قابلمه رو گذاشتم روی میز چوبی ای که وسط آشپزخونه بود و دوتا قاشقم از توی همون جایی که قاشق چنگاال 
توش بود برداشتم. نون هایی که تو یخچال بودم دراوردم و گذاشتم روی میز.

پله های کوتاه آشپزخونه رو رفتم باال و دم پله هایی که به طبقه باال می رسید وایسادم. 

- میعاد بیا.

چند دقیقه طول کشید تا با موی خیس و باال تنه برهنه بیاد جلوی اون سوراخی که از پایین باال رو میشد دید. موهاش چکه 
کرد افتاد رو صورتم. انگار اصال موهاشو خشک نکرده بود. صورتمو تند پاک کردم و گفتم:

- خیسم کردی. غذاتو پختم.

- بخور لباس بپوشم میام.

یه لنگه پا همونجا وایسادم. وقتی داشت سرشو میکشید عقب دوباره موهاش چکه کرد رو صوتم. 

- اه حالم بهم خورد.

چهره اش از جلو چشمم دور شد ولی صداشو شنیدم که گفت:

- میعاد نه، آقا میعاد. هیشکی تا حاال منو میعاد صدا نکرده بچه جون.

ابروم پرید باال.یعنی چی که میعاد نه؟یعنی باید بهش میگفتم آقا میعاد؟ استغفرالله! فکر کن راه برم بخوام صداش کنم یه 
آقا هم باید به ریشش می بستم. قیافش برازنده آقا بودن نبود! تا اینجا هم که من فهمیده بودم اخالق جذابشم که هیچ 

آقایی ای نداشت! باید چیشو دقیقا آقا حساب می کردم؟
یه نگاهی به دور و برم کردم و دیدم واویال. یه بساطی به هم زده بودم که اگر سه روز هم تالش می کردم نمی تونستم 
درستش کنم. پیازو روی کابینت خورد کرده بودم ولی تیکه هاشو می شد از کنار یخچالم پیدا کرد. تقصیر من نبود. من 

هیچی از غذا درست کردن سرم نمیشد. حاال کاری به بوی غذا ندارم که اونم داشت حال خودمو بهم میزد ولی چون حس 
می کردم روده بزرگه و کوچیکه حسابی دعواشون شده میخواستم چشمامو ببندم و هرچی می تونم بریزم تو خندق بال. 

نمیدونم اصال چقدر از آخرین وعده ای که خورده بودم میگذشت ولی خیلی گرسنه بودم. انقدر گرسنه بودم که حس 
میکردم هر آن ممکنه غش کنم.

صدای پاش روی پله های مارپیچ داشت خبر می داد که دیگه اومده پایین. گفته بود غذاتو بخور ولی من صبر کرده بودم تا 
خودش بیاد. خیلی غیر ارادی این کارو کرده بودم ولی جواب احترام من به اون و تنهایی غذا نخوردنم یه داد بلند باالیی 

شد که منم حسابی از جام پروند.

- این چه وضعیتیه؟

بینیشو گرفت و چشماشو با یه حالت بدی جمع کرد.

- پیف حالمو بهم زدی. این چه بوی گندیه راه انداختی؟ اینجا چه خبره؟ مگه آشغادونیه؟ این چه طرز آشپزی کردنه؟
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راه افتاد اومد تو آشپزخونه ولی کاش نمیومد. من از رو صندلیم بلند شدم و یکمی عقبی رفتم تا ببینم از چیا حرف میزنه. 
نه تنها ریخت و پاچ هایی که خودم ازش خبر داشتم بلکه چیزایی که به چشم خودم نیومده بمد هم به روم آورد.

- چقدر تو کثیفی دختر! ده تا قاشق کثیف کردی. هر کدوم یه طرفی. من که مردم میدونم باید چجوری یه بندری ساده بپزم 

چطوری تو بلد نیستی؟

قاشق هارو از همون اولین کابینت برداشت و پرت کرد توی سینک. اومد سمت میز و با دیدن بندری ای که بیشتر رب بود تا 
سوسیس بیشتر عصبانی شد و گفت:

- خاک تو سرت یه بندری بلد نیستی بپزی؟ به چه امیدی من اوردمت اینجا؟ میخوای سر بار من بشی؟

من ولی سکوت کرده بودم. از خرابکاریام خجالت کشیده بمدم. از اینکه آشپزخونه تمیز تحوسلم داد و بازار شام تحویل 
گرفت خجالت زده بودم ولی بهش اجازه نمیدادم باهام بد صحبت کنه.

- با من درست صحبت کن.

- بابا یه کار درست بلدی اصال انجام بدی؟ بندری پختن کاری داره؟

ماهیتابه رو توی سینک برگردوند و همه ی محتوی اش ریخت توی سینک. جیغ کشیدم. من کلی برای اونا زحما کشیده بودم 
و اون به همین راحتی داشت همه رو میریخت دور.

دوییدم سمتش . جیغ کشیدم و با مشت کوبیدم پشت کتف هاش. سریع برگشت سمتم و اجازه نداد دوباره بهش مشت بزنم.

- من برای اون زحمت کشیده بودم.

سینه به سینه ی هم وایساده بودیم. قدش از من بلند تر بود. موها و ریشای قهوه ای تیره اش رم قشنگ و مرتب شونه کرده 
بود و بوی حموم میداد. برعکس من که بوی بدی گرفته بودم این آشپزخونه ی بو گندو هم بدترش کرده بود.

- زحمتت بخوره تو سر من. خیر سرت دختریدنباید یه جو آشپزی بلد باشی؟ این کارا که به آشپزی ربط نداره. باید سلیقه 

داشته باشی که نداری. خودت گشنه میمونی به من چه!
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چجوری باید بهش میگفتم که کم مونده از گشنگی غش کنم؟ با اون پا درد و اون وضعیتم که تاره چند ساعت بود به هوش 
اومده بودم دستورای آقا رو انجام داده بودم و حاال عصبانیتش رو اورده بود واسه من. خودش رفته بود کیف و حال دوش 



گرفته بود سر حال شده بود من باید باب میلش غذا درست میکردم. اونم درست وقتی که از اولین باری که دیده بودمش 
چند ساعت بیشتر نمیگذشت.

- من گشنمه. من کلی زحمت کشیدم با این پا درد وایسادم شام پختم.

- به این میگی شام؟

سینه به سینم چسبیده بود و من داشتم باال رو نگاه می کردم تا ببینمش. حق به جانب بودم و معتقد بودم که کارش بزرگ 
ترین اشتباه دنیاس. اون عصبانی و منم عصبانی می خواستم سرشو بکنم تو سینک بین همون بندری ای که قرمز قرمز بود 

فشارش بدم.
هیچی نگفتم. بازم هیچی نگفتم گذاشتم هرچی میخواد بگه. وقتی شروع کرد به داد زدن دوباره و گرفتن بازوم به خودم 

اومدم و حس کردم باید ی چیزی میگفتم ولی دیگه دیر شده بود.

- پیاز درسته مینداختی توی این بهتر از این مدل خرد کردن بود. روی کابینت مگه جای پیاز خورد کردنه؟ خونه بوی گند 
پیاز گرفته!

بازومو محکم کشید کنار و منو از سر راهش کنار زد. رفت سمت یخچالو همونطور عصبانی غر غر کنان گفت:

- اول اینجا رو قشنگ تمییز و مرتب میکنی بعد میگیری میخوابی.

دستمو زدم به کمرمو مثل خودش حق به جانب گفتم:

- مگه من نوکرتم؟

- ببین اون روی سگ منو باال نیاز. تا همین جاش خیلی تحملت کردم. اصال منو چه به پناه دادن؟ زبونت رو  کوتاه نکنی برای 
من کاری نداره تحویل پلیست بدم.

پلیس کلمه ترسناکی بود به خصوص که حس کنی هیچی از زندگیت هم نمیدونی. میرفتم پیش پلیس و چی میگفتم؟ می 
رفتم ازش چی میخواستم؟ 

خودمو مظلوم کردم. لبامو یکم آویزون کردم و حالت بغض به خودم گرفتم.

- من این کارا رو بلد نیستم.

- انقدر انجام میدی تا یاد بگیری
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خیلی عصبانی شده بود. خیلی زیاد... حق داشتا ولی منم به خودم حق می دادم. وقتی یه کاری رو بلد نبودم چجوری باید 
انجامش می دادم؟ از همین اول از من کلی انتظار داشت که تو اولیش مونده بودم چه برسه به بقیش.

چند تا تخم مرغ از توی یخچال دراورد و توی یه ماهیتابه ی دیگه نیمرو درست کرد. وقتی روی میز گذاشت بوش داشت 
حالمو بد میکرد. انقدر که معدم خالی مونده بود حالت تهوع گرفته بودم و نمیتونستم بوش کنم.

- نمیخوای بخوری؟

دستمو گرفتم جلوی دهنم و سعی کردم نفس نکشم. داشتم میمردم از گشنگی باید میخوردم. زورکی هم که شده باید بینیمو 
میگرفتم و  بوی کره اش رو حس نمیکردم و بدون جوییدن می فرستادم پایین.

اصال کنارش پر از استرس بود. فضایی که اونم توش بود برام استرس دار شده بود. اگر مجبور نبودم و میدونستم که باید 
کجا برم هیچ وقت حاضر نمی شدم تحملش کنم. مگه من چه ظلمی در حقش کرده بودم که باهام اینطوری رفتار می کرد؟

لقمه ها پایین نمی رفت ولی من اصال جرات اعتراضم نداشتم. جرات نداشتم بگم یه نوشیدنی ای چیزی می خوام تا بتونم 
غذامو فرو بفرستم. به زور یواش یواش خوردن انقد جوییدم که چیزی از نیمرو به من نرسید و خودش بود که دو لپی همه 

رو خورد.

- ظرف شستن که بلدی؟

با تمسخر می گفت. یه طوری که انگار من هیچ کاری بلد نیستم و اون حق داره که هرچقدر می خواد به من توهین کنه و 
ازم ایراد بگیره.

صورتمو ازش گرفتم و پاشدم وایسادم. ظرفای روی میز رو برداشتم و بدون اینکه منتظر بشم حرف دیگه ای بزنه وایسادم 
پای سینک. هرکس دیگه ای هم بود بلد بود که دوتا دونه ظرف رو باید چجوری بشوره.

- اوه ظرف تخم مرغو با آب داغ نمیشورن. سرد باز کن.

طلبکار برگشتم سمتش و گفتم:

- تو اصال میدونی این آب سرده یا داغ که غر غر میکنی؟

ابروشو باال داد و به میز وسط آشپزخونه تکیه داد.

- قطعا باید داغ باشه.

مشتمو پر از آب کردم و بدون هیچ مالحظه ای برگشتم سمتش و بیشتر از روی حرص همه ی آبی که توی مشستم مونده 
بود ریختم روی صورتش.

- هوی چیکار میکنی؟ روانی...
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برگشتم و جوابشو ندادم. از نظر من همین براش کافی بود. زیادی اعصابمو به هم ریخته بود و همین که یکمی دلم آروم 
شده بود برام بس بود.

صدای غر غرش همونطور که از آشپزخونه می رفت بیرون توی گوشم بود. حفظ شده بودم و مطمئن بودم هیچی جز بودن 
من کالفه اش نکرده.

***

یک هفته ای از بودنم توی اون خونه میگذشت. خونه ای که دیگه زیاد هم توش جنجال پیش نیومده بود. میعاد همیشه 
معترض بود ولی منم جلوش کم نمیاوردم. یه مشت کتاب آشپزی و فیلم آموزش آشپزی در اختیارم گذاشته بود و هر روز 

مجبورم می کرد نگاه کنم و تمرین کنم. دست خودم نبود که باهاش لج میکردم و  وقتی اون ازم میخواست کاریو انجام بدم 
انجامش نمیدادم. حتی وقتی دستور یه غذایی رو میداد من از روی قصد و غرض یه غذای دیگه درست می کردم. اصال 

آبمون توی یه جوب نمیرفت ولی روال عادی شده بود.
اون شبانه روزی باال بود و فقط برای خوردن غذا میومد پایین منم که همیشه پایین بودم. صدای اره و تیشه اش نمیذاشت 

آرامش داشته باشم و هرچی هم که سعی می کردم چیزی یادم نمیومد.
چند بار دیگه تا ماشینم رفته بودم ولی برام جالب بود که هیشکی نیومده بود سراغش. یه ماشین نیمه سوخته افتاده بود 

وسط جنگل و هیچکس هم پیداش نکرده بود. درسته اونجا اصال توی دید نبود و هیچ کس به ذهنشم نمیرسید که کسی بره 
توی این دره ولی خب برام خیلی عجیب بود که کسی دنبالم  نگشته بود. شاید واقعا بی کس و  کار بودم و نبودنم واسه 

کسی اهمیتی نداشت!
اون اتاق کوچیکه که روز اول ازم خواسته بود توش لباس عوض کنم برای من شده بود. اتاقی که مبل توش به عنوان تخت 
استفاده می شد و یه چوب لباسی داشت که میتونستم لباسامو بهش آویزون کنم. شلوار و بلوز هایی که برام خریده بود رو 

روی همون چوب لباسی آویزون کرده بودم و یدونه مانتو و شالی که داشتمم همون جا آویزون بود. لباسایی مثل تاپ  و 
لباس زیرامو تا کرده بودم و گذاشته بودم زیر مبل.

 روی تختم دمر دراز کشیده بودم که در همچین محکم باز شد که من از ترس سر جام نشستم و بهش خیره شدم. مرد بی 

عقل همینطور درو باز کرده بود که در به دیوار پشتی برخورد کرده بود منم انقدر غرق خوندن کتاب بودم که اصال متوجه 
نشدم و باعث شد چنان بپرم روی هوا که قلبم وایسه.
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عصبانی شده بودم. این کارش واقعا عصبانیم میکرد. درست بود که بهش مدیون بودم و نذاشته بود آواره جنگل و خیابون 
بشم ولی این که به خودش اجازه میداد راحت درو باز کنه و بیاد تو خیلی کار زشتی بود. اصال شاید من دلم میخواست 

لخت میخوابیدم چرا باید به خودش چنین اجازه ای میداد؟
صدام همینطوری جیغ جیغ طور بود وقتیم که میخواستم بیشتر جیغ بزنم حسابی می رفتم توی مخ طرف مقابل. تند تند و 

پشت سر هم حرف می زدم و با جیغ کلمه هارو ادا می کردم.

- مگه اینجا در نداره؟ مگه اینجا حریم شخصی من نیست؟ چرا مثل...



مکث کردم همین جا. میخواستم بگم مثل یابو ولی این آقا همچین خود شاخ پندار بود نمیذاشت من اسمشو کامل صدا کنم. 
اگر بهش میگفتم یابو دیگه حسابم با کرام الکاتبین بود. احتمال که نه مطمئن بودم منو شوت می کرد توی جنگل تا خوراک 

همون شغاالیی بشم که ازشون میترسیدم.

- حاال که لخت نبودی. جیغ جیغ نکن حوصله ندارم.

چشماشو تنگ کرده بود و بی حوصله بود. یه طوری اعصاب نداشت که جواب جیغ جیغای منم نداد. فقط انگار اومده بود یه 
چیزی بهم بگه و بره.

نگاهش کردم. پاهامو  جمع کردم توی شکمم و صاف و مرتب نشستم. همینطوری باید باال رو نگاه می کردم ولی انقدر قدش 
بلند بود که مجبور بودم بیشتر سرمو بگیرم باال و همینم گردنمو درد آورده بود.

- از این به بعد که لخت خوابیدم مجبور میشی در بزنی میخوای بیای تو.

- شقایق من االن اصال حوصله بحث کردن با تورو ندارم. همین االنشم همچین اسالمی نیستی یه ال تاپ نازک تنته همه چی 

رو ریختی بیرون.

سرمو گرفتم پایین و به لباسام نگاه کردم. من همیشه تاپ میپوشیدم. همین مونده بود که تو گرمای تابستون اونم با اون 
هوای شرجی حال بهم زن اونجا بخوام چیز دیگه ای جز تاپ  بپوشم. خوبه خودش همه لباسا رو خریده بود و حاال اعتراض 

می کرد.
شلوارمم یکی از همون شلوارای گشادی بود که خودش گرفته بود. من چیز نا معقولی نپوشیده بودم که بخوام معذب باشم 

ولی تصمیم گرفتم از این به بعد لخت بخوابم تا شاید خودش خجالت بکشه و اونطوری درو باز نکنه.

- خیلیم لباسام خوبه.

هوف کشید و دیگه جواب حرفمو نداد. حوصله نداشت و سر تا پاش خورده های چوب گرفته بود. نمیفهمیدم اون باال چیکار 
میکنه که اینطوری سرتاپاش یه دست خاک میشینه. عینک مخصوصشم روی سرش بود. کم پیش میومد با این ریخت و 

قیافه بیاد پایین. همیشه اول دوش می گرفت بعد میومد پایین ولی این بار انگار کارش مهم بود.
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- چیزی شده؟

خودم حس کردم باید بپرسم ببینم چیکارم داره. شاید میتونستم کمکش کنم.

- فردا لطفا از اتاقت نیا بیرون. یکم خوردنی برات میذارم درو از پشت قفل می کنم کلیدو برمیدارم تا خودم نیومدم 

سراغت نیا بیرون. سعی کن آبم نخوری نیاز نباشه بری دستشویی.
چشمام قد یه نعلبکی باز شد. چطوری می تونستم از اتاق نیام بیرون؟ اینجا به هیچ جا راه نداشت. این اتاق نهایتا چهار 

پنج متر بود و خودم نمیتونستم توش تکون بخورم. مگه می شد صبح بیدار بشم دستشویی نرم؟ یا اصال مگه من 



میتونستم خودمو نگه دارم؟ میمردم بس که دل پیچه می گرفتم و تهش مطمئن بودم خودم رو خیس میکنم.

- چجوری از اینجا نیام بیرون؟ چجوری نرم دستشویی؟ اصال تو میتونی این کارو بکنی؟

- پس باید بری تو ماشین بمونی. یا توی گاراژ.

مو به تنم سیخ شد. باید می رفتم توی جنگل؟ گاراژم همچین فرقی با ماشین نداشت. اونجا هم از این خونه دور بود و عین 
این میموند که باید وسط جنگل آواره می شدم. انگار ترس رو از چشمام خوند که گفت:

- دیدی که موندنت اینجا بهتره.

- میترکم.

اخم کردم. من که می دونستم طول روز باید چندین و چند بار برم دستشویی. اصال مگه من میتونستم بدون خوردن آب 
زنده بمونم؟ همون لحظه از تصور اینکه باید تو اتاقم تنها میموندم دل پیچه گرفتم.

از جام بلند شدم ولی طوری جلوی در رو با هیکل گنده اش گرفته بود که نمیتونستم ازش رد بشم. همونطور بر و برم داشت 
منو نگاه می کرد. عقل کل نمی کرد یکم بره اونور من بتونم رد بشم. حس کردم همون موقع اگر نرم دستشویی قطعا 

میترکم.

- برو کنار.

گیج و منک نگاهم کرد. انگار مثل دمپایی ابری پریده بودم وسط کارش و اجازه نداده بودم حرفشو تموم کنه.

- داشتم حرف می زدم گل لگد نمی کردما.

ابروهامو کشیدم توی هم. خودم رو سفت کرده بودم که یه وقت دستشوییم نریزه. اشک تو  چشمم جمع شده بود و داشتم 
دیگه به معنای واقعی می مردم.

- دستشویی دارم برو کنار.

یکمی خودشو کشید عقب ولی من مجبور بودم برای رد شدن از اونجا خودمو یکمی بکشم بهش. خب المصب انقد گنده بود 
که تمام عرض درو گرفته بود

همین که تونستم رد بشم دوییدم . هم داشتم از دستش فرار می کردم و هم داشتم منفجر می شدم.
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دستام خیس بود که اومدم بیرون. بدون اینکه حواسم به جایی باشه درو با پام بستم و دستامو کشیدم به تاپم.

- دستمال و حوله برای اینکاره ها. اینو که یادت نرفته؟



درجا خشک شدم. جفت پا وایسادم و نگاهش کردم. خندم گرفته بود که تا جلوی در دستشویی اومده بود و منتظر شده بود 
تا من کارم تموم بشه. یه ذره هم صبر نداشت بذاره من کارمو بکنم برگردم جلوی در کمین کرده بود.

- دوست دارم با لباسم پاک کنم.

یکمی روم تو روش باز شده بود. چیزی میگفت من هم جوابشو می دادم. یه طورایی داشتیم با هم زندگی میکردیم . حس 
میکردم یه مزاحمت کوچیکی براش دارم واسه همین هم سعی می کردم تو  جواب دادن بهش هم مودب باشم و حرفام تند و 

ناراحت کننده نباشه چو همونطور که می گفت باید می رفتم تو ماشین می خوابیدم یا وسط جنگل گم می شدم.
یک هفته ای که تو خونه مونده بودم یه آرامش خوبی داشت. نه اضطراب حشرات رو داشتم و نه از گرما حالم خراب می 

شد. راحت برای خودم می گشتم و فقط تنها سختیش این بود که من از آشپزی کردن متنفر بودم و باید یه بخش از روزمو 
به یادگیریش اختصاص میدادم. اگر این آقا میعاد نبپد قطعا به من خیلی هم خوش میگذشت.

- میتونی منو بفرستی اتاق خودت درشم قفل کنی. اونجا هم سرویس هست هم هوا بهتره.

لباشو باال داد و گفت:

- اوم فکر خوبیه. اونوقت من دختر ببرم روی تخت تو؟

طول کشید تا منظورشو بفهمم. چند دقیقه ای داشتم تو ذهنم حرفش رو هالجی می کردم.

- خیلی بی ادبی.

اخم کردم و از کنارش رد شدم. قدمامو تند کردم تا برم آب بخورم اومد تند و تند پشت سرم راه افتاده بود.

- بابا خب باشه. بیا برو تو  گاراژ بمون.
برگشتم سمتش و جیغ کشیدم.

- نه همون اتاق خودم بمونم خودمو خیس کنم بهتره.

خنده اش از دیدم دور نموند. اخم کردم و دوباره به راهم ادامه دادم. بطری آبو از یخچال برداشتم و همونطوری سر 
کشیدمش اونم اصال نمیتونست خنده اش رو  کنترل کنه همینطور نیشش تا بناگوش باز بود. میخواست دختر بیاره عشق و 

حال کنه من باید میترکیدم! 

- زود دست به سرش میکنم. دختر نمیارن که قرآن بخونن. این بساط همیشه به راهه تو اومدی کمتر میاد اینجا.
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یه ابرومو فرستادم باال. فضولیم گل کرده بود. مگه می شد من نفهمم جریان چیه و بدون پرسیدن بذارم بمونه؟



- کی کمتر میاد؟

- به منم آب بده.

بطری ویسکی رو که توش آب پر کرده بود گذاشتم توی در یخچال و محکم بستمش.

- به همون بگو بهت آبم بده.

لبش کجکی رفت باال. داشت سعی می کرد خنده اش رو  کنترل کنه ولی اصال نمی تونست. انگار زیادی سر خوش بود.
در یخچالو بستم و یه حالت قهر دادم به صورتم. خب ناراحت بودم. فقط به فکر عیش و نوش خودش بود. فقط به خوش 

گذرونی فکر می کرد.

- اون که همه چی میده.

با گفتن این جمله تازه فهمیدم چقدر بد حرف زده بودم. اینم ک انقدر پرو بود نمی ذاشت یک ثانیه بگذره. سریع باید تیکشو 
مینداخت. یه لحظه حس کردم سرخ شدم. حس کردم تمام تنک گر گرفت از این مکالمه شرم آور.

قدمامو تند کردمواز کنارش رد شدم. همین که داشتم دور می شدم دستمو گرفت و کشید سمت خودش.
یه طوری گیر افتاده بودم بین خودشو اپن آشپزخونه که از ترس هین محکمی کشیدم و دستمو گرفتم به اپن. 

اپن خیلی قدش کوتاه بود و چون دو تا پله باید می رفتیم پایین اونم یکمی پایین تر بود.

- نترس با تو ک کاری ندارم.

آب دهنمو قورت دادم. داشتم سکته می کردم ترس که واسه یه ثانیه بود.

- خیلی پرویی. پرو پرو به من میگی بچپم تو یه اتاق چسکی تو به دختر بازیت برسی . آدم چقدر میتونه از خود راضی 

باش!

- میخوای بگم نیان؟

شونه مو دادم باال و چشممو ازش گرفتم. 

- کاری نداره ها اتفاقا شدنیه. اینطوری باعث میشه زیادم خرج نکنم. یکم از خرجام کمتر میشه.

هنوز برام جا نیوفتاده بود که داره چی میگه. دستمو محکم گرفتم به پشتم و گفتم:

- یعنی چی؟!

- یعنی دختر نیارم خونه تو بجاش کارمو راه بندازی.

تازه فهمیدم داره چی میگه. دستمو آوردم باال و انگار اون لحظه اصال نفهمیدم داره چه اتفاقی میوفته کف دستم محکم 
نشست روی صورتش... انگار ازم انتظار این رفتارو داشت که هیچ عکس العملی نشون نداد.یکمی رفت عقب و گذاشت منم 

قدمامو تند کنم و ازش دور بشم. بلند گفت:



- نترس کاریت ندارم. گفتم بدونی شرایط چجوریه. من نمیتونم بخاطر تو از نیازام بگذرم. گفتم که بفهمی من و یرنامه هام 
همیشه همین حا بودیم این تویی که اومدی وسط این برنامه ها پس حق اعتراض نداری.
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راست گفته بود. از همون اول صبح با صدای جیغ و خنده ی دختری که اومده بود پیشش بیدار شدم. روی تختم که نشستم 
دیدم برام خوراکی و آب گذاشته. توی پارچ رو پر از یخ کرده بود و حتی برام الویه و نون هم گذاشته بود که  اگر گشنم شد 

یه چیزی برای خوردن داشته باشم. ولی مگه درد من این چیزا بود؟ درد من فقط دستشویی لعنتی بود که همین اول کاری 
هم بهش نیاز داشتم.

از جام بلند شدم. انگار از همون دل درد کوفتی بود که صدای جیغ دختره هم تشدیدش کرد و باعث شد چشم باز کنم.

- وای میعاد بذارتم زمین.

صدای میعاد نمیومد ولی معلوم بود دارن چه غلطایی میکنن. اگر دم دستم بود میخواستم تک تک اون موهای قهوه ایشو 
بکنم و ریشاشو با موچین دونه دونه در بیارم. بیشعور بی تربیت...

پاشدم و تو همون یه وجب جا راه رفتم. یه قدم رفتم چپ خوردم تو دیوار. یه قدم رفتم راست خوردم به در. حتی 
نمیتونستم قدم بزنم. 

یادم اومد تو وسایلی که برام خریده بود دستمال مرطوبم بود واسه همین سریع گشتم و پیداش کردم. انقدر مورد استفادم 
قرار نمی گرفت که افتاده بود پشت همه ی لباسا. دوتاشو برداشتم و قشنک کشیدم رو صورتم. بدبختی ای داشتم باید بجای 

شستم صورتم از دستمال مرطوب استفاده می کردم.
یکی از کتابایی که برام گذاشته بود برداشتم و شروعش کردم. خیلی برام آشنا بود یه جلد سبز بد رنگ داشت و  احساس 

می کردم قبال هم این کتاب رو یه حایی دیدم ولی حتی با خوندنش هم یادم نمیومد که چرا این کتاب انقدر برای من 
آشناس.

یک ساعتی بود که مششغول کتاب خوندن بودم و نه صدای میعاد میومد و نه اون دختری که به اصطالح با خودش آورده 
بود. از جام پاشدم و حس کردم دیگه اصال نمیتونم خودمو نگه دارم.
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خودمو توی خودم جمع کردم تا یادم بره چقدر نیاز به دستشویی دارم ولی شدنی نبود که نبود. انگار یه کسی نشسته بود 
جلوم و هی یادم می نداخت که تو چه بدبختی ای گیر افتادم. از طرف دیگه انقدر گرمم شده بود که خیسی عرق رو پشت 

گردنم و روی کف سرم احساس می کردم. این اتاقی که توش بودم نه تهویه داشت نه چیزی. فقط خودم بودم و یه در 
بسته. حاال باز اگر در باز بود یه چیزی ولی با در بسته مثل سونا خشک شده بود. نفسم رو داشت بند می اورد.



پاشدم یکمی از آب پارچ رو ریختم روی دستم و صورتمو باهاش آب زدم. بخاطر یخیش یکمی لرزیدم و باز یادم افتاد که 
چقدر به بیرون رفتن از این اتاق نیاز دارم.

یکم دیگه از آب پارچ رو ریختم روی گردنم که حس کردم نفسم گرفت. می خواستم جیغ بزنم از کاری که کرده بودم. 
همینطوری آب یخ داشت از زیر لباسم می رفت پایین و من جیغمو خفه کرده بودم تا این دختره که اومده بود کیف و  حال، 
از وجودم خبر دار نشه. حرصم می خوردما. اصال همین حرص بیشتر عصبیم می کرد. حرص می خوردم که بخاطر کیف و 

حال اون پسره خود پسند باید من عذاب بکشم.
حس کردم انقدر وضعم خرابه که با چوب پنبه هم کارم راه نمیوفته! از جام بلند شدم و الی در رو باز کردم. انگار داشتم 

هوای تازه می خوردم. دهنمو باز کرده بودم و از همون الی در نفس می کشیدم. یه طورب بود که انگار از اون روزنه کوچیک 
تمام دنیا رو بهم داده بود. نفس می کشیدم و چشم بسته بودم و از خنکی لذت می بردم. این هوای تازه یکم تونست منو از 

فکر عذابی که داشتم می کشیدم و  مثانه ای که در حال انفجار بود بیرون ببره ولی اینم باز موقتی بود.
دیگه مطمئن شده بودم اگر نرم دستشویی هم خودمو بیچاره می کنم و هم خونه ی میعاد رو به گند می کشم ولی همین که 

خواستم در رو باز کنم و جرات به خرج بدم و برم بیرون صدای پایین اومدن کسی رو از پله های چوبی مارپیچ شنیدم.
فاتحه خودمو خونده بودم. گفتم دیگه بیچاره شدم رفت. باید انقدر اینجا بمونی تا از چشمات بزنه بیرون.از ترسم در رو 

بستم و نشستم پشتش. انقدر خدا رو صدا کرده بودم که دلم براش می سوخت حس می کردم همش داره میگه باز این داره 
منو صدا میکنه!

- میعاد! بیا دیگه.

همچین با ناز و عشوه صحبت می کرد و اسمشو صدا می رد که من هم با اینکه دختر بودم با شنیدن قر و قمزه اش یه 
طوری می شدم! 

- بیا برام یکمی ساز بزن.
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صدای میعاد رو از شب قبل نشنیده بودم. همین که صداش اومد حس کردم در حد مرگ دلم می خواد کتک بخوره! بیشعور 
بی شخصیت. اگر جلوی دستم بود می تونستم انقدر کتک بزنمش که نتونه از جاش بلند بشه. برای عشق و حال خودش منو 

به چنین وضعی انداخته بود. حالم داشت ازش به هم می خورد.

- مهتا اصال حسش نیست.

دختره صداشو نازک کرده بود و یکمی حالت بچگونه حرف می زد. همچین لوس شده بود و منم از بدبختی اتاقم به پله ها 
نزدیک بود. اصال انگار همین بغل گوشم داشتن حرف می زدن.

- توروخداااا. قول داده بودی بیا دیگه. تازه بهم قول داده بودی یادمم میدی.



میعاد چیزی نگفت و من با خودم می گفتم کاش همیشه الل باشی. بیشعور به من میگفت باید بهم بگی آقا میعاد، ارباب... 
واسه من فقط رفتارای مسخره داشت اونوقت این دختره بهش هرچی دلش می خواست می گفت.

- قـــوقــــول بیا دیگه.

دستمو گرفته بودم جلوی دهنمو سعی می کردم اصال صدای خندم بیرون نره. تو عاقل بودن این پسر شک داشتم ولی 
اینطوری بیشتر مطمئن شدم. با چه آدمایی می گشت. شک نداشتم که یه دختر مو بلوند با یک عالمه تزریق ژل و دست کاری 

تو صورتش اون بیرون وایساده.
من دستمو گرفته بودم جلوی دهنمو خندم رو کنترل می کردم ولی اون انگار ول کن نبود. یه طوری صداشون میومد که 

انگار به زور میعادو کشیده بود برده بود سمت بساط ساز و آوازش. اصال تو این چند روزی که اینجا بودم ندیده بودم میعاد 
بره اون سمت سالن چه برسه بخواد از این بساطش استفاده هم بکنه.

- مهتا گیر نده.

- فقط یکم.

الی در رو باز کردم. از جایی که وایساده بودم بهشون دید نداشتم. صداشون یه طوری کم شده بود که قشنگ می دونستم 
کجای سالن هستن. حتی صدای کشیده شدن دست یکیشون روی کالویه ها رو شنیدم واسه همین با خیال راحت الی در رو 

بیشتر باز کردم. اصال هیچ کدوم نمی تونستن من رو ببینن و این یه پوان مثبت بود برای من.
نفس عمیق کشیدم و پامو گذاشتم بیرون. یه نگاه به اون سمتی که اونا بودن کردم و قدم های بعدی رو انقدر تند برداشتم 

که اصال نفهمیدم چقدر زمان گذشت و به دستشویی رسیدم. دستشویی با اتاقم زیاد فاصله نبود ولی باید طول خونه رو 
طی می کردم تا بهش برسم.

صدای موزیک میعاد رو کم و بیش می شنیدم ولی آرامش رسیدنم به اونجا فراتر از تصور بود. نمی تونستم راحت نفس 
بکشم بخاطر همینم چشمام رو گذاشته بودم رو هم و با خیال راحت از سرویس استفاده می کردم. انقدر تو لحظه خدا رو 

شکر کردم که فکر میکنم به اندازه تمام عمرم عبادت کرده بودم.
دستامو شستم و یه آبی هم به صورتم زدم. تازه حس می کردم بیدار شدم. اصال مگه می شد بدون شستن صورت از توی 

رخت خواب اومد بیرون؟ االن دیگه می تونستم با خیال راحت غذا بخورم و به صدای قار و قور شکمم پاسخگو باشم.
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یه لبخند محو روی لبم بود و انگار داشتم پرواز می کردم. اصال آرامشی که به دست آورده بودم قابل توصیف نیست فقط 
می تونم بگم احساس مالکیت تمام دنیا رو داشتم. انگار به تمام چیزایی که آرزوشونو داشتم رسیده بودم.

موهامو از پشت سرم باز کردم ولی انقدر مدت طوالنی کش روی سرم مونده بود و باهاش خوابیده بودم تمام موهام گره 
خورده بود توی هم. درگیر شدنم با کش مو باعث شد تا حواسم پرت اون باشه و سرعت عملی که تو رفتن به دستشویی 

داشتم برای برگشتن به اتاقم به کار نگیرم. 
همین که سرم رو بلند کردم و آسه آسه به سمت اتاقم رفتم احساس کردم یکی همه ی سنگینی نگاهش روی منه. 



دستمو از موهام ول کردم. نمیدونم اون لحظه چه شکلی بودم ولی حتی اگر همونطور موهام بسته هم بود که قطعا مطمئن 
بودم بدتر از بسته بودن بود هرکسی منو میدید وحشت می کرد. هر دومون سر جامون وایسادیم. من که احساس کردم همه 

ی حس های وجودم از تنم رفته. حس کردم دیگه واقعا دارم میمیرم. نه فقط این حس بلکه داشتم به خودم می گفتم 
فاتحتو بخون میعاد می کشتت.

دهنم باز مونده بود و خیره شده بودم به دختر الغر اندامی که برعکس تصور من موهاش از مشکی هم چند درجه تیره تر 
بود. انقدر مشکی بود که برق می زد و نگاهم از روشون برداشته نمی شد. اون شوکه منو نگاه می کرد و منم شوکه اونو 

نگاه می کردم. صدای پیانو هم تمام فضا رو گرفته بود.
دختره که فهمیده بودم اسمشم مهتاس یه صورت استخونی داشت که مشخص بود حسابی دست کاری شده ولی لبای 
خوش حالت و پوست سفیدش طبیعی و خدادادی بود. تو اون هاگیر واگیر داشتم با خودم مقایسشم می کردم. چقدر 

پوست سفید خوشگل بود و من حسرت داشتنشو داشتم.
صدای پیانوی میعاد قطع شد و انگار که ما تازه به خودمون اومده باشیم. یه لیوان تو دست دختره بود که یهو از دستش 

افتاد و شروع کرد به جیغ کشیدن. حاال جیغ نکش کی جیغ بکش.
خواستم بدوام برم تو اتاقم که گفتم مگه بچه بازیه خب بیاد می فهمه که من فرار کردم! اصال تا کی می خوام تو اتاق بمونم 

و بیرون نیام؟ باالخره یا اون میاد تو یا یه طوری همدیگه رو میبینیم دیگه.
انقدر جیغ زده بودم که گلوم درد گرفته بود. همین که میعاد رسید صدای جیغ ما هم قطع شد. دختره یهو زد زیر گریه ولی 
من میعاد رو دیدم و قدرت راه رفتنمم فراموش کردم. فاتحمو باید می خوندم. تو آن واحد تونستم راه های کشته شدنمو 

برای خودم ردیف کنم. میعاد میتونست به چندین و چند روش منو بکشه اولیشم این بود که منو بندازه جلوی شغاال که حس 
می کردم بزرگ ترین شکنجه ای میتونه باشه که از پسش بر میاد.
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- تو اینجا چیکار میکنی؟

فکم قفل شده بود. هزار تا جواب داشتما. یعنی می تونستم همینطوری پشت سر هم دلیل بیرون اومدنمو براش ردیف کنم. 
می تونستم تند تند از این بگم که داشتم می ترکیدم بگم یا اینکه بگم اگر نمیومدم بیرون حتما خودمو خیس میکردم. ولی 

من الل شده بودم. یه نگاه به دختره می کردم و یه نگاه به میعاد که تو اون رکابی شل و ول حسابی هم تو دل برو شده بود. 
دختره مرتب و صاف و صوف اونوقت من انگار از جنگل فرار کرده بودم. البته که دروغم نبود عین جنگلیا شده بودم.

- این کیه؟

دختره همچنان جیغ می زد. حاال جیغش با گریه اش قاطی شده بود منم که از ترس نمی تونستم تکون بخورم.

- برو گمشو تو اتاقت.

از بازوی میعاد آویزون شده بود که میعاد دستشو کشید و با اخم نگاهش کرد.

- نچسب.



طوری اخماشو کشیده بود تو هم که حس کردم قلبم وایساد. حس کردم همه ی دنیا سیاه شد. برای بار چندم فاتحمو خوندم 
نمی دونم ولی مردم. مردم و حس کردم اگر اونجا رو ترک نکنم قطعا میوفتم روی زمین.

- گورتو گم کن توی اتاقت.

- این دختره کیه میعاد؟

دستمو گرفتم به دیوار که برم تو اتاقم ولی وزنم سنگین شده بود. خراب کرده بودم اونم بدجور. انقدر وضعیت فاجعه بود 
که نمی تونستم سرمو بلند کنم. گند زده بودم به معنای واقعی و هیچی نمیتونستم بگم که جمعش کنم.

- داشتم می ترکیدم.

نمیدونم اصال جراتشو از کجا اوردم که این حرفو زدم ولی گفتم. انگار که میعاد رو با این حرفم جریح تر کرده باشم یهو 
برگشت سمتم و بازومو محکم توی دستش گرفت. خواست یه چیزی بگه ولی دستمو ول کرد و منم فرار رو به قرار ترجیح 

دادم. خدا باید به دادم می رسید فقط.
رفتم تو اتاقو در رو از پشت بستم. یه قفل... دو قفل... سه قفل... انقدر کلید رو چرخونده بودم که دیگه نمی چرخید و گیر 

کرده بود. تمام بدنم می لرزید. دقیقا اتفاقی افتاده بود که ازم خواسته بود نیوفته. دقیقا چیزی پیش اومده بود که ازش 
می ترسیدم. من که گناهی نداشتم خب باید می موندم تا خودمو خیس کنم...

گوشمو چسبونده بودم به در تا صداشو بشنوم. می خواستم انقدر بشینم اونجا کشیک بدم تا بفهمم کی داره میاد سمت 
اتاقم. باالخره دیر یا زود میومد و بیچارم می کرد ولی هر ثانیه از خدا می خواستم هیچ وقت دیگه ریختشو نبینم. کاش 

واقعا می شد و من هیچ وقت دیگه چشمم به جمالش روشن نمی شد.

- میعاد این کی بود؟ تو به من خیانت کردی؟
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دختره حرف می زد و اشک می ریخت. من داشتم برای آواره شدنم خودمو آماده می کردم. دختره مزخرف می گفت و از 
خیانت میعاد حرف می زد و گریه می کرد و من از بیچارگیم خنده ام گرفته بود. این بیچارگی من چه شباهتی با چیزی 

داشت که اون برای خودش ساخته بود! قصه می بافت و میعاد هر لحظه عصبانی تر می شد.

- مگه من زوری اوردمت اینجا؟ اومدی خوش گذشت حاال برو به سالمت.

- به همین راحتی؟

صدای فین فینشو می شنیدم. سردم شده بود. تو اون فضای بسته ی کوچیک که هم دم داشت و هم هیچ تهویه ای نداشت 
من داشتم یخ می زدم. نگاهم به غذاهای گوشه اتاق افتاد ولی بیشتر حس کردم حالت تهوع دارم تا حس گشنگی ای که چند 

دقیقه قبل اومده بود سراغم.



- میعاد تو به من خیانت کردی. گفتی فقط ماهی یه بار می تونم بیام گفتم باشه قبول هرچی گفتی گفتم باشه قبول حاال 

میام میبینم یه دختر دیگه تو خونته اونم درست وقتی که من باهات روی یه تخت خوابیده بودم یه دختر دیگه هم تو 
خونت بوده.

چند ثانیه سکوت برقرار شد و این بار صدای عصبانی میعاد بود که گوشمو پر کرد. انقدر آتیشی بود که حس می کردم 
میتونه همه چیز رو داغون کنه. حس می کردم اگر چیزی دم دستش بیاد یا میشکونه یا به اینور اونور پرت می کنه.

- مهتا زیادی دو برت داشته ها. جمع کن کاسه کوزتو هری... دو روز بودی خوش گذشت برو خدا روزی تو جای دیگه حواله 

بده.

بحث و جدالشون برام جذابیتی نداشت. من اصال چیزی از این مرد نمی دونستم. نه از خود میعاد و نه از این دختره مهتا 
هیچی نمیدونستم. من فقط انقدر بی پناه بودم که هر لحظه بخاطر این یه هفته ای که اینجا مونده بودم شکر گذار بودم. 

حتی حاضر بودم بخاطر موندن اینجا آشپری که به نظر من حال بهم زن ترین کار دنیا بودم یاد بگیرم.

- برو مهتا. لطفا نذار جور دیگه بیرونت کنم. برو...

و رفت. واقعا رفت. انتظار داشتم یکم دیگه بمونه و میعادم آرومش کنه ولی انگار بودنش اصال براش اهمیتی نداشت اونم 
انقدر عزت نفس داشت که به میعاد التماس نکنه. ولی با رفتنش من بیشتر ترس و لرز به جونم افتاد. دیگه نفسم بریده بود. 

مطمئن بودم تا چند ثانیه بعد که نه ولی تا چند دقیقه بعد میاد سراغمو دمار از روزگارم در میاره.
مشتش که خیلی سریع روی در فرود اومد از جام پریدم. هین بلندی کشیدم و خودمو تا انتهای تخت هل دادم. چشمامو 

بسته بودم و قلبم داشت تو دهنم خودشو می کوبید. 

- باز کن این بی صاحبو. باز کن ببینم.

هیچی نمی گفتم و اون بیشتر داد می زد. من سکوت کرده بودم.
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هیچی نمی گفتم و اون بیشتر داد می زد. من سکوت کرده بودم و اون همونطوری برای خودش می تازوند و فریاد می 
کشید.

چند دقیقه که سکوت کرد من بیشتر ترسیدم. گفتم االن قراره درو بشکنه و بیاد تو. من بازم اگر برمی گشتم عقب حاضر 
نمی شدم انقدر بمونم تو اتاق که خودمو خیس کنم. معلوم نبود این دختره چقدر دیگه طول می کشید بره و من بتونم برم 

دستشویی. از ظهرم گذشته بود و اون هنوز اونجا بود. نمی دونستم این همه زمان گذشته بود و من خودمو کنترل کرده 
بودم ولی مثل اینکه گذشته بود. اینو اون موقع فهمیدم که یه نیم نگاهم افتاد روی ساعت که گوشه اتاق نصب شده بود.

ضربه محکمی که به در خورد و پشت سرش در باز شد قلبم رو در جا نگه داشت. حس کردم نه تنها حس هام از بدنم رفت 
بلکه مشاعیرم رو از دست دادم. چشمام قد یه نعلبکی شده بود و با وحشت داشتم به اون هیکل گنده یه یهویی وارد اتاق 



شده بود نگاه می کردم. لعنتی انقدر گنده بود که عصبانیتش بیشتر ترسناک می شد. برای من کال ترسناک بود جه برسه 
وقتی اینطور قرمز و عصبانی می دیدمش.

- غلط کردم.

نا خوداگاه گفتم. چیزی رو به زبون آورده بودم که خودم اصال قبولش نداشتم ولی انگار برای محافظت از خودم بود که اینو 
گفتم.

یه قدم که برداشت رسید درست کنار من. کنار تخت وایساد و من تو خودم پیچیدم. خم شد و با همون اخم پررنگش دست 
انداخت به بند تاپم و کشید سمت خودش. بند از جلو یه طوری کشیده شد که تمام لباس زیرم مشخص شد و از پشت هم 

داشت شونه ام رو می برید. دردم گرفته بود. انقدر محکم بند رو گرفته بود تو دستش که تونسته بود به وزنم غلبه کنه.

- چقدر بهت تاکید کردم؟

داد نمی زد ولی شبیه شکنجه گرا بود. شبیه کسایی که تو اوج آرامش می خوان کله یه نفرو بکنن زیر آب.

- چی بهت گفته بودم اصال یادت هست؟

فقط مثل احمقا نگاهش می کردم. می لرزیدم و چشم از چشماش برنمی داشتم.

- ولم کن.

بغض ولم نمی کرد. اصال با این مدل برخوردش بیشتر داشت خفم می کرد. رفتارش از کشیده شدن لباسمم بدتر بود. یه 
طوری داشت باهام حرف می زد انگار من بزرگ ترین گناه دنیا رو مرتکب شده بودم.

- زدی همه بساطمو به هم زدی میگی ولت کنم؟

دستشو از لباسم ول کرد و پرتم کرد به سمت دیوار. خودمو محکم نگه داشتم. باالتر ازسیاهی که رنگی نیس. گفتم حداقل 
بذار حرفمو بزنم دق مرگ نشم. گفتم بذار بگم آروم بگیرم.
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- داشتم می ترکیدم می فهمی؟ هزار بار بهت گفتم من نمیتونم بعد از بیدار شدن بمونم توی رختخواب ولی گوش نکردی. 

من داشتم می ترکیدم. همین که این همه ساعت...

نذاشت حرفمو ادامه بدم و داد زد:

- گورتو گم می کردی بیرون می موندی. هر جا دلت خواست می تونستی شوارتو بکشی پایین بشاشی.



دستامو مشت کرد. کاش همون لحظه می تونستم از اونجا می رفتم و از هیچی نمی ترسیدم. کاش می تونستم پاشمو 
خودمو از اون دیوونه زنجیری دور کنم.

- گورمو االن گم می کنم میرم راحت زندگیتو بکن. برو صد تا دختر بیار نمی خواد دیگه منو تو این سگ دونی زندونی کنی. 

نه یه هوایی میره میاد نه هیچی نفس نمی تونستم بکشم داشتم خفه می شدم. 

حرصی نفس می کشید و منم از سکوتش جرات پیدا کرده بودم. از جام بلند شدم ولی اتاق انقدر کوچیک بود که اون 
نصفشو گرفته بود. با اون شلوارک و رکابی که پوشیده بود بیشتر عضله هاشو تو معرض دید گذاشته بود.

- برو کنار رد شم.

- کجا به سالمتی؟

سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. موهاش اومده بود جلوی صورتش ولی دیگه مثل اون اول که دیده بودمش عصبانی و 
وحشی نبود. دیگه حتی صورتش قرمز نبود رگ های کنار پیشونیشم باد نکرده بود. یکمی آروم شده بود و نمیدونم بخاطر 

چی بود. شاید همون اول فقط داغ بود که اونطوری داد و بیداد می کرد.

- گورمو گم کنم دیگه.

- یه وقت خوشبحالت نشه!

با تعجب بهش نگاه کردم. هنوز از ترسش و وحشت اینکه انقدر بهم نزدیک بود دست و پاهام داشت می لرزید. هنوز همه 
بدنم یخ زده بود. چشمامو گشاد کردمو نگاهش کردم.

- یعنی چی؟

- همه غلطاتو کردی حاال می خوای بری؟ َنمیری!

بازم نگاهش کردم که خودش ادامه داد:

- اول تقاص همه حرف گوش نکردناتو پس میدی بعد هر گورستونی دلت خواست میری.

بازم نگاهش کردم. یعنی چی تقاص پس میدی؟ با خودم گفتم نکنه می خواد من جای اون دختره رو براش پر کنم؟ بدنم 
لرزید. سکته کردم. نمی دونستم باید چیکار کنم. انقدر هم بهش نزدیک بودم و جای پس و پیش رفتن نداشتم که نفسم بند 

اومده بود.

- یعنی... یعنی چی؟

پشتشو کرد بهم و رفت سمت در. هیچی نگفت ولی همین که داشت از در می رفت بیرون برگشت و گفت:

- یه چند دقیقه دیگه بهت نشون میدم باید چیکار کنی.
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تک تک اعضای بدنم داشتن می لرزیدن کالس رقص راه انداخته بودن و ویبره می زدن. همین که پاشو از اتاقم گذاشت 
بیرون انگار دنیا رو داده بودن بهم که یهو همه ی نفسم رو خالی کردم. تپش قلبم یه ذره هم سرعتش کم نمی شد. یه طوری 

تند تند می زد که حس می کردم االناس که خراب بشه!
بدنم عکس العمل های عجیب غریب نشون می داد. یهو یخ می کردم یهو گرمم می شد و خیس عرق می شدم. آخه هرچی 

هم حساب و کتاب می کردم می دیدم بازم اگر برمیگشتم به یک ساعت قبل دوباره همون کارو میکردم.

- یه چیز بپوش پاشو بیا.

صداش از بیرون میومد. وقتی دید من جوابی ندادم سرشو کرد تو اتاق و گفت:

- یه چیز بپوش رو این بی صاحاب پاشو بیا بیرون.

با اضطراب و لبی که می لرزید گفتم:
- کجا؟

- گاراژ.

چشمامو بیشتر گشاد کردم. از ترس موندن تنهایی تو جنگل داشتم می مردم. هر بار که این تصورو می کردم می تونستم 
هزار بار بمیرم و با زجر و بدبختی زنده بشم.

- هوا روشنه کسی اونجا نمی خورتت.

از جام بلند شدم. نمی تونستم وزنم رو تحمل کنم. میعاد آروم تر شده بود ولی اخم روی پیشونیش تکون نخورده بود. 
یه بلوز جلو دکمه دار روی تاپم پوشیدم و نگاهش کردم. سرشو تکون داد. واقعا نمی فهمیدم این عکس العمل هاش جواب 

چی بود. سرشو تکون می داد و من نمی فهمیدم داره تاسف می خوره یا منو تایید میکنه.

- یه ساعت فقط تحمل می کردی مهتا رو می فرستادم می رفت. میشاشیدی تو خودت تهش... قرار نبود که مریض بشی.

چقدر راحت داشت اینطوری حرف می زدا... باید می دیدیم خودشم حاضره همین کارو کنه یا نه! مطمئن بودم حاضر نمی 
شد حتی یک ساعت اون شرایط سخت رو تحمل کنه.

- داشتم میترکیدم. مثانه ام داشت منفجر می شد. خیلی بی شخصیتی.

- کاش منفجر می شد حداقل یکم بهت می خندیدم انقدر از دستت حرص نمی خوردم. ببین خوشی آدمو چجوری زهر 

میکنی.

داشتم از حرص می ترکیدم. اصال ترس و لرزم با شنیدن این حرفاش از بین رفت. نه که نترسما ولی انگار حس می کردم 
وقتی تا االن چیزی بهم نگفته و فقط الکی عصبانی شده پس از این به بعدم کاری به کارم نداره.
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پشت سرش راه افتادم. هنوز هوا روشن بود ولی تنها جایی که تو این جنگل یه کوچولو روشنایی داشت همون کلبه بود. 
وگرنه درختا اجازه نمی دادن یه روزنه نور بیاد وسط این ناکجا آباد. اون یه مقدار روشنایی هم واسه این بود که موقع 
ساختن کلبه یه بخشی از درختای باالی کلبه رو کامل برگاشو زده بودن و بعد با ساختن یه سقف شیشه ای یه قسمت از 

خونه رو پر نور کرده بودن. طبقه باال که همون اتاق میعاد بود که البته نمی شد بهش گفت اتاق. خودش یه سوییت کامل 
بود حتی چای ساز و سینک ظرفشویی هم داشت و طبقه پایین هم یه گوشه ای خونه که کنار میز بیلیارد بود و زیرش یه 

سری گلدون چیده شده بود سقفش شیشه ای بود.
هر چند قدم که برمی داشت برمی گشت عقب رو نگاه می کرد که ببینه منم دارم همراهش می رم یا نه ولی انقدر قدم هاش 

بزرگ بود و قدم های من کوچیک که همش عقب میموندم.

- چند روز باید بمونم تو گاراژ؟

شبیه عالمت سوال برگشت نگاهم کرد. 
 

- یعنی چی؟

- مگه نمی خوای منو بندازی اونجا؟

زد زیر خنده و سرشو تکون داد. دکمه ریموت گاراژ رو فشار داد و کرکره اش با یه صدای قیژ قیژی رفت باال.

- عقل داری اصال؟ مثل بچه ها فکر می کنی و رفتار می کنی.

نگاهش کردم که دوباره ادامه داد:

- اینجا رو مرتب می کنی بعد میای خونه.

نفس راحتی کشیدم. یعنی واقعا نمی خواست که منو اونجا بذاره بره. ترس هامم مسخره شده بود. از تنها موندن توی این 
گاراژ و جنگل می ترسیدم. همه ی بخش های زندگیم مسخره شده بود.

- همین؟

- آره.

یه طور بیخیالی گفت آره که خیالم راحت شد اگر بازم خرابکاری بکنم از این مجازاتا دارم. ابرومو انداختم باال و با یه لبخند 
محو منتظر بودم تا در گاراژ باز بشه ولی کاش که باز نمی شد. تنها چیزی که تو اون بازار شام قابل روئیت بود همون 



ماشینی بود که منو سوارش کرده بود. یه ماشین خیلی بزرگ که فقط و فقط به ریخت و قیافه خود میعاد میومد. یعنی 
هیچ کس دیگه به اندازه میعاد پشت این ماشین قشنگ نمی شد.

دروغ نیست اگر بگم یک دنیا وسیله اونجا بود. وسیله که از انواع و اقسام چوب و تخته گرفته تا انواع و اقسام گونی هایی 
که اصال معلوم نبود چی توشون هست. 

بزرگ تر از چیزی بود که تصور می کردم. فکر می کردم فقط اندازه همون ماشینه ولی هم از عرض بزرگ تر بود و هم از نظر 
طولی... تهش تماما قفسه بندی شده بود ولی همه ی قفسه ها هم بهم ریخته و نا مرتب بود. دو تا اسپیکر دو طرف در گاراژ 
بود و دوتا المپ مهتابی هم روی دیوار نصب شده بود. انقدر اونجا بلبشو و نامرتب بود که می خواستم گریه کنم. اصال نمی 
دونستم باید از کجا شروع کنم و به کجا برسم. یک عالمه وسیله چوبی و آهنی روی هم تلمبار شده بود و از من می خواست 

مرتبشون کنم.
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دروغ نیست اگر بگم یک دنیا وسیله اونجا بود. وسیله که از انواع و اقسام چوب و تخته گرفته تا انواع و اقسام گونی هایی 
که اصال معلوم نبود چی توشون هست. 

بزرگ تر از چیزی بود که تصور می کردم. فکر می کردم فقط اندازه همون ماشینه ولی هم از عرض بزرگ تر بود و هم از نظر 
طولی... تهش تماما قفسه بندی شده بود ولی همه ی قفسه ها هم بهم ریخته و نا مرتب بود. دو تا اسپیکر دو طرف در گاراژ 
بود و دوتا المپ مهتابی هم روی دیوار نصب شده بود. انقدر اونجا بلبشو و نامرتب بود که می خواستم گریه کنم. اصال نمی 
دونستم باید از کجا شروع کنم و به کجا برسم. یک عالمه وسیله چوبی و آهنی روی هم تلمبار شده بود و از من می خواست 

مرتبشون کنم.

- یعنی... من چجوری باید اینجا رو مرتب کنم؟

شانه باال انداخت و پشتشو کرد بهم. داشت کم کم می رفت که با ترس بهش گفتم:

- کجا میری؟ مگه قرار بود منو تنها بذاری تو گاراژ؟

سر جاش وایساد. دستاشو کرد تو جیب شلوار راحتی ای که تنش بود و لباشو جمع کرد. اخماشو کشید تو همو چند لحظه 
زل زد به صورت ترسیده من. ترسم از این جنگل و صداهای عجیب غریبش انقدر زیاد بود که دلم نمی خواست حتی یک 

دقیقه هم توش تنها باشم. فاصله تا خونه هم برام زیاد بود و می ترسیدم اونجا کار کنم.
دوباره به سمتم اومد و گفت:

- در اینجا رو میبندم نترسی.

وای توی این اتاق با این حجم وسیله میموندم و مرتبشم می کردم؟ اصال مگه شدنی بود؟ همه جور بو هم توش پیچیده 
بود. از بوی چوب بگیر تا بوی روغن و حتی بوی آهن زنگ زده هم میومد. نمیدونم چه گناهی کرده بودم که خدا این میعاد 
رو گذاشته بود سر راهم تا زجرم بده. نمیدونم کجای اون گذشته ای که هیچی ازش یادم نبود گند زده بودم که خدا داشت 

حالمو می گرفت.



- نه نبند. بذار باز باشه.

- هوا روشنه تاریک شدنی برمیگردم.

چشمام می لرزید. بخاطر نم اشک یکمی تار می دیدم. اصال دوست نداشتم این اشک های مسخره همش رسوام کنه. دوست 
نداشتم سریع ترسام رو بفهمه ولی دست خودم نبود. تا از یه چیزی می ترسیدم زود یا اشک می ریختم یا باید بیانش می 

کردم. 
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همش تو دلم می گفتم ایشاال هیچ کس سرنوشتش مثل من نشه. نمیدونم قبل از این چه زندگی ای داشتم ولی زندگی کردن 
کنار میعاد واقعا یه زره فوالدی می خواست. یه طوری خودشو دست باال می گرفت که فکر می کرد همه باید هرچی می گه 
گوش کنن و بدون هیچ اعتراضی قبولش کنن. یه وقتا از کوره در می رفتم و جوابشو می دادم ولی بعد هم خودمو سرزنش 

می کردم که چرا این کارو کردی اون جا و مکانشو در اختیارت گذاشته. 

- قبل تاریکی بیایا.

- از پشت ماشین شروع کن. قفسه بندی کردم ولی چیدمانش با تو. مرتب بذار که بتونم پیدا کنم. خوردنیا یه طرف... 
ابزارامم یه طرف. نیام ببینم این کارتم مثل غذا درست کردنته ها.

نگاهش کردم. حس یه خدمتکار بی جیره مواجب رو داشتم. اون دستور می داد و من مجبور بودم بپذیرم و چشم بگم. اون 
هرچی دلش می خواست می گفت و من برای موندن تو خونش باید قبول می کردم. چقدر بدبخت بودم.

وقتی دید چیزی نمیگم اومد جلوتر و به سمت اسپیکری که روی دیوار آویزون بود رفت و دکمشو زد. خودش شروع به 
خوندن کرد. یه آهنگ خارجی ازش پخش می شد ولی ریتمش شاد بود و می تونست یکمی ناراحتی و دلشوره ام رو بشوره 

ببره. 
رفت و من موندم با گاراژی که بیشتر شبیه یه انباری بود. انباری ای که انگار هرچی دستش اومده بود فقط شوت کرده بود 

وسطش و اهمیت نداده بود چی باید کجا باشه.
من که هیچ وقت ندیده بودم خونه نامرتب باشه ولی نمیدونم چجوری تونسته بود اینجا رو این شکلی کنه. اگر از قصدم 

می خواست که بهمش بریزه امکان نداشت اون شکلی بشه.
رفتم همون جایی که گفته بود. از اولین چیزی که جلوی دستم بود شروع کردم. چیدمان رو دوست داشتم. همون اتاق 
فسقلیمم با کلی شوق میچیدم. کال چند دقت لباس بود و یه تخت نصفه و نیمه ها ولی من دوسشون داشتم و از اینکه 

مرتبشون کنم کیف می کردم. جتی با اینکه از آشپزخونه بدم میومد و حین کار نمیتونستم مواد غذایی رو همه جا نریزم 
ولی بعدش مثل گل تمیزش می کردم. میدونستم از پس این آشغال دونی هم میتونم بربیام ولی انقدر استرس داشتم که 

همش بیرون رو نگاه می کردم تا هوا تاریک نشه.
بعضی از وسیله ها سنگین بود ولی انگار آهنگی که از اسپیکر پخش می شد قصد کرده بود تا من اون چند ساعت رو اونجا 

خوش بگذرونم. 
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همینطور که وسیله ها رو جدا می کردم و هرچیزی رو یه سمتی می ذاشتم تا توس طبقه ها بچینم برای خودم هم قر می 
دادم. انقدر داشت بهم خوش می گذشت که بعد از چند دقیقه اصال یادم می رفت که به بیرون و رنگ هوا نگاه کنم. انگار 
دیگه برام مهم نبود که هوا تاریک شده یا نه... روی نوک انگشتام راه می رفتم و حتی چند دقیقه یک بار با دستام هم می 

رقصیدم. می چرخیدم و تو همون یکذره جایی که برای وایسادنم مونده بود می رقصیدم. کمرم رو می چرخوندم و با 
خوشحالی کار می کردم.

نمیدونم چقدر گذشته بود ولی آهنگ ها پشت سر هم عوض شده بود. گوشه ای ترین قفسه ها رو به یه سری جعبه 
اختصاص دادم که درشون بسته  بود. حتی بازشون نکردم که ببینم چیه سنگینم نبودن برای همین راحت بودم که 

جابجاشون کنم. اگر می دونستم قرار بود شکنجه اش اینطوری باشه و رقص و آواز سختی کارو ازم بگیره از همون صبح 
اول وقت پامیشدم و میرفتم دستشویی انقدر به خودم سختی نمیدادم!

انقدر زیاد بود که اون همه وقت من فقط تونسته بودم یه گوشه ایش رو مرتب کنم. مرتب کردنم یعنی اینکه فقط اونجا 
خوشگل شده بود وگرنه که اگر با من بود می گفتم همه ی چیزایی که پرت کرده بودم اون یکی سمت گاراژ بدرد نخوره.

یه سری سبد مستطیلی روی هم گذاشته بود که فکر کردم برای جدا کردن وسیله هاس. رفتم سمتشون و برای جدا کردن 
وسیله ها ازشون استفاده کردم و وقتی کارم با سبدا تموم شد با خوشحالی دستامو گرفتم باال و عرض گاراژو برای خودم 

رقصیدم. چرخیدم و چرخیدم. تند چرخیدم و خندیدم. 
خودم تخمین زده بودم که چقدر دیگه باید وایسم ولی همونجا وسط راه انگار با یه تیکه بتون برخورد کردم.

سعی کردم روی پام وایسم و دیگه حرکتی نکنم ولی انقدر ضربه ای که بهم خورد محکم بود که نیمی از مسیری که اومده 
بودم دوباره به عقب پرت شدم. وقتی محکم با باسن روی زمین فرود اومدم تازه تونستم باال رو نگاه کنم و میعاد رو ببینم 
که دست به سینه وایساده و داره منو نگاه میکنه. سکته کردم... سکته کمه فکر کنم. مردم تموم شد رفت. اصال درد باسنم 

یادم رفت. با وحشت نگاهش کردم. وسط رقصیدن گیرم انداخته بود.
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- اومده عشق و حال یا تمیز کاری؟

آب دهنمو قورت دادم. باز یه چیزی برای خودش گیر آورده بود و می خواست بهم پیله کنه.

- تمیز کردم.

- اینو که به یه بچه دو ساله هم میدادم میتونست تمیز کنه. فقط همین قفسه رو جابجا کردی؟ چه وضعیه؟ درست وایسا 
پای کار.



موزیک هنوز داشت پخش میشد و من لب هام آویزون شده بودن. این پسر هیچ بویی از لطافت و مهربونی نبرده بود. فقط 
دلش می خواست بهم پیله کنه.

- تمیز میکنم. همه رو که نمیتونم تو یه روز انجام بدم.

- میتونی بمونی همین جا انجامش بدی.

ترس با سرعت نور به جونم ریخت. دست و پاهام می لرزید. داشتم میوفتادم. چجوری تونسته بودم بهش این نقطه 
ضعفارو بدم تا اونم هر وقت دلش خواست ازشون در مقابل خودم استفاده کنه؟ قلبم صداش از تو سینه ام نمیومد بلکه 

درست وسط شکمم داشت می زد.
لبامو به زور باز کردم و نتونستم چیزی بگم. دوباره تالش کردم. دوباره لبامو باز کردم و به زور از بینشون فقط تونستم 

صداش کنه. نه که درست صدا کنما ! نه ترس و لرزم اصال نمیذاشت حتی صدامم درست دربیاد.

- میعاد!

مثل زندان بانا شده بود. شایدم واقعا نقشش زندان بان بودن بود. 

- میعاد نه آقا میعاد.

دیگه جون نداشتم صداش کنم چه برسه بخوام یه آقا هم ببندم به ریشش. نمیدونستم راجب خودش چی فکر می کرد ولی 
هر فکری هم می کرد من فکر می کردم اون یه پسر از خود راضیه که داره با عذاب دادن من لذت می بره.

- درو ببندم یا باز بمونه؟

حس کردم همین موقعاس که از ترس خودمو خیس بکنم. از جام به زور بلند شدم. انقدر شوکه بودم که نمی تونستم تکونم 
بخورم. اصال یادم رفته بود میتونم از جام بلند بشم. همین که بلند شدم حس کردم هم کف دستم درد میکنه و هم لگنم. واال 

انقدر با شدت افتادم زمین که هرکسی بود همه جاش درد می کرد. من زیادی سگ جون بودم که آخ هم نمی گفتم.
کف دستم رو آوردم باال و نگاهش کردم. خراش برداشته بود. انقدر ترسیده بودم که نفهمیده بودم یه میخ آهنی بزرگ کف 

دستم رو به چه بزرگی خراش داده. این جنگل از روز اول برای من زخمای جدیدی رو به همراهش آورده بود که تمومی 
نداشت. 

- دست و پا چلفتی. یه کار درستم نمیتونی انجام بدی.
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کم مونده بود بغض منو بکشه. خودمم صدامو نمیشنیدم. انقدر ناراحت بودم که باید زبون باز می کردم.

- تو یهو اومدی تو این جا. سکته کردم.



 
- شما...

تاکیدش فقط روی جمع بستن خودش بود. اصرار داشت که من جمع ببندم و نمیدونم چرا نمیتونستم زیر بار این حرف 
زورش برم. با پرویی تموم بهم میگفت بهش بگم آقا و یا بگم شما. خب مگه تو چه اشکالی داشت؟

- من احمق نیستم. خودتو میزنی به خریت کارارو نکنی. پاشو بیا یه چیزی درست کن بخورم بعد برگرد اینا رو جمع کن.

خواست بره بیرون که انگار یه چیزی یادش اومد و گفت:

- راستی... این بار مهتا بود از زیر دستم در رفتی. اگر کسی جز اون بود بالیی به سرت میاوردم که مرغای آسمون به حالت 

گریه کنن. فکر نکن مجازاتت کمه میتونی همینطوری بتازونی. باید همونطور که ازت می خوام برخورد کنی.

با تعجب نگاهش کردم که گفت:

- اینا رو جمع میکنی تموم که شد از برنامه های بعدی بهت میگم. اینجا که هستی الاقل سود برسون.

این چندمین بار بود که داشت این حرفا رو بهم می زد. نمیدونستم این بار برام چه نقشه ای کشیده ولی هیچ وقت این 
حرفش پیامدای خوبی نداشت و نمیتونستم خوشحال باشم. حتما دوباره یه بدبختی قرار بود به بدبختیای من اضافه بشه.

دست کشایی که دستم کرده بودم رو دراوردم و همونجا روی آخرین قفسه گذاشتم. وقتی داشتم میومدم بیرون دکمه ی در 
گاراژو زد که من تعجب کردم. فکر کردم قراره همون شکلی بمونه تا برگردم بقیه اش رو مرتب کنم. کمرم ذوق ذوق می کرد. 
انقدر درد می کرد که حس می کردم همون لحظه باید بیوفتم روی زمین. از کمرم که بگذریم حس میکردم مهره های گردنم 
دارن به همدیگه فشار میارن. نمیدونم چند ساعت شده بود سرپا بودم ولی انقدر وسیله بلند کرده بودم و جابجا کرده بودم 

که همه جای بدنم درد میکرد. 
یه نگاه به در که حسابی داشت مهر و مومش میکرد کردم و یه نگاه به خودش و گفتم:

- چرا درو میبندی؟

- بریم تو خونه بیشتر نیازت دارم. اینو فردا صبح میای مرتب میکنی.

هم خوشحال شده بودم از این که میتونم یکم استراحت کنم و مجبور نیستم که ادامه ی کارو انجام بدم چون بقیه وسیله 
ها دیگه انقدر ریز ریز نبودن یک عالمه وسیله سنگین بود که دیگه می افتادم با جابجا کردنشون,  هم ناراحت بودم واسه 

اینکه مطمئن بودم قراره رس منو بکشه. قطعا اگر اینجا رو نمی خواست مرتب کنه برام یه خواب دیگه دیده بود. ملکه 
عذاب بود این میعاد... 
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دنبالش راه افتادم. اون جلو می رفت و هر چند دقیقه برمی گشت نگاه می کرد که مطمئن بشه دارم پشت سرش راه میرم. 
نه که نخوام بهش برسما نه... ولی اون هم پاهاش یکمی دراز بود و هم خیلی از من تند تر راه می رفت. من یکم تند می 



رفتم که بهش برسم نفس نفس می زدم. دیگه قرار نبود که گم بشم. خونه همین جلوی روم بود خودشم که داشتم میدیدم 
گرگ و شغالم کمین نکرده بودن که بیشتر سکته ام بدن.

- نمیتونی یکم تند تر بیای؟ حوصلم سر رفت انقدر حواسم به اومدن تو بود.

نفس نفس زدم و نگاهش کردم. از حرکت واینستادم. هنوز دو سه قدم ازش فاصله داشتم که گفتم:

- من لنگام مثل تو دراز نیست. تو دو تا قدم برداری می رسی خونه.

- تو عمه ته.

جوابشو ندادم ولی تو دلم بهش دهن کجی کردم. قطعا عمه ناشناس من نمیتونست انقدر لنگ دراز باشه و تو خطاب بشه! 

- بدو دیگه کار دارم.

اون غر می زد و من طبق روال خودم قدم برمیداشتم. باالخره رسیدیم به در پشتی کلبه. همون دری که به آشپرخونه نزدیک 
تر بود و میز بیلیارد هم توی سالن متصل بهش بود. اصل رفت و آمد از این در بود و در جلویی خونه یه طورایی جنبه 

تزیینی داشت.
فقط یه وقتا اگر من وقت می کردم و طول روز برام کار نمی تراشید میتونستم برم روی صندلی خوشگل چوبی تراس 

بشینم و برای خودم کتاب بخونم. وای که انگار اون صندلی برام می شد بهشت و کتاب خوندن بهترین کار دنیا بود. اونجا 
مکان محبوب من بود. سردم می شد پتوی رنگی رو میپیچیدم دورم. اگر می خواستم یه جا تو دنیا رو انتخاب کنم که از 

همه بیشتر دوسش داشتم قطعا این صندلی برای من حکم فوق العاده ترین مکانو داشت.
خم شدم هم کفشای میعادو گذاشتم تو جا کفشی و هم کفشای خودمو. جا کفشی هم مثل بقیه ی وسیله های خونه یه چوب 
قهوه ای سوخته بود. هرچیزی تو این خونه بود چوبی بود. حتی کف خونه هم چوب کار شده بود. فقط نمیدونم هدفش از 
اون در شیشه و ای و سقف کاذب چی بوده وسط خونه زده. واال خدا میدونه من که هیچ وقت نمی فهمم این پسر دیوونه 

چی تو سرشه.
خودم یه سره رفتم تو آشپزخونه. گفتم هم اونجا دستمو می شورم هم مشغول آشپزی میشم که دیدم اون قابلمه ای که 

خودم توش برنج دم میذارم روی گازه و زیرشم روشنه. 
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اصال یادم رفت که قصد داشتم دستمو بشورم. حتی یادم رفت موهام چقدر چسبیده به هم و بعد از اون همه کار باید یه 
دوش اساسی بگیرم. رفتم سمت قابلمه و درشو باز کردم. یه بوی استمبلی ای بلند شد که احساس گشنگیم هزار برابر شد. 

مگه انقدر بو داشت؟ عطر مخلوط سیب زمینی و گوجه داشت رمانمو بهم می ریخت. دل ضعفم ول کن نبود. چشمامو بسته 
بودم و با لذت بو می کشیدم. من عاشق استمبلی بودم و انگار به عشق زندگیم رسیده بودم.

صدای دادش که به گوشم رسید از بهشت رویاییم اومدم بیرون و از ترس در قابلمه رو کوبیدم روش. اصال یادم رفت که 
میتونم بهش ناخنک بزنم.



- با اون ریخت و قیافه نرو آشپزخونه. برو یه دوش بگیر بیا میزو بچین ببینم. ساالدم باید درست کنی.

اداشو دراوردم و با نگاه به قابلمه ازش دور شدم. صدای شکمم تا اون سر جنگلم می رسید ولی این پسره پرو دستور داده 
بود و من مجبور بودم اطاعت کنم.

حموم و دستشویی طبقه باال رو ندیده بودم ولی طبقه پایین یه راهرو بود که حموم و دستشویی رو جدا می کرد. در اول 
دستشویی بود و در دومی حموم. یه وان کوچیکم توش بود که من هیچ وقت ازش استفاده نکرده بودم. همیشه وایمیستادم 

توش و سریع دوش می گرفتم. دوییدم تو حموم تا یه وقت سر نرسه باز به جونم غر بزنه. 
تند تند خودم رو شستم. میدونستم هر کاری کنم باز یه چیزی داره بگه و منو بسوزونه. خودمو شستم و حوله ی نویی که 

دیگه مال خودم شده بود رو برداشتم و پیچیدم دورم. موهامو شونه نزده بودم و همون طور خیس دورم بود. تازه یادم 
افتاد که لباس برنداشته بودم و اینطوری مجبور بودم همینطور با حوله برم و از وسط خونه رد بشم. راه کمی بود ولی بازم 

باید از وسط خونه رد می شدم. 
درو باز کردم که یکمی هوای آزاد بهم خورد. انقدر حموم رو داغ کرده بودم که کل فضای داخلی حموم و دستشویی پر از مه 

شده بود. 
یه نگاخ به اینور کردم و یه نگاهم به اونور ولی میعاد نبود. پاورچین پاورچین رفتم تو اتاق. هرچی گشتم یدونه لباس زیر 

نبود که نبود. زیر تختو زیر و رو کردم ولی هیچی نبود. دلم می خواست بشینم همون وسط و زار زار گریه کنم.
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تازه یادم اومد همه ی لباس زیرامو پشت خونه پهن کردم و یادم رفته برشون دارم. به اون یه ذره آفتابی که قرار بود از 
روزنه های بین برگا بهش بتابه اکتفا کرده بودم آخه تو یکی از مجله هایی که خوندم نوشته بود باید لباسا توی آفتاب خشک 

بشه.
همونطور حوله رو باالی سینه ام نگه داشتم و دوییدم وسط پذیرایی. می خواستم سریع برم و از در جلویی خودم رو به 

پشت خونه برسونم. اگر از توی تراس دستمو دراز می کردم هم میتونستم لباسمو بردارم. با یه لبخند گشاد رفتم تو تراس و 
گانگستر بازیمم جواب داد. خداروشکر انقدر این جنگل دور افتاده و خلوت بود که کسی نمیومد سمتش چه برسه بخواد بیاد 

این قسمتش و منو هم دید بزنه. انقدر خودمو خم کردم تا به زور تونستم یکی از لباسا رو بردارم. میعاد خوش سلیقه بازی 
دراورده بود و دو دست لباس زیری که برام خریده بود عینا شبیه به هم بود. عینا سفید ساده. اصال انگار هیچ توجهی به 

چیزایی که می خرید نکرده بود رفته بود وایساده بود تو مغازه دست دراز کرده بود و خواسته بود یه سری لباس بهش بدن.
خالصه انقدر خم شدم که انگار نرده های چوبی روی شکمم رد انداختن. اینو از دردش فهمیدم. سریع رفتم توی خونه و 

خواستم خودمو به اتاقم برسونم که میعاد دست به سینه وسط سالن وایساده بود. 
یه لحظه از دیدنش شوکه شدم. حوله ام رو کشیدم باال و لباس زیرارو تو مشتم جمع کردم. نصف شورتم و نصف سوتینم 

مونده بود بیرون. هردوتا بندای سوتین ازش آویزون بود. 
با چشمای گرد نگاهش کردم و جیغ کشیدم. انقدر از ته حلقم جیغ کشیدم که محکم داد زد.

- بسه. چه خبره. الل شو دو دقیقه.



- روتو اونور کن.

پرو پرو وایساد و نگاهم کرد.

- چیز دیدنی و قابل توجهی هم نداری که دیدت بزنم.

عصبانیتش با یه خونسردی یهویی جایگزین شده بود.
دهنم هم با چشمام باز شد. بچه پرو هرچی دلش می خواست می گفت.

- خب خداروشکر چیز قابل توجهی ندارم. پس لطفا روتو اونور کن نگاهم نکن.
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- نگات نمی کنم که دیدت بزنم نگاهت می کنم که بدونم با چه جراتی اینطوری لخت و عور راه افتادی وسط خونه. بیرونم 
که میری. می خوای همینطور خیس و با حوله بری وسط جاده؟ خوبه اتفاقا مردم مستفیض میشن!

دود از سرم بلند می شد. می خواستم انگشت کنم تو چشماشو از کاسه درشون بیارم. مگه داریم انقدر پرو و بی حیا؟

- روتو اونور کن.

- خوشگلیاتو نمیخورم نترس.

لبش کج شد. مشخص بود داره مسخرم میکنه. می خواستم جیغ بزنم سرش ولی گفتم االن باز عصبانی میشه.
پا تند کردم تا زودتر از کنارش رد بشم برم اتاقم لباسمو بپوشم که بازومو گرفت. 

بازوم از خیسی ای که روش مونده یخ بود و دست میعاد داغ داغ. از لمسش یهو پریدم. لرزیدم و با ترس و تعجب به میعاد 
خیره شدم. نفسم داشت می رفت. اگر یه لحظه دیگه دستشو نگه می داشت و ولم نمی کرد مشت دستم که حوله رو داشتم 

توش فشار می دادم باز می شد.
دستشو ول کرد و من از این نزدیکی با این وضعیتم داشتم از خجالت آب می شدم.

- قرار شد ساالد درست کنی.

صدام در نمیومد. سرشو آورد پایین تر و به صورتم نزدیک تر کرد. دستام می لرزید ولی هردوتاشو روی سینم نگه داشته 
بودم و فشار می دادم. انگار این فشار می تونست چیزی از این وضعیت رو تغییر بده.

- درست میکنم.

این بار دیگه فرار کردم. دو تا پا داشتم دو تا دیگه هم قرض کردم و خودمو رسوندم تو اتاقم. چنان در رو محکم بستم که 
انگار از یه شیر نر فرار کرده بودم.
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تند تند لباسامو پوشیدم و به خودم لعنت فرستادم. آخه هیچ وقت نشده بود یادم بره با خودم لباس ببرم. همیشه با اینکه 
طول روز باال بود ولی من لباسمو با خودم می بردم توی حموم تا یه وقت باهاش مواجه نشم ولی انقدر خسته شده بودم که 

دلم می خواست برم زیر دوش تا خستگیم در بره.
چند دقیقه بود که لباسمو پوشیده بودم و روی تخت نشسته بودم. می ترسیدم برم بیرون دوباره نگاهش کنم. این چه 

وضعیتی بود که خودمو درگیرش کرده بودم؟ کاش یه راه چاره داشتم تا می تونستم خودمو از دستش نجات بدم. کاش می 
دونستم باید کجا برم و چجوری خونوادمو پیدا کنم تا دیگه بیشتر از این مدیون میعاد نمی شدم.

صدای در که اومد از جام پریدم. کل فکرام از سرم رفت. سریع بلند شدم و گفتم:

- بله؟

- ساالد شیرازی.

هوف محکمی کشیدم و در اتاقو باز کردم. سرمو انداختم پایین و از کنارش رد شدم. دیگه تاپ نپوشیده بودم. اصال دیگه 
تاپ تمیز هم نداشتم ولی بخاطر این نبود بیشتر بخاطر این بود که روم نمی شد با تاپ برم جلوش.

اون چیزی نگفت و منم از کنارش رد شدم دوییدم تو آشپزخونه. خیارا و گوجه هارو شستم و پیازم گذاشتم کنارشون. قلبم 
هنوز داشت تند تند می کوبید. 

صدای زنگ موبایلشو شنیدم صدایی که به اندازه خودش تو تنم رعشه می نداخت. یه صدای استرس آور و بلند. همیشه 
وقتی گوشیش زنگ می خورد سکته می کردم. برام عجیب بود که چطور خودش با این صدا استرس نمی گرفت.

مشغول گوجه ها بودم که تلفنش رو جواب داد.

«سالم... ممنون شما خوبین؟»

کمی مکث کرد. کمی که نه بیشتر... من هم که اصال فوضول نبودم فقط گوشامو از کنجکاوی تیز کرده بودم تا بفهمم داره باز 
با کدوم دوست دخترش صحبت می کنه. ابروم رفته بود باال و همونطور گوش می دادم ولی انگار نمی خواست هیچی بگه. 

کار گوجه تموم شد که گفت:

«بله شما حق دارین. چشم میام تهران.»

تو دلم که هیچ همه جام عروسی بود. می خواستم با همون دستای خیس از گوجه وسط آشپزخونه قر بدم. می خواست بره 
تهران و می تونستم اینجا تنها باشم. این یعنی یه خوشبختی بزرگ.

« چشم میام. چشم با هم میایم.»

انقدر با احترام حرف می زد که فهمیدم نمی تونه طرف دوست دخترش باشه. با این مهتاعه که یه طوری صحبت می کرد 
انگار بچشه. همش ناز نازی طور بود.
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بعد از یکمی صحبت که انگار خیلی هم زورکی بود تلفنش رو قطع کرد و گذاشت روی اپن... ساالد شل و ول منم دیگه 
حاضر شده بود باید توش آبلیمو و آبغوره که آقا گذاشت جلوم رو می ریختم. همش دلم می خواست بهش بگم ببینم کی 
بود زنگ زد ولی میترسیدم اون یه به تو چه محکم بگه و منو ضایع کنه. هیچی نگفتم و ظرف آبغوره رو چپه کردم روی 

ساالدم که گفت:

- باید باهام بیای بریم تهران.

بدون اینکه ظرفو بلند کنم سرمو گرفتم باال با تعجب نگاهش کردم. برای چی باید می رفتم تهران؟ مگه تهران چه خبر بود 
که من باید می رفتم اونجا؟

- هوی چته تو همه ی آبغوره رو خالی کردی رو ساالد.

دستپاچه از جام بلند شدم و ظرف آبغوره رو روی میز گذاشتم. خب تقصیر خودش بود حواس منو پرت می کرد. وگرنه که 
قبل از اینکه حرف بزنه من داشتم مثل آدمیزاد کارمو میکردم. همش دوست داشت یه گندی به کار من بزنه.

- ببخشید ببخشید. حواسم پرت شد.

- مثل اینکه عذرخواهی هم بلدی.

صندلی رو روی زمین کشید. با صدای بدی که داد صورتمو جمع کردم که گفت:

- با من میای تهران میریم خونه ی ما. 

ابروهامو دادم باال. این دیوونه شده بود. یعنی چی باید می رفتم خونشون؟ مگه خونه شون چه خبر بود؟ 

- خونه ی شما برای چی؟

دستشو کرد وسط کاسه ای که داشتم توش ساالد درست می کردم و چند تا خیار از وسطش کش رفت و همونطور با دهن 
باز شونه هاشو انداخت باال و گفت:.

- مگه قرار نیست هرچی من میخوام عملی بشه در ازای اینکه تو تا وقتی که حافظت برگرده اینجا بمونی؟

دندونامو فشار دادم رو هم. خب حرفش که غیر منطقی نبود هیچ وقتم چیز نا معقولی ازم نخواسته بود. البته یکمم خل و 
دیوونه بود و منم معموال کار خودمو می کردم ولی بازم چیز غیر منطقی نمی خواست که نتونم انجام بدم. فقط یکمی 

حرصم میداد و منم عوضشو در میاوردم.

- هرچقدر که لطفتو جبران کنه.



- اینکارو بکنی ممکنه یکم جبران بشه.

نمیدونم چرا توقع داشتم بهم بگه لطف نیست و وظیفمه و برای انسان دوستی دارم اینکارو می کنم ولی نگفت. شاید اگر 
اینطوری می گفت منم یه لبخند خیلی بزرگ میاوردم روی لبم و بهش می گفتم عزیزم وظیفه چیه تو به گردن من خیلی حق 

داری!

- خب باید چیکار کنم؟

- فعال پاشو غذارو بیار زیاد بمونه اون تو ته دیگش نرم میشه خوشم نمیاد. تو که عرضه یه استمبلی پختنم نداری.
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چپ چپ نگاهش کردم. رسما داشت بهم توهین می کرد ولی راستم می گفت. این مدت به زور برای چند تا غذای درب 
داغون پخته بودم و اونم زورکی خورده بود که گشنه نمونه. حتما بازم مطمئن بود من تو این وقت کم اصال نمیتونم غذا 

درست کنم که خودش دست به کار شده بود.آخه خداوکیلی من اصال از آشپزی خوشم نمیومد. زوری وایمیستادم تو 
آشپزخونه تا بتونم دهن میعادو ببندم ولی اونم هیچ وقت ازشکایتاش کم نمیشد. همیشه یه اعتراضی داشت.

از جام پاشدم و قبل از رفتن بقیه محتویات ساالد شیرازی درخواستی رو ریختم و رفتم پای گاز. دوباره که بوی استمبلی به 
بینیم خورد داشتم غش می کردم. انگار از قحطی برگشته بودم که میتونستم کل اون قابلمه رو بذارم جلوم و یه تنه همه 
اش رو بخورم.  با لذت بو میکشیدم و می ریختم توی دیس. انگار این مدت هیچی نخورده بودم. خب البته حقم داشتم 

چون اون غذاهایی که من درست کرده بودم شبیه هرچیزی بود جز غذا... 

- یه نیمرو هم بزن بخوریم باهاش.

با دیس برگشتم سمتش و گفتم:

- با این؟

اوهومی گفت که من با تعجب براش نیمرو هم درست کردم. ظرف نیمرو رو هم گذاشتم وسط میز و با خوشحالی نشستم 
سر جام. باالخره می خواستم از سو هاضمه نجات پیدا کنم کم چیزی نبود.

- یه چند روزی باید تهران بمونیم. مامانم دلش تنگ شده یه سری سفارشم دارم که باید تحویلشون بدم.

دوست داشتم ازش بپرسم. این پسر برای من دنیای سوال بود. زندگیش و کار کردنش همه اش برام سوال بود و حتی اینکه 
چرا اومده بود یه خونه وسط این جنگل ساخته بود. خونه عجیب غریبی که هر طرفش یه بویی داشت. یه طرف مدرن و 

یه طرف پر از گل و گیاه. نمیتونستم بشناسمش. میعاد برای من یه همخونه ی یه دنده و اعصاب خراب بود که همیشه خدا 
دلش می خواست یه اعتراضی بکنه. باز خداروشکر می کردم که بیشتر وقتا اصال نمیدیدمش چون اگر همینطور قرار بود 

کنار هم باشیم یا اون منو می کشت یا من اونو...



- برای چی؟

اولین قاشقو که توی دهنم گذاشتم حس کردم وسط بهشتم. مزه ی خوب غذای خونگی انقدر زیر زبونم مزه کرده بود که می 
خواستم پرواز کنم. یه قاشق ساالد شیرازی بیریخت ریختم کنار بشقابم که گفت:

- میای میگی دوست دختر منی.
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سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشماش. داشتم خفه می شدم. غذام پریده بود تو گلوم و کم مونده بود راه نفس کشیدنمم 
ببنده. همینطور سرفه پشت سرفه... هر چی خورده بودم داشت می پاشید سمتش که جلوی دهنم رو گرفتم. به زور و 

مشقت محتویات گلومو پایین دادم. حس می کردم غذا تو تمام مجرای تنفسیم گیر کرده و اشک تو چشمام جمع شده بود. 
همه جای صورتم درد می کرد و اشکی که از چشمم میومد تمومی نداشت. اولش اصال صداشو نمیشنیدم و داشتم خودمو از 

خفه شدن نجات می دادم ولی بعد که یکمی حالم اومد سر جاش دیدم داره صورتشو با دستمال پاک می کنه و صورتشو با 
یه حالت چندش ناکی کشیده تو هم. حسابی خراب کرده بودم. 

- چته بی شخصیت. اونوری سرفه کن گند زدی به سر و وضع من.

از جاش بلند شد و رفت سمت سینک. داشتم از خجالت آب میشدم. عکس العملم دست خودم نبود. ازم چیزی خواسته بود 
که هیچ وقت فکرشم نمی کردم. تا چند دقیقه قبلش به خودم می گفتم هیچ وقت تقاضا هاش برام غیرمنطقی نبوده ولی 

این بار دیگه واقعا برام غیرمنطقی بود. اصال مگه پسرا دوست دخترشون رو میبردن خونه به خونواده شون نشون بدن؟

- بابا نمی فهمی داره سرفه ات میاد؟ دست بی صاحابتو بگیر جلوی دهنت. حالمو بهم زدی.

با یه حالت مظلوم که خودمم از خودم سراغ نداشتم زل زدم بهش. واقعا با تمام وجودم داشتم از خجالت میمردم.

- ببخشید توروخدا.

دستمال رولی ای که روی میز بود رو گرفتم سمتش تا صورتشو خشک کنه. هم درگیر گندی که زده بودم شده بودم و هم 
درگیر چیزی که ازم خواسته بود. با اضطراب بهش نگاه کردم و گفتم:

- جدی گفتی؟

- با هرکسی تو این دنیا شوخی داشته باشم با تو یکی ندارم. اه اه ببین دختره مسخره باهام چیکار کرد. حالمو بهم زدی.

دستامو مشت کردم و با غصه گفتم:

- گفتم ببخشید دیگه. چقدر تو کینه ای هستی.



- آره این مشخصه اصلیمه. کینه شتری میگیرم.

سرمو انداختم پایین و این دفعه دیگه قاشقم رو کمتر پر کردم. اصال همه یولعم از بین رفته بود. به بشقاب نگاه می کردم و 
کم کم می ذاشتم توی دهنم. هم اشتهام کور شده بود و هم فکرم مشغول. بازم نشده بود که بتونم از چیزی که می خوردم 

لذت ببرم.
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- بابام اصرار داره با دخحتر یکی از شریکاش ازدواج کنم. این ازدواج تهش میرسه برگشتن من به تهران و اتفاقاتی که من 
اصال دلم نمیخواد.

همین که نطقش کور نشده بود جای شکرش باقی بود. توقع داشتم یه کالم حرف نزنه و تهشم بخواد حسابی حالمو بگیره 
ولی داشت یه طوری برخورد می کرد که انگاری واقعا کارش بهم گیر بود. شایدم چون من چیزی یادم نبود به نفعش بود که 

با من خوب تا کنه.
بازم سرمو باال نکردم. با غذام بازی می کردم و سعی می کردم یکمی بخورم ولی نگاهش نمی کردم. یکی دوباری هم که 

سرمو گرفتم باال و دیدمش با لذت مشغول بشقاب پر غذاش بود و ناراحتی تو چهره اش نبود.

- ازدواج واسه من تو کورترین قسمت زندگیمه. نمیخوام هیچ وقت این اتفاق بیوفته. وقتی میتونم خیلی راحت هر دختری 
رو که می خوام کنارم داشته باشم برای چی باید ازدواج کنم؟ دیگه از سر من گذشته ولی حاجی ول کن نیست.

- چون تو یه پسر خوش گذرونی که هیچی برات مهم نیست.

شونه هام رو باال انداختم. منظورم از این حرف چیزایی بود که خودش بهم گفته بود. من که هنوز با زندگیش آشنا نشده 
بودم و فقط همین یه بار که مهتا اومده بود ازش خوش گذرونی دیده بودم. ولی خودش می گفت که همیشه این بساط به 

راهه و حتی تو خونه اش کلی مهمونی برگزار میشه. البته بگم که خیلی ناخواسته و یکهو این حرف از دهنم بیرون اومد.
پوزخند زد و انگار که اصال حرف منو نشنیده باشه ادامه حرفشو گرفت:

- میای اونجا من بهش میگم ما با همیم و می خوام تورو بشناسم. یه چند روزی اونجاییم و بعد برمیگردیم بعد از یه مدت 

که پاپیچ من شد میگم بهم زدیم. به همین راحتی یه مدت دست از سر من برمیداره.

- اگر قبول نکنم چی؟

صدای پرت شدن قاشق و چنگال داخل بشقاب به گوشم خورد و در جوابم شنیدم که گفت:

- من ازت درخواست نکردم که بخوای قبول کنی. بهت اطالع دادم که بدونی قراره چه اتفاقاتی بیوفته.



انگار از قبل به همه چیز فکر کرده بود و به همین خاطر هم خیلی حساب شده صحبت می کرد. انگار انتظار چنین اتفاقاتی 
رو داشت و نمی دونم اگر من نیومده بودم می خواست کیو با خودش به این بهونه ببره. برام عجیب بود که انقدر براش 

راحت بود تا بره وسط خونه بگه فالنی دوست دخترمه. انگار خونواده های پسرا خیلی اپن مایند بودن چون تو ناخوداگاه 
من اینطوری شکل گرفته بود که خونواده ها باید با این مسائل مشکل داشته باشن.
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اون رفت و من موندم با یه قابلمه پر استمبلی... ولی دیگه نه میلم میکشید و نه دلم می خواست که بخورم. بیشتر دلم 
میخواست یه خونه و کاشونه ای داشتم تا مجبور نمیشدم هر چیزی که میعاد میگه اطاعت کنم و هرطور اون میخواد 

زندگی کنم. انگار شده بودم عروسک خیمه شب بازی و اون فقط برام فیلمنامه می نوشت. نمیدونستم هدف زندگی خودم 
چیه. من حتی نمیدونستم چند سال روی این کره ی خاکی زندگی کرده بودم و چند سالم بود.

داشتم آروم آروم میز رو جمع می کردم و برنجی که مونده بود رو توی یه ظرف در دار می ریختم که دوباره سر و کله اش 
پیدا شد. 

- راستی...

هومی گفتم و سرمو بلند کردم سمتش. لبام ناخواسته جمع شده بود. وقتی فکر می کردم اینطوری لبام میرفت باال.
- صبح میرم خرید. یکم خرت و پرت برای سفر و یکم سوغاتی برای مامان اینا. چیزی خواستی بگو برات بگیرم. برای خودتو 

باید لباس بخرم.
تازه یاد فجاعت قبل از شام افتادم. انگار خودش فهمیده بود که این لباسا برای زندگی کردن کمه و باید فکری به حالم بکنه. 

آروم گفتم:

- کی میخوایم بریم؟

- آخر هفته.

با خودم فکر کردم که هنوز تا آخر هفته چند روزی مونده و خیلی هم عجله نداره.

- میشه با هم صحبت کنیم؟

- چطور؟

- می خوام یه چیزی ازت بخوام.

اومد تو آشپرخونه و منم دیگه تو یخچالی ها رو گذاشتم و گفتم:

- میشه برام یه کاری پیدا کنی که انجام بدم. من اینطوری معذبم.



اولین بار بود که خواستم رو باهاش درمیون می ذاشتم. احساس بدی داشتم از اینکه تو خونه اش زندگی می کردم و اون 
خرج خورد و خوراک که هیچی خرج لباسامم میداد.

- حاال باشه بریم برگردیم کارم ردیف میکنم. 

نه تیکه انداخت و نه با منظور حرف زد. بهشم نمیاد باز ازم بخواد حمالی کنم. همین که خیالم راحت شد دوباره گفت:

- ولی اول باید گاراژو مرتب کنی.

گفت و رفت. منم تنها موندم با هزاران سوالی که ذهنم هیچ جوره نمیتونست بهش جواب بده. همش دنبال جواب بودم و 
نمیفهمیدم باید از کجا جوابامو پیدا کنم. 
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دوست داشتم بدونم چرا میعاد اینطوری اومده بود وسط جنگل زندگی می کرد. اصال چجوری بود که کل خونوادش تهران 
بودن و خودش حاضر شده بود تنهایی زندگی کنه! همه چیز این پسر مرموز بود و من هرچی می گشتم نمیتونستم از کارش 

سر دربیارم.
ظرفارو شستم و تمام مدت به این فکر می کردم که چطوری میتونم از زندگی این پسر چیزی بفهمم. نه که برام مهم باشه 

فقط خیلی حس فوضولیم فعال شده بود و هرکاری میکردم از کار نمیوفتاد. 
اون رفته بود باال و طبق معمول یه آهنگ آروم گذاشته بود و نمیدونم داشت چیکار می کرد. کار هر شبش بود. خیلی زود 

می رفتن توی اتاقش و با این آهنگا گوش منم نوازش میداد. اتفاقا خوب بود آخر شب انقدر حس آرامش قشنگی رو به 
وجودم میریخت که لذت میبردم.

منم رفتم روی تختم خوابیدم و پتوی نازکمو کشیدم روم. دلم میخواست بفهمم چه بالیی سرم اومده بوده و اون روز 
چطوری تنهایی تو ماشین بودم و سر از اینجا دراوردم؟ شاید هم خونمون همین اطراف بوده و داشتم میچرخیدم. دوست 
داشتم بفهمم چجوری سرنوشتم به اینجا رسید و چی شد که انقدر بیچاره شدم که بخاطر ترس از شرایط جنگل و چیزای 

دیگه بیام تو خونه ی یه غریبه بمونم. اونم غریبه ای که حس می کردم چشم نداره تا منو ببینه.
***

صبح روزی که تصمیم گرفته بود بریم سمت تهران باالخره رفتم اتاقش. بعد از دو هفته ای که اونجا ساکن بودم فقط یک بار 
همون روز اول اتاقشو دیده بودم. همه چیز برام عجیب بود. از در و دیوار طوسی روشن اتاق گرفته تا بخش چوبی اتاق. 
اصال انگار یه سوییت جدا بود که همه ی امکانات رو هم داشت. بخش کارش کامل از بخش خواب جدا بود. ازم کمک می 
خواست تا چند تا وسیله ای که قرار بود با خودمون ببریم تهران رو از اون باال بیاره پایین. تختی که روز اولم دیده بودم 
گوشه ی اتاق بود ولی اصال یادم نمیومد این اتاق چه شکلی بود. شاید هم انقدر حالم خراب بود که همه چیز رو عجیب 

غریب دیده بودم. برعکس چیزی که تصور می کردم اون میزی که پر از اره و چوب بود با یه در شیشه ای از اتاق جدا می 
شد ولی یه طوری بود که انگار وسط اتاقه. 

- بیا اینجا.



یه در بود که داشت بهم نشون می داد و روش یه آینه بزرگ نصب شده بود. بازش کرد و رفت توش منم دنبالش رفتم. انگار 
وارد یه دنیای دیگه شده بودم. یه اتاق بود که به بزرگی اتاق اصلی نبود ولی می شد گفت از اتاق خودم بزرگ تر بود. برای 

همین یهو صدام درومد و گفتم:

- اینجا از اتاق منم بزرگ تره.

انقدر حواسش به کارای خودش بود که فقط یه اوهوم گفت. خودش رفت سمتی که چند تا میز چوبی روی هم گذاشته بود 
و گفت:

- ببین چمدون اون زیره. لباسامم روی تخته. یه سری لباسم بهت میگم دربیار بچین تو چمدون.

- اونوقت تو چیکار می کنی؟
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طبق معمول می خواست همه ی کاراشو بندازه گردن من. اصال معلوم نبود قرار بود ساعت چند راه بیوفتیم و من قراره چه 
وسایلی با خودم بردارم. فقط فکر خودش بود. 

- منم اینا رو میبرم میذارم تو ماشین بعد میام با هم چمدونا رو جمع کنیم.

- میعاد.

دستامو پرت کردم کنار بدنم و با ناله صداش کردم. واقعا از دستش کالفه بودم. یه چیزی می گفت و دلش می خواست من 
تمام و کمال انجامش بدم. اینطوری من فقط گیج و گنگ بودم و نمیدونستم باید چی رو کجا بذارم و چی رو از کجا بردارم.

- آقا میعاد.

- نمی خوام بیام تهران. خودت برو.

یه چهار پایه سفید و کوچولو اونجا بود. نشستم روش و دستامو زدم زیر چونه ام. قطعا صورتم رفته بود تو هم و این 
درموندگیم رو می شد ازش فهمید.

عجیب بود که میعاد اصال عصبانی نمی شد. کامال با حوصله بود و این چند روز هم هیچ بد رفتاری ای باهام نداشت. 

- اذیت نکن شقایق.

- من بیام جلوی خونوادت چی بگم؟ اصال خجالت نمیکشی منو ببری پیششون؟ نمیگن این دختره کیه و از کجا اومده؟

- واال اینی که میگی سوال خودمم هست.



نمک شده بود و تو اون وضعیت برای من خوشمزگی می کرد. برج زهر ماری که همیشه مشغول تیکه انداختن و اذیت کردن 
من بود حاال نمیدونم چی شده بود که انقدر سرحال بود و حتی هیچ عجله ای هم برای شروع سفر نداشت.

- باشه من اینا رو میبرم پایین میام با هم جمع کنیم. فقط تو چمدونو ببر تو اتاق من میام این لباسا رو میارم.

دو تا از میزا رو گذاشت روی دوتا شونه هاش و رفت. من موندم و اتاقی که معلوم نبود کلوزت رومه یا اینکه انباریه... هم 
میزا رو گذاشته بود توش و هم لباساش رو... انگار خواسته بود وجود میزا دست و پاشو نگیره که اونجا بودن.

از جام بلند شدم و با دقت به همه جا نگاه کردم. یکی از دیوارا قفسه بندی شده بود و پر از انواع کفش بود. چوب اسکی یه 
گوشه ی اتاق بود و کفشش هم همون زیرش گذاشته بود. یه طرف دیگه پر بود از لباس. یه طوری توی هم آویزون شده 

بودن که نمی شد کنارشون زد. برعکس انباری ای که رس منو کشیده بود تا تمیز بشه اینجا تمیز بود و مرتب ولی خب بخاطر 
زیاد بودن لباسا خیلی شلوغ دیده می شد.

کشو ها رو یکی یکی باز کردم که به ترتیب توشون جوراب و شورت و حتی زیرپوش بود. با دیدن مرتب بودنشون هی 
ابروهامو می نداختم باال. اونجایی که بهم گفته بود هم دوتا چمدون بود. دوتا چمدون مختلف که یکی بزرگ تر و سبز رنگ 

بود و یکی کوچیکتر و مشکی.
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کاش می تونستم ازش می پرسیدم ببینم این کت و شلوارا و کروات های رنگارنگ به چه دردش می خوره که باعث شده 
انقدر جاش تنگ بشه؟ مگه تو این جنگل هم قرار بود بره مهمونی که این همه لباس مناسب مهمونی داشت؟

دست از کند و کاو کشیدم و از اتاق رفتم بیرون. چمدونشو دنبال خودم می کشیدم و به سمت تخت می بردم تا لباسایی که 
ازش حرف زده بود رو بچینم توش. 

- چیدی تموم شد؟

- نه.

- زود باش دیگه می خوایم راه بیوفتیم.

همه ی لباسایی که گذاشته بود تی شرت و شلوار ورزشی بود. خودش هم رفت تو اون اتاقه و چند دست پیراهن مردونه 
آورد. 

- من چی بردارم؟

- چیزی نیاز نیست یه چمدون پشت ماشین هست برای توعه. دیگه نیاوردم تو همونطور میریم تهران برمیگردیم میاریمش 

تو.

یه لحظه دلم ریخت. مگه من قرار بود چقدر دیگه اینجا باشم که بعد از برگشتنمون قرار بود اون چمدون رو بیاریم تو 
خونه؟ دلم می گرفت از فکر به بی کسی و بیچارگی خودم. دلم می گرفت از اینکه انگار هیچ هویت واقعی ای نداشتم و یه 



اسم شقایق روم گذاشته بود تا بتونه صدام کنه.
یه چیزی از زیرم کشیده شد و پشت سرشم صداشو شنیدم که گفت:

- شقایق پاشو اینو صاف کنم.

پاشدم و گذاشتم روتختی سفیدشو مرتب کنه. آه کشیدم و با همه ی وزنم افتادم روی چمدونش تا شاید بتونم درشو ببندم. 
انقدر پر شده بود که زیپش بسته نمی شد. همون طور که سعی می کردم درشو به خودش نزدیک کنم اومد کمکم و زیپشو 

کشید. 
دیگه کاری نداشتیم و باید راه میوفتادیم. برای تو راهشم همونطور که دستور داده بود چای و میوه گذاشته بودم. 

خودش چمدون رو بلند کرد و از پله ها برد پایین. دنبالش رفتم که گفت:

- برو مانتوتو بپوش بریم دیگه.

- چیزی دیگه برندارم؟

سرشو تکون داد و رفت بیرون. خونه تو یه سکوت بدی بود. یه طوری که از سکوت همیشگیش بد تر بود. تنها مانتو و شالی 
که داشتم رو برداشتم و چراغ اتاقم رو خاموش کردم. خواستم برم بیرون که نگاهم به کتابی که داشتم می خوندم افتاد و 
اونم برداشتم تا با خودم ببرم. همین که خواستم برم سمت در خونه اومد تو و همه جا رو بررسی کرد. جلوی در ورودی پر 
بود از کلیهایی که زیر یه تابلو مخفی شده بود. هیچ وقت کنجکاوی نکرده بودم ببینم پشتش چیه ولی وقتی اونو زد کنار 

متوجه شدم پر از چراغای قرمز و یک عالمه دکمه اس.

- اینجا رو همینطوری ول میکنی دزد نمیاد؟

- اینا برای همینه. اینجا امنه.

هیچ وقت از امن بودن اینجا نگفته بود. هیچ وقت سعی نکرده بود من نترسم و انگار یه طوری به ترس من هم دامن می 
زد.

- چرا پس هیچ وقت نگفتی که اینجا امنه نترسم؟ حیوون هم نمیتونه بیاد؟

- نه تا وقتی روشن باشه.

من این همه مدت از شغاال می ترسیدم و این بهم نمی گفت اینجا یه سیستمی داره که کسی نمیتونه بیاد توش. من حرص 
می خوردم ولی اون از همیشه خونسرد تر بود. نمیدونستم این خوی خونسردیش رو از کجا میاره ولی حرص دربیار ترین 

خوی دنیا بود.
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نشستیم توی ماشین و مسیر خروجی رو پیش گرفت. یه طوری خونه رفته بود توی تاریکی که مطمئنا هیچ کسی 
نمیتونست پیداش کنه. یه سکوت ترسناکم اونجا بود که موهای تنم رو سیخ کرد.

- کاش میتونستم برم پیش خونوادم.

 بغض نشست توی صدام. خیلی دلم می خواست این اتفاق بیوفته ولی مطمئن بودم که شدنی نبود. وقتی من نمیتونستم 
اونا رو یادم بیارم چطوری می خواستم برم پیششون؟ وقتی حتی نمیدونستم خونواده ای وجود داره یا نه چجوری باید 

می رفتم سراغشون و پیداشون می کردم؟
سرمو تکیه دادم به ستون ماشین. تو فکر و خیال خودم داشتم دنبال گذشته ام می گشتم. دنبال یه چیزی که منو از این 

زنذگی جدید جدا کنه و به آدمای واقعی زندگیم برگردونه. دنبال یه جای آشنا، یه چهره قدیمی...
نبود، هرچی میگشتم چیزی پیدا نمی کردم.

- باالخره یادت میاد. همینطوری که نمیمونی. خواستی میریم دکتر.

چیزی نگفتم و به منظره بیرون نگاه کردم. هرچی بیشت می رفتم توی فکر خودم بیشتر اذیت می شدم. باید زمان میدادم 
شاید همه چیز درست میشد.

- من باید چی بگم به خونوادت؟ بدون پیش زمینه بیام اونجا گیج میشم که.

کولر کاشین دست و پاهامو یخ کرده بود. انقدر خنکیش زیاد بود که تا عمق سلوالمو یخ می کرد.

- چیزی الزم نیست بگی. اونا هم چیزی ازت نمیپرسن. اگر از خونوادت پرسیدن میگی خارج از کشورن. خودم حواسم هست 

زیاد سوال پیچت نکنن.

تکیه ام رو از ستون ماشین گرفتم و یکمی کمربند رو از بدنم جدا کردم و چرخیدم سمتش.

- اونوقت ما چند وقته با همیم؟

- چند ماهی هست.

ابرومو دادم باال و گفتم:

- ا کجا آشنا شدیم!

- چقدر سختش میکنی؟

سختش نمی کردم ولی فکر می کردم اگر اینا رو نپرسم قراره برم و به تته پته بیوفتم.

- خب نمیتونم جوابشونو بدم.

- دوتا مهمونی قراره بریم اونم همش کنار منی نیاز نیست جواب کسیو بدی. یه لبخند دندون نما میزنی تو کل مهمونی کسی 

هم زیاد سوال پیچت نمیکنه جلوی چشم خودم.



من مطمئن بودم که قراره برم تو مهمونیشون یه یه دردسری برام درست بشه ولی میعاد زیر بار نمی رفت. یه لحظه دلم 
خواست یکمی بهش کرم بریزم که گفتم:
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- آقای میعاد السلطنه، اونجا باید میعاد صداتون کنم به حول قوه الهی دیگه؟

- میعاد جان، عزیزم... بلد نیستی دخترا با دوست پسرشون چجوری صحبت میکنن؟

پقی زدم زیر خنده. واقعا برام خنده دار بود که جای دوست دخترش باشم. یاد حرف زدن مهتا افتادم میخواستم غش کنم 
زمین رو گاز بگسم. دختره مثل بچه های پنج ساله صحبت می کرد.

- مثل مهتا حتما.

برگشت چپ چپ نگاهم کرد و منم سعی کردم خندمو جمعو جور کنم. درسته یکمی داشت مالیم برخورد می کرد ولی بازم 
با یه برخورد کوچیک و یه حرف من عصبانی می شد.

ترجیح دادم از فضای جاده تنهایی لذت ببرم و به بیرون نگاه کنم ولی انقدر دیگه بیرونو نگاه کردم که چشمام گرم شد و 
روی هم افتاد.

- شقایق بیدار شو تا پنج دقیقه دیگه میرسیم.

نفس عمیق کشیدم. صداشو میشناختم دیگه دو هفته بود که شبانه روز کنارش سپری کرده بودم و اون تو دماغیش دیگه 
برام اونقدرا هم اعصاب خورد کن نبود. یکمی بهش عادت کرده بودم. 

نمیدونم چند ساعت بود که خوابیده بودم ولی باالخره چشمامو باز کردم که دوباره شنیدم:

- بیدار نمیشی؟ همینطوری که خوبی برم تو؟

برگشت نگاهم کرد و وقتی از بیدار شدنم مطمئن شد گفت:

- ساعت خواب! با تیر تخته هام سفر می کردم تمام مسیر باهاشون صحبت میکردم حتما صداشون درمیومد. تو   چجوری تو 

این وضعیت خوابیدی؟

تکیه ام رو از صندلی گرفتم و به گردنم تاب دادم. خیلی درد می کرد. انگار ساعت ها بی حرکت مونده بود و همونطوری 
خشک شده بود.

- تو انقدر از من کار کشیدی یه خواب خوش نداشتم خسته بودم خب.



بوق زد و چند لحظه بعد در برامون باز شد. ابروهام پرید باال. پشت در بزرگ نوک مدادی یه حیاط خیلی خیلی بزرگ بود که 
به اندازه ی دوتا ماشین راه بود تا جلوی ساختمونی که دورتر از چیزی بود که بشه دیدش. ولی من بخاطر ماشینایی که اون 

انتها پارک شده بود متوجه شدم باید اونجا ساختمون باشه. 
درختا برای مسیر سایه بون شده بودن با دقت تر که دیدم فهمیدم ازش غوره آویزونه. دهنم آب افتاد و چشمام جمع شد.

- چت شد تو؟

- غوره دارید.

زد زیر خنده. یه طوری شاد و شنگول بود که حس میکردم هرچقدر هم خنگ بازی دربیارم نمیتونه عصبانیش کنه.

- میدم بخوری حاال لب و لوچتو جمع کن.
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حس ترشی ای که همراه طعم گسش داشت ضعف انداخت به جونم. خواستم ذوق زده ازش تشکر کنم که روبرومون یه ایل 
جمعیت دیدم. از زن و مرد بگیر تا سه تا بچه کوچیک که بدو بدو جلو تر از بقیه میومدن سمت ماشین ما.

- خدای من چقدر آدم.

همچینم نبودا من داشتم زیادی شلوغش میکردم. تهش شیش هفت تا بزرگسال بودن و دوسه تا بچه.
نگاه کجشو بهم انداخت و گفت:

- مامان و بابا و خواهر برادرامن.

توقع نداشتم با این جمعیت روبرو بشم. استرسم با دیدنشون بیشتر شد. میعاد که ماشین رو نگه داشت دلم میخواست 
همون جا سکته کنم. من رو چه به این کارا! چرا باید اصال حرفشو قبول می کردم که االن اینطوری بیوفتم تو هچل؟ چرا باید 

به حرفش اهمیت میدادم.

- بریم پایین.

- میعاد دارم سکته میکنم.

دستشو گذاشت روی دستم. از یخی دیگه کم مونده بود از بدنم جدا بشه. حتی فشار دستش هم نتونست حالمو بهتر کنه. 
یکم اومد جلو و تو چشمام نگاه کرد و گفت:

- نمیذارم اذیت بشی، فقط این چند روز منو کمک کن.



دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون و اون یکی دستم رو گرفتم به دستگیره در. قبل از این که من اصال جوابی بهش بدم یه 
دختر بچه در سمت راننده رو باز کرد و با جیغ و خوشحالی گفت:

- داااااااایی میعاد دلم برات تنگ شده بود.

میعاد پیاده شد و دختر مو طالیی رو بغل گرفت. بهش می خورد هفت هشت ساله باشه. موهای خوش رنگش حالت دار بود 
و خرگوشی بسته شده بود. یه پیراهن نخی گل درشت هم تنش بود. میعاد خم شد و بغلش کرد و منم از در سمت خودم 

پیاده شدم. 
مانتومو مرتب کردم و یه لبخند عریض و طویل روی لبم نشوندم و در رو بستم. دو تا خانم جوون با یه خانمی که مسن تر 
بود اومدن سمت منو سه تا مرد هم اون سمت رفتن سراغ میعاد. انقدر صداها درهم و برهم شده بود که نمی فهمیدم چی 

میگن ولی شباهت زیاد میعاد و یکی از خانمای جوون مطمئنم کرد که خواهرشه و اون خانم مسن هم مادرشه.

- خوش اومدی دختر نازم. خوش اومدی عروس گلم. دورت بگردم پسرم که انقدر خوش سلیقه ای.
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یکی یکی به آغوش هر سه خانم که جلویش بود رفتند و میعاد هم بعد از روبوسی با آقایون سمت مادرش اومد و خم شد تا 
دستش رو ببوسه ولی اون اجازه نداد. خواهرش دستشو گذاشت پشت کمرم و یه طوری که انگار بخواب با حضورش بهم 

دلگرمی بده کمرم رو لمس کرد. برگشتم بهش لبخند زدم. همون دختر خوشگله که موهاش حالت دار و روشن بود دویید 
سمت خواهر میعاد و چسید بهش.

- مامان جان نچسب بهم بذار دایی رو ببینم.

دختر رو از خودش رها کرد و دستشو از کمر منم جدا کرد و این بار اون بود که از گردن میعاد آویزون می شد. من یکمی 
عقب تر وایساده بودم و اون دختر کوچولو همش سرشو باال می کرد و نگاهم می کرد منم بهش یه لبخند بزرگ اجباری می 
زدم. واقعا بین جمعشون معذب بودم. اول که اصال توقع نداشتم با چنین جمعیتی روبرو بشم و فکر می کردم فقط قراره 

مامان و باباشو ببینم بعدم حس می کردم پروانه ها دارن تو دلم همش باال و پایین میشن.

- بابا جان نمیخوای مهمونتو معرفی کنی؟

نا خواسته با اولین جمله ی پدرش که یه مرد جا افتاده با موهای تماما سفید بود دستم رو بردم سمت موهام و هرچی که از 
شالم بیرون بود فرستادم زیر شال. یه شکم کوچیک داشت ولی به اندازه میعاد قد بلند نبود. قدش متوسط بود و شکمش 

قشنگ مشخص بود که از حد معمول یه آدم بزرگ تره ولی توی ذوق هم نمی زد. چشماش می خندید و نگاهش به قدری 
مهربون بود که من همون لحظه ی اول به دلم نشست. چهره اش رو که کنکاش می کردم می رسیدم به میعاد. اونقدری که 

شبیه به پدرش بود اصال به مادرش شباهت نداشت.
میعاد خواهرشو از خودش جدا کرد و لپش رو کشید و گفت:

- آتیش پاره تموم نمیشما. چند روزی ور دلتونم.



خواهرش به بازوش کوبید که اون یکی خانمی که هم سن و سال خواهرش به نظر می رسید گفت:

- خوش اومدید آقا میعاد. 

پسر کوچولو انگار پسر همون خانم بود که دست مامانشو گرفته بود و به میعاد و مامانش نگاه می کرد که از دور با هم 
احوال پرسی می کردن.

- ممنون ویدا جان.
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میعاد برگشت سمت من و یکی دو قدمی که بینمون بود رو پر کرد. حس می کردم همینطور عرقه که داره تیره کمرم رو پر 
می کنه و میره پایین. کم مونده بود دیگه قدرت پاهامو از دست بدم. دیگه چیزی نمونده بود بیوفتم که میعاد دستش رو 

محکم پیچید دور کمرم. دوست داشتم اون لحظه هر طوری که شده دستشو از دور کمرم باز کنم. یه طوری پیچیده بود که 
قشنگ می تونستم به عنوان تکیه گاه ازش استفاده کنم ولی من با همون لمسی که منو بیشتر به بدنش نزدیک کرد تنم 

لرزید. همه بدنم لرزید. حس کردم تمام موهای بدنم از جاشون کنده شدن و بدنم مور مور شد. نمی تونستم هیچ کاری جز 
لبخند زدن بکنم ولی خیسی تیره ی کمرم بیشتر و بیشتر می شد.

- شقایق دوست دختر من. اینم خونواده من.

مکث کرد و من بین این مکث سر باباشو دیدم که یه تکونی خورد. انگار حضورم بینشون اصال متعارف نبود و یا از وجودم 
اونجا راضی نبودن. هرچی که بود بیشتر من رو معذب کرد.

- مهسا خواهرم این فسقلی هم مهنا دخترشه. مهدی همسر مهسا...

به مرد متوسط اندامی که اون سمت کنار اون یکی مرد وایساده بود اشاره کرد و منم با تکون دادن سرم ابراز خوشوقتی 
کردم. گل از گل میعاد شکفته بود یه طوری که همه ی بدنش حتی لحن حرف زدنش داشت می خندید. خوشحالی از تمام 

حرکاتش دیده می شد.

- ویدا جان زن برادرم کوشا و کیمیا بچه هاش اینم از میالد خان برادرم.

به اونا هم سر تکون دادم و هرکدومشون ابراز خوشوقتی کردن. سعی می کردم تو چشماشون نگاه نکنم تا حالمو نفهمن ولی 
یهو مجبور می شدم و باید برای معرفی همدیگه رو نگاه می کردیم. میالد شبیه مادرشون بود. همونطور صورتش گرد بود و 

موهاشم از میعاد تیره تر. انگار این تم رنگ قهوه ای مو فقط بین میعاد و مهساشون پخش شده بود چون میالدشون کامال 
پر کالغی بود. تنها کسی که شبیه مادرشون بود و از صورتش می تونستم تشخیص بدم از میعاد هم بزرگ تره.

- در آخرم تاج های سر من مامان و بابام. حاجی ک سایه سره. مامان هم که ناهید خانم همه کسمه.
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تکونی که خوردم تا برم سمت مامانش باعث شد دستش از کمرم جدا بشه. داشتم می لرزیدم جای دستش روی کمرم می 
سوخت. تو این دو هفته ای که باهاش زندگی کرده بودم هیچ وقت چنین نزدیکی ای نداشتیم که انقدر صمیمانه تلقی بشه. 

تمام وقت به من گیر داده بود و منم همیشه جوابشو داده بودم. حس کردم با ول کردن دستش من میتونم نفس عمیق 
بکشم. 

مامانشو بوس کردم ولی همچنان داشتم می لرزیدم. همون که از بغلش اومدم بیرون با یه لحنی که تمام سعیم رو می کردم 
لرزش صدام رو مشخص نکنه رو به باباش گفتم:

- خوشحالم از آشناییتون.

دستم رو گرفتم جلوی بدنم و از همون فاصله پذیرای لبخندش شدم که نمیدونستم واقعیه یا فقط داره به عنوان ادب 
نشونش میده.

با داداش و شوهر خواهرش هم از همون دور احوال پرسی کردم. که میعاد گفت:

- ما این همه تو راه بودیم نمی خواین مارو دعوت کنین تو یه چایی بدین دستمون؟ کمرم شکست انقدر رانندگی کردم.

- خدا مرگم بده مادر خسته شدی. بیاین بریم تو بچم استراحت کنه.

یه هول و والیی بینشون افتاد و یکی یکی به سمت خونه راه افتادن. میالد خواست کمک کنه وسیله هامونو ببریم تو که 
میعاد بهش گفت حاال بریم یکم استراحت کنیم بعد برمیگردیم همه چیزو برمیداریم. فقط دوتا چمدونا رو که حدس زدم 

یکیش مال خودمه گرفت دستش.

- یکیشو بده من بیارم.

ابروهاشو باال انداخت و نذاشت من چمدونا رو بگیرم. داداشش پیش دستی کرد و چمدون بزرگه رو از دستش گرفت. 
میعادم چمدونو داد اون یکی دستش و این بار قفل پنجه اش بود که تمام بدنم رو یخ کرد. احساس می کردم قراره تا آخر 

این سفر چند روزه انقدر بهم شوک وارد کنه که باالخره یه روز درجا سکته کنم. می خواستم بهش بگم که دیگه این کارو 
تکرار نکنه ولی باید صبر می کردم یه جای خلوت باهاش درمیون بذارم. اصال راحت نبودم اگر می خواست با من اینطوری 

برخورد کنه.

- کار و بار چطوره میالد؟ اوضاع ردیفه؟

میالد دسته چمدون رو توی دستش جابجا کرد و دستش رو به سمت کوشا که به سمتش می دوید دراز کرد. 

- آخ این فندق چه مردی شده واسه من.



- شکر خدا بد نیست. اوضاع بازار که تعریفی نداره ولی دیگه میگذره. تو خودتو راحت کردی کشیدی کنار من موندم و 

حساب کتابایی که بابا با یه قرون دوزارشم کار داره.

- ولمون کن دادا من اصال حوصله بازارو ندارم.
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بحث بین میالد و میعاد فقط از بازار و کار و بارشون بود. من تو همین چند قدم راه فهمیدم که بابای میعاد توی بازار حجره 
ی فرش فروشی داره و کارشون هم همینه. مثکه میالد هم کنار باباش کار می کنه ولی میعاد دوست نداره همچین کارایی 

رو انجام بده. من که از کارای میعاد چیزی سر در نمیاوردم. چشمم رو چرخوندم و باغشون رو نگاه کردم. 
برعکس خونه ی میعاد اونجا هیچی از مدرنیته توش نبود. همه چیز سنتی و ساده بود. حتی تاب بزرگی که گوشه ی حیاط 
داشت از آفتاب بخار پز می شد هم ساده و معمولی بود. کنار ساختمون پر از درخت های بزرگ بود و جلوی ساختمون هم یه 

استخر که مشخص بود تازه آبش کردن. خونه با چند تا پله از سطح زمین جدا میشد و یه ایوون دو سه متری داشت که 
تمام طول ساختمون رو گرفته بود و یه دست مبل حصیری هم توش چیده شده بود. گلدون روی میز هم نشون از سلیقه ی 

میزبان داشت که توش پر بود از گل های ریز صورتی رنگ.

- داداش من شقایق جونو میبرم اتاقش رو نشونش بدم.

مهسا برگشته بود سمتمون. دختر کوچولوش هم کنارش نبود. میعاد جدی شد و دستم رو محکم گرفت. جلوی در ورودیشون
بودیم و مهسا هم توی درگاهی وایساده بود.

- میبرمش اتاق خودم. 

مهسا چشم و ابرویی باال انداخت و میالد هم سرشو چرخوند یه سمت دیگه. انگار چیز بدی گفته بود که هر یکیشون 
خودشو زد به کوچه علی چپ و یکی دیگه می خواست با چشم و ابرو چیزی رو به میعاد حالی کنه.

همون موقع میالد به مهسا ببخشید گفت و از کنارش رفت توی خونه. میعادم که ول کن دست بیچاره ی من نبود. خیس 
عرق شده بود از استرس و میعاد هم همینطور دستمو فشار میداد. انگشتای پام یخ کرده بود و دستم داشت عرق می کرد. 

اصال توی حالت تعادل نبودم. 

- دو روز اومدیم آبجی اذیت نکن. اتاق خودم خوبه نمیخواد اتاق دیگه بمونه.

- میعاد!

انگار اسم میعاد رو از بین دندوناش به زور هل میداد بیرون.حرکت چشم و ابروشم که اصال قطع شدنی نبود.

- عزیز دلم مگه شماها من رو نمیشناسین؟ من و شقایق داریم با هم زندگی میکنیم نیاز نمیبینم این مسئله رو از کسی پنهون 

کنم. قرار باشه من پذیرفته بشم باید با همین شرایط االنم پذیرفته بشم.
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- میعاد مامان دق میکنه یکم مالحظه اش رو بکن.

من تو بهت و ناباوری بودم. انگار دوست داشت مسائل رو زیادی برای خونوادش بزرگ بکنه. آره من با میعاد زندگی میکردم 
ولی زندگی کردن ما کجا و زندگی به دوست دختر با دوست پسرش کجا. مثل این که دیگه اروپا شده بود و میتونست 

راحت با یه دختر زندگی کنه.
میعاد دست منو ول کرد که انگار یه دستی که محکم دور گلوم پیچیده بود باز شد. نفسمو یهو دادم بیرون. میعاد و مهسا 

اصال حواسشون به من نبود. میعاد خم شد پیشونی خواهرشو بوسید و گفت:

- قربونت برم تو حساس نشو کسی کاری به کارمون نداره.

- میعاد!

- مهسا بیخیال دیگه.

دوباره دستم اسیر دستش شد. انگار دستمو نمی گرفت شدنی نبود. تازه فهمیدم دست من چقدر کوچیکه و دست میعاد عین 
هیکلش گنده و بی خاصیت! اعصاب نمیذاشت برام که... می خواست آبروریزی راه بندازه. اصال معلوم نبود بخواد به 

خونوادش چی بگه و قرار بود چند روز این برنامه مسخرشو تحمل کنم.
میالد چمدون رو همون جلوی ورودی گذاشته بود. میعاد اولین چمدون رو با خودمون آورد توی خونه و اونو همون جا رها 

کرد.
مامانش همون که رفتیم تو گفت:

- قربونت برم مامان جان برین استراحت کنین یکی دو ساعت بخوابین من بیدارتون میکنم. جاده خسته میکنه آدمو.

- آره بی زحمت میگین بابا قدیر اون یکی چمدونم بیاره؟

- برو ببینم پیداش میکنم. نفهمیدن تو رسیدی وگرنه میومدن استقبالت.

من لبخندم همش تصنعی بود. لبخند میزدم تا صورتم بی حالت نباشه تا یه کاری کرده باشم. ولی میعاد دستمو ول کرد و 
مامانشو بغل کرد و بوسید. صورت مهربون و سفیدش خیلی دوست داشتنی بود. روسری ای که روی سرش بود یکمی تکون 

خورد که با جدا شدن میعاد اول اونو درست کرد و گفت:

- برو پدر صلواتی مزه نریز.

میعاد به روش خندید و دوباره دست منو گرفت. من چشم نچرخوندم که خونه شون رو ببینم ولی همین که از ورودی 
میومدیم تو سمت راستمون آشپزخونه بود. نگاهم که افتاد اونجا فهمیدم یه آشپرخونه با اپن بزرگ که توش یه میز شش 

نفره هم گذاشته بودن. با یه پله که می رفت پایین از ورودی جدا می شد و جلو ترش پله های چوبی منحنی ای بود که رو 



به باال می رفت. کنار پله یه گلدون بزرگ گذاشته بودن که اونم توش پر از گل طبیعی صورتی بود. انقدر دوست داشتنی و 
ملیح بودن که ناخوداگاه لبخند آدمو روی لبش می کشوندن.

از پله ها رفتیم باال. کیمیا هم اون باال وایساده بود و برای مامانش غر غر میکرد. اونجا یه پذیرایی کوچیک بود که انگار 
مخصوص بچه ها بود چون کوشه بدو بدو دویید نشست جلوش و کنسول بازیش رو روشن کرد تا بازی کنه. صدای جیغ 

کیمیا این بار کوشا رو مخاطب قرار داد. با این که از کوشا بزرگ تر بود ولی به نظر میرسید حسابی بهش حسادت میکنه و 
دوست داره همه چیز به خودش متعلق باشه. 
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اصال دیگه یادش رفت چطوری مامانش غر میزد. رفتسمت کوشا و سعی کرد دسته بازی رو ازش بگیره.
چشمم رو از سمت اونا گرفتم و به جایی که میعاد داشت میرفت سمتش رفتم. دستمو دنبال خودش میکشید و من هم 
یکمی پا تند کردم که دیگه کشون کشون نداشته باشیم. اتاقا همه درهای قهوه ای تیره داشت و کف خونه هم با لمینت 

پوشیده شده بود. مبالی طبقه ی باال راحتی بودن و جای جای خونه پر بود از گیاه های سبز و بزرگ و خوشگل. خونشون 
شبیه یه گلخونه بود. درست شبیه گوشه ی جلوی ایوون خونه ی میعاد.

میعاد جلوی در اتاقش دستم رو ول کرد و در رو باز کرد. خودش بدون هیچ تعارفی رفت تو و بعد صبر کرد من وارد بشم. 
همون جلوی در چمدون رو ول کرد و در رو پشتش بست. 

- آخیش...

نفسشو داد بیرون و رفت به سمت تختش. یه تخت دو نفره بزرگ که روتختی آبی تیره داشت. برعکس اتاقش تو خونه 
خودش که همه چیز روشن بود اینجا همه چیز تیره بود. چوبی و سرمه ای رنگ. یکمی از سرمه ای روشن تر بود ولی بیس 

همه ی رنگ های اتاقش سرمه ای و آبی بود. فقط دوتا تابلو روی یکی از دیوارا بود که یه طرح ساده شبیه به برگ روش بود 
و قابشون زرد بود. 

بدون اینکه حتی بخواد لباسشو عوض کنه دستشو گذاشت روی چشمش که گفتم:

- اینجا قراره بمونیم؟

یکمی دستش رو جابجا کرد. من ولی همونجوری جلوی در وایساده بودم. زیاد باهاش فاصله نداشتم. اتاقش خیلی هم بزرگ 
نبود و فقط اندازه همون تخت فضای خالی جلوش بود.

- پس کجا بمونیم؟

- با تو توی یه اتاق بمونم؟

ابروهاشو داد باال و دستشو کامل از روی صورتش برداشت. انگار به زور چشماش رو باز نگه داشته بود.

- پس کجا می خوای بمونی؟ 



نکاهشو اینور اونور کرد و دور اتاقو کامل دید زد و ادامه داد:

- اینجا مگه چیه؟

- چرا نذاشتی خواهرت ببرتم یه اتاق دیگه؟ چرا اصرار کردی من اینجا بمونم؟

پوف کالفه اش رو بیرون داد و گفت:

- شقایق ولمون کن توروخدا. به حال تو چه فرقی داره. من یه هدفی دارم از این کارم حوصله ندارم بهت توضیح بدم.
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- آبرومو بردی.

بغض کرده بودم. دست خودم نبود. حس میکردم واقعا شخصیت منو برده زیر سوال که این کارو کرده. اونم با شرایط 
خونوادشون. به نظر میرسید که خیلی تو قید و بند باشن. خواهر و زن داداشش پوشیده بودن ولی روسری سرشون نبود. 

ولی مامانش حسابی حجاب گرفته بود. اصال با دیدن این وضعیت استرس گرفته بودم چه برسه وقتی اینطوری گفت...

- من آبروتو بردم؟ حالت خوبه؟

لبمو گاز گرفتم و چمدون رو از جلوی در هل دادم به سمت در کمد دیواری اتاقش. دسته اش رو دادم پایین و خودم روش 
نشستم.

- االن راجب من چه فکری میکنن؟ فکر میکنن من چطور دختری هستم که بهشون میگی تو اتاق تو میمونم.

روی آرنجش بلند شد و ابروهاشو داد باال. من بغض کرده بودم و اگه یک کلمه صحبت می کردم حتما اشکام میومدن پایین. 
نمیدونم چرا انقدر حساس شده بودم. اصال نباید برام هیچ اهمیتی پیدا می کرد ولی مهم بود. دست خودم نبود. دلم نمی 
خواست آدمایی که من رو نمیشناسن هیچ فکر بدی راجبم بکنن. من از نگاه باباش یه سنگینی رو حس کردم که همون هم 

باعث شد اینطوری ناراحت بشم از طرز حرف زدنش.

- شقایق من تورو نیاوردم این جا که بهشون یه دختر موجه نشون بدم بگم دوست دخترمه! اتفاقا به تو گفتم بیای چون 

شبیه دختر موجها ای که اینا میشناسن نیستی. هدف اصلیم همینه که این چیزا رو از ذهنشون بندازم دور و این مدل زندگی 
منو بپذیرن. حاال هم لباست رو عوض کن یه چرت بخواب. البته تو تمام مسیر خواب بودی بعید میدون خسته باشی.

با همون بغضم گفتم:

- لباسام کجاس؟

- زیرته.



از جام بلند شدم و زیپ چمدون رو باز کردم. همه جور لباس توش بود. انقدر پر بود که به زور بسته بود با باز شدن زیپش 
خودش همکاری کرد و کامل باز شد. یه ردیف اول لباس های نرم و از این جنسا که می شد توی خونه پوشید چیده بود. 

یدونه تی شرت سفید ساده با یه شلوار مشکی برداشتم و سریع چرخیدم سمت میعاد. داشت نگاهم میکرد که گفتم:

- روتو اونور کن می خوام لباس عوض کنم.

بغضمو قورت دادم. ناراحتیم تمومی نداشت. یهو گفت:

- تحفه نیستی دیدت بزنم. به کارت برس.
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می خواستم کتکش بزنم. این بار دومی بود که اینطوری باهام صحبت میکرد. حرصی شدم و با ناراحتی ای که چاشنی لحنم 
بود گفتم:

- لیاقت دید زدنم رو نداری.

کمد دیواریش رو باز کردم و بدون این که به توش نگاه بندازم رفتم الی یکی از دراش لباسامو دونه دونه دراوردم. دلم می 
خواست برم حموم ولی روم نمیشد همین نرسیده اونجا دنبال حموم بگردم واسه همین بیخیالش شدم و به سختی تو همون 

نیم وجب جا لباسم رو عوض کردم. انقدر سخت بود تکون خوردن تو اون یه تیکه جا که خیس عرق شدم. خواستم برم 
بیرون که نگاهم به داخل کمد دیواری افتاد. باکس های روی هم چیده شده و رگال خالی از لباس تنها چیزی بود که توش 

بود. یه طرفش هم چند تا قفسه روی هم بود که اونجا هم از بس چیزی توش نبود کچلی گرفته بود.
لباسامو از روی زمین برداشتم و یدونه از چوب لباسی های خالی ای که همون جا بود هم برداشتم و لباسم رو روش آویزون 

کردم.

- بابا قدیر که چمدونم رو اورد لباسامو اونجال آویزون کن چروک نشه.

جیغ کشیدم و گفتم:

- امر دیگه!

- فعال همین. فعال!

این پسر برای اذیت کردن من مهارت خاصی داشت فقط نمیدونم چرا نن باید همیشه کم میاوردم. البته که بعد چند دقیقه 
کینه ای که ازش به دل میگرفتم از بین میرفت و یادم میرفت چه رفتار زشتی داشته باهام. 

دیگه صداش نیومد و منم رفتم دیدم چمدونش دم دره بعد از آویزون کردن لباسای جفتمون کوسنی که پایین تخت افتاده 
بود رو برداشتم و گذاشتم روی زمین. خدارو شکر فرش اتاقش خیلی نرم بود و میتونستم روش بخوابم. تصمیم گرفتم 

یکمی بخوابم خستگیم در بره تا بعد موقع خواب شب باهاش حسابی جنجال راه بندازم. شاید مجبور میشد خودش پایین 
بخوابه و من روی تختش.



هرچی می خوابیدم خستگیم در نمی رفت. فکر می کنم خیلی طوالنی خوابیده بودم که صدای وحشتناکی اومد و بعدش 
هم صدای زن داداش میعاد که بچه هاشو دعوا می کرد بلند شد. سکته کردم و از خواب پریدم. دیدم یه ملحفه خیلی نازک 
روم کشیده شده. با تعجب از رو خودم کنارش زدم و بلند شدم. کمرم درد میکرد. همین که گردنم رو تکون دادم صدای آخم 

بلند شد. من که می دونستم چقدر بد خوابم نباید روی زمین می خوابیدم. راحت خوابم میبرد ولی بعد از بیدار شدن 
بیچاره می شدم. باید شانس میاوردم این سردرد و گردن دردی که به جونم افتاده بود زود از بین می رفت.
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- خدا این چند روز رو با اینا بخیر کنه.

صدای میعاد بود که نگاهمو کشید سمت خودش. راست میگفت، من از اول که دیده بودمشون فکر نمیکردم انقدر سر و صدا 
داشته باشن ولی اینطور که به نظر می رسید قرار بود این بچه ها دمار از روزگارمون دربیارن.

 انگار گرمش شده بود و تیشرتش رو دراورده بود. عصبی و کالفه سر جاش وایساد و منم همونطور خیره بهش نگاه کردم. 
اول بخاطر اینکه اصال مالحظه منو و بودنم رو نمیکرد و همینطوری همیشه راحت بود بعدم خدایی از حق نگذریم خیلی 

هیکلشم چشم گیر بود. عضالت پیچیده بدنش ناخواسته نگاهو میکشید سمت خودش. خیلی هم قلمبه سلمبه نبود ولی 
بخاطر قد بلندش درشت بودن عضله هاش نشون داده می شد. بعد از این همه وقت تازه خالکوبی کنار سینه اش رو دیده 
بودم. یه خط نوشته بود که از اون فاصله اصال نمی فهمیدم چی هست ولی اینکه برای اولین بار بود میدیدم برام تعجب 

داشت. 

- نخوریم تموم بشم.

اخم کردم و نگاهمو ازش گرفتم. به خودم فحش میدادم که چرا اینطوری بهش زل زده بودم تا بخواد بهم تیکه بندازه. این 
بشر به دنیا اومده بود تا منو تیکه بارون کنه. انگار از این کار لذت میبرد واقعا. 

اخمام هم از هم باز نمی شد. خمیازه ای که حاصل بد بیدار شدنم بود هم امونم رو بریده بود. یکمی به عقب خم شدم و 
سعی کردم قلنج کمرم رو بشکنم ولی شکسته نشد. 

- بیا وایسا اینجا من بشکنم.

نگاهش کردم. اول متوجه نشدم منظورش چیه. تیکه اش رو  مینداخت و من رو چند دقیقه درگیر فکر کردن به کارم 
میکردم.

- قلنجتو میگم.

اخم کردم و گفتم:

- نمی خواد.

- رو زمین خوابیدی اذیت میشی.



می خواستم بگم تا وقتی آدم خودخواهی مثل تو هست معلومه من باید روی زمین بخوابم ولی جلوی زبونم رو گرفتم. به 
هر حال اونجا اتاق اون بود و دعوا کردن باهاش اونم تو اولین روز مسافرت اصال کار درستی نبود. البته امیدوار بودم 

آخرین مسافرتمونم باشه. کاش حداقل یه تشکی چیزی برام میاورد تا بتونم روش بخوابم. اینطوری انگار قرار بود که دیسک 
کمری چیزی بگیرم از این شرایط سخت.

از جام بلند شدم و ملحفه رو تا کردم. کوسن و ملحفه رو گذاشتم روی تختش. انگار قصد نداشت لباسشو بپوشه. همونطور 
بالتکلیف وایساده بود کنار تخت و من رو نگاه می کرد. منم از کوفتگی بدنم همش صورتمو جمع می کردم. چند باری دستم 
رو به گردن و کمرم گرفتم. خم که می شدم نمی تونستم دیگه بلند بشم. انگار بدنم خشک شده بود و قصد باز شدن نداشت.
خواستم لباس مناسب پیدا کنم که دستم رو گرفتم به کمرم. نفهمیدم میعاد کی رسید کنار من که دستم رو گرفت و خواست 

از جام بلند بشم.

- پاشو یه دقیقه.

ابروهامو دادم باال و برگشتم عقب نگاهش کردم. منظورش رو نمی فهمیدم. از جام بلند شدم و وایسادم که گفت:
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- پشتت رو کن به من دستت رو بگیر باال.

با تردید به پشت وایسادم. اصال بعضی وقتا وقتی چیز یمیگفت نمیتونستم جوابشو بدم. دلم میخواست کلی باهاش مهالفت 
کنما ولی انقدر قاطع یه حرفیو میزد منم اطاعت میکردم. این بارم نمیدونستم چیکار داره ولی چیزی نگفتم. یه بار برگشتم 

عقب نگاهش کردم که دستشو حلقه کرد دورم که جیغم رفت هوا.

- چیکار میکنی؟

از تو بغلش اومدم بیرون که گفت:

- مگه بدنت درد نمیکنه؟ یه دقیقه آروم بگیر.

- چیکار میخوای بکنی؟

- نترس بهت تجاوز نمیکنم.

بینیمو جمع کردم و اداشو دراوردم که باعث خنده اش شد. یه نیمچه خنده ای کرد و دوباره گفت:

- برگرد.



برگشتم و دستاشو پیچید دورم. پوست بازوهاش روی پوست بازوی من کشیده می شد. بدنم مورمور شده بود از این 
تماسش با بدنم. خداروشکر کردم حداقل لباس آستین کوتاه تنمه ولی داشتم از این نزدیکی خفه می شدم. اصال انگار تو یه 
کوره با درجه حرارت دو هزار تا بودم. نمیدونم المصب عطرش چجوریه که اینطوری توی بینیم پیچیده بود. تنها بویی که 

حس می کردم بوی ادکلنش بود. نفسام یکی درمیون میومد.
دستشو زیر سینه ام قالب کرد و همونطور که سعی میکردم نفس هامو با ریتم عادی بکشم یهو بلندم کرد. پشت کمر و کتفم 

تق تق صدا داد. یه آخ بلند گفتم و دستاشو از دورم باز کرد. 

- چیکار میکنی وحشی.

- خوب میشی االن.

خیلی عادی ازم فاصله گرفت و سرشو فرو کرد توی کمد دیواری. راست گفته بود یه حال خوبی بهم دست داد. یه طور 
خوبی همه ی بدنم آروم گرفته بود. گردنم رو تکون دادم هنوز یکمی درد می کرد ولی انقدر حس خوبی از این کارش 

پیچیده بود تو بدنم که بدون اینکه به چیزی فکر کنم گفتم:

- دستت درد نکنه.

جوابی نداد در عوضش لباساشو از توی کمد دیواری برداشت و گفت:

- میرم حموم حواست باشه بهم حوله بدی تو جای حوله گذاشتن نیست.

چقدر دلم میخواست منم برم دوش بگیرم. سرمو تکون دادم و گفتم:

- منم میتونم دوش بگیرم؟

- آره زود میام تو برو.

همین که رفت تو من مشغول دید زدن بقیه لباسایی که واسم خریده بود شدم. چند دست تیشرت و شلوار ساده گرفته بود و 
حتی چند دست لباس برای مهمونی. لباس بلند آستین بلند و حلقه ای هم توشون بود. اونی که آستیناش حلقه ای بود یه 

پیراهن سرمه ای خیلی خوشگل از جنس حریر بود که روش پرنده های ریز داشت و اونی که آستین بلند بود یه لباس مشکی 
ماکسی ساده که مدل خاصی نداشت.
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انقدر خسته بودم که موقع آویزون کردنشون درست ندیده بودمشون. کال دوست داشتم همه چیز مرتب و صاف و صوف 
باشه بخاطر همینم مثل وقتی که لباسامو زیر تخت خودم می ذاشتم لباسای راحتی رو تا کردم. چمدون رو گذاشتم توی کمد 
دیواری خالیش و لباسارو روش چیدم. دو تا مانتویی که برام گرفته بود هم بین لباسا با شال و شلوار ها آویزون کرده بودم. 



برام تعجب بود که انقدر خوب می تونست لباس بخره. از لباس زیر گرفته تا مانتو و حتی لباس مجلسی. هرچی هم برام تا 
به حال خریده بود قشنگ اندازم بود و مشکلی نداشت.

یه شومیز مشکی که دور یقه اش مروارید داشت برداشتم و شلوار کرمی که آویزون کرده بودم هم گذاشتم روش. لباسای 
زیرمم برداشتم. یدونه صندل مشکی خریده بود که روی اون هم مروارید دوزی داشت. ابروهام باال رفت. نمیدونستم 

خودش اینطوری ست کرده یا فقط خریده و حاال لباسا ست شده. چقدرم با دقت خرید کرده بود و این بار خریداش از دفعه 
قبل با سلیقه تر و قشنگ تر بود.

فقط تنها مشکلی که بود این بود که یدونه حوله داشت. اونم همون حوله ای که بهم اشاره کرده بود براش ببرم بعد از تموم 
شدن کارش. لب هامو دادم باال و بیخیال حوله شدم. منتظر موندم تا وقتی خودش اومد بهش بگم یه حوله نو برام جور 

کنه. 

- شقایق...

رفتم جلوی در حموم ولی یادم رفت حوله رو ببرم. نمیدونم چرا فکر کردم باید کار دیگه ای داشته باشه. بخار از توی حوم 
میزد بیرون. تو اون گرما رفته بود حمومم پر از بخار کرده بود. داشتم دیگه به خل بودنش اطمینان پیدا می کردم که گفت:

- حوله.

آهانی گفتم و دوییدم حوله اش رو از توی کمد دیواری دراوردم. یه حوله ی ساده ی سفید رنگ بود. دستمو از الی در با حوله 
فرو کردم توی حموم. همون یذره از بدنمم که تو حموم بود با اون بخاط شدید گرمش شد. همین که حوله رو گرفت من 

سریع در رو بستم و رفتم سمت لباسای خودم. شانس آوردم توی اتاقش حموم داشت وگرنه من روم نمیشد برم بیرون و از 
حموماشون استفاده کنم. 

یکی از کتابایی که با خودم برداشته بودم رو از توی کیف برداشتم و همینطور ورق زدم که از حموم اومد بیرون. حجم 
بخاری که میومد بیرون باعث شد بفهمم اومده بیرون و سرم رو از توی کتاب بیارم بیرون. حوله رو پیچیده بود دور کمرش 

و دستشو میکرد الی موهاش. نگاهمو ازش گرفتم تا دوباره بهم نگه که خوردمش. دیدنی بود ولی دوست نداشتم نگاهش 
کنم. 
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- نمیری حموم؟

- میرم. سونا بخار درست کردی یکم بخارش بره منم میرم.

دوباره نگاهمو گرفتم و خودم رو مشغول خوندن کتاب نشون دادم. انگار حیا رو قورت داده بود یه پارچ آبم روش. 
همونطوری رفت سمت کمد دیواری و حوله اش رو از دورش باز کرد. پشتش بهم بود منم داشتم از زیر چشم نگاهش میکردم 
ولی همین که حوله رو باز کرد چشمم رو گرفتم. دوتا چال توی کمرش اولین چیزی بود که نگاهمو به خودش جلب کرده بود. 

قطره های آبم هنوز روی بدنش بودن.



نفس عمیقی کشیدم و صبر کردم لباساشو بپوشه بعد از دستش فرار کنم برم حموم. دوباره که سرم رو بلند کردم و مطمئن 
شدم شلوار تنشه گفتم:

- برای من حوله نخریدی؟

- حوله خودتو نیاوردی؟

- گفتی چیزی برندارم.

بازم باال تنه اش لخت بود. انگار هیچ عالقه ای نداشت لباس بپوشه. 

- حاال برو بیا با همین خودتو خشک کن رفتم بیرون میخرم برات.

لبامو جمع کردم و از جام بلند شدم.

- میشه بذاریش پشت در؟

سرش رو تکون داد و مشغول خشک کردن موهاش شد. منم خوشحال از آب تنی و سرحال تر شدن رفتم توی حموم. هنوز 
هم یکمی گردنم درد میکرد ولی خیلی حالم بهتر شده بود. همین که آب مبومد روی تنم خودش تسکین بود.

- شقایق حولتو گذاشتم رو پادری.

- مرسی.

در باز و بسته شد و مطمئن شدم از اتاق رفته بیرون. انگار یه جون تازه گرفتم و خوشحال شدم از این که قرار نبود بازم با 
حضور اون لباسم رو عوض کنم. خودمو شستم و رفتم بیرون. موهام بلند بود و خیلی سخت خشک می شد بخاطر همین 

لباس زیرامو پوشیدم و حوله رو دور موهام بستم تا یکمی آبشو بگیره. این بار دیگه لباس زیر ساده نخریده بود. قشنگ 
رنگاپارنگ خوشگل و جذاب. خودم میدیدم سر کیف میومدم. خدا خیرش بده نمیذاشت افسرده بشم همینطور رنگی پنگیا 

رو میدیدم کیف میکردم.
خنده ام گرفته بود از لوازم آرایش و کرم مرطوب کننده هایی که برام خریده بود. حس میکردم کامال وسیله ها با وسواس 

انتخاب شده. همه قلم لوازمی که ممکن بود نیازم بشه توی  چمدون بود. خم شدم و از زیپ جلوی چمدون کرم و لوازم 
آرایش رو برداشتم که یهو صدای در اومد. دروغ نگم یه دور رفتم اون دنیا و برگشتم! یکی نیست بگه دختره احمق می 

خوای واسه خودت لخت جولون بدی در رو چک کن که کسی نیاد تو. خیلی سرخوش و خوشحال داشتم ذوقم می کردم که 
برام لوازم آرایش خریده!

جیغ کشیدم. حوله از دور سرم باز نمی شد که بگیرم جلوی بدنم. دوباره تنها جایی که حس کردم میتونم بهش پناه ببرم 
پشت در کمد دیواری بود. این بشر عهد کرده بود تا همیشه وقتی من لختم بیاد تو اتاق.
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اون از قبل از قبل حموم رفتن که کلی پشتمو ماساژ داد و بعد برای یه قلنج شکستن دستشو گرفت به همه جاهای منکراتیم 
اینم از این... بار سوم میشد که این اتفاق میوفتاد. باید یه فکر اساسی میکردم!

- خوب حاال. همیشه خدا هم لخته.

- نباید در بزنی؟

- نه اتاق خودمه.

- وای میعاد چقدر پرویی.

سرم از بین دوتا در بیرون بود که رفت سمت پاتختی و گوشیش رو از روش برداشت.

- هزار بار بهت گفتم همین امروزم بار دومه که میگم. چیز دندون گیری نیستی که بخوام بخورمت. دختر دورم زیاده نترس 

نگاهتم نمیکنم.

اخم کردم و گفتم:

- کارت تموم شد؟ لطفا برو بیرون.

لبش کج شد و رفت بیرون. منم با حرص نفسمو دادم بیرون. دیگه صبر نکردم موهام خشک بشه سریع لباسایی که گذاشته 
بودم رو پوشیدم و مشغول آرایش شدم. مجبور بودم از آینه ی حموم استفاده کنم. چون در رو باز گذاشته بودم بخارش 

رفته بود ولی چند قطره آبی که بهش پاشیده بود لکش کرده بود. بیخیال شدم و همونطور مشغول آرایش شدم. کرم 
مرطوب کننده رو به دستام زدم و خودمو توی آینه نگاه کردم. پوست تنم تیره بود. برعکس مهسا و مامان میعاد که توی 

اولین دیدار پوست روشن و براقشون چشم رو می زد. انقدر از پوست سفید خوشم میومد ولی حیف که خودم نداشتمش. 
تنها چیزی که همیشه وقتی توی آینه نگاه می کردم برام رضایت بخش بود فرم چشمام بود. یه حالت کشیدگی داشت رو به 

باال و مژه هایی که حتی وقتی آرایش نداشت بلند به نظر می رسید. ولی خماری چشمم باعث میشد زیادم بلند به چشم 
نیان. دستمو گذاشتم زیر ابروهام. انگار فکر اونجا رو هم کرده بود که برام موچین گرفته بود. چند تا دونه مویی که زیر 

ابروم بود برداشتم و مشغول آرایش شدم. یکمی ریمل و یکمی رژ لب که حالت صورتم رو از بی حالی در بیاره. لبمو به هم 
مالیدم و از توی حموم رفتم بیرون.

اصال نفهمیدم که میعاد کی اومده بود تو ولی روی تختش نشسته بود و کتاب من رو ورق می زد. من که داشتم همونطور که 
قر میدادم میرفتم سمت تخت یهو با دیدنش شوکه شدم و گفتم:

- کی اومدی تو؟

- سانتی مانتالت تموم شد؟

کتاب رو بست و گذاشت کنار بالشت. از جاش بلند شد و وقتی من جوابشو ندادم گفت:

- بریم؟

- میعاد!



- آقا میعاد.

داشت دود از کله ام بلند می شد. اینجا هم ول کن نبود.

- درست نیست وقتی یه دختر تنها توی یه اتاقه درو باز کنی مثل یابو سرتو بندازی پایین بیای تو ها.

- زبونت دراز شده ها.
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دستمو زدم به کمرم و گفتم:

- مگه من بخاطر خواسته تو اینجا نیستم؟ پس منم یه سری شرایط دارم. دوست ندارم احساس امنیت نکنم و هر وقت 

میخوام لباس عوض کنم یا برم حموم نگران حضور تو باشم.

- نیازی به دید زدن تو ندارم.

- آره تو که پسر پیغمبری فقط من خوشم نمیاد.

واضح بهش تیکه انداخته بودم.دستم رو گرفت و کشید به سمت در. در رو که باز کرد انگار یه چیزی یادش اومده باشه. 
اخمام از بین نمیرفت. اصال به حرف های من توجهی نداشت هر کاری که خودش می خواست انجام میداد. دستم رو ول 

کرد و روبروم وایساد. یه نگاه ریز و دقیق به تمام صورتم انداخت و موهامو از پشت گوشم بیرون کشید. دستم رو گرفت و 
بند بازوی خودش کرد و گفت:

- حاال شد.

دلم میخواست این روزها با بستن و باز کردن چشمام بگذره و تموم بشه. هر بار این حجم از نزدیکی رو از من میخواست از 
استرس میمردم. اصرارش به این نزدیکی اونم جلوی خونواده ای که من از حرف های خواهرش فهمیده بودم یکمی قید و 

بندشون زیاده برام قابل هضم نبود.

- میعاد!

نگاهم کرد و با ابرویی که داده بود باال گفت:

- هوم.

- راحت نیستم.



-مجبوری تحمل کنی.

رسیده بودیم سر پله ها. یه نگاه به پایین انداخت ولی من هنوز ابروهام توی همدیگه فرو رفته بود و داشتم فکر می کردم 
که چطوری باید این نزدیکی غیرقابل تحمل رو تحمل کنم. به خودم میگفتم برای کدوم گناهمه که یهو میعاد دستم رو از دور 
دستش باز کرد و همونجا که روی باال ترین پله بودیم وایساد. از کارش تعجب کردم. یدونه پله رفت پایین و بعد روبروی من 

وایساد. یه نگاه کلی به صورتم انداخت و موهامو داد پشت گوشم. انگشتش نرم و آروم کنار گوشم کشیده شد و به لبخند 
خیلی پت و پهن تحویل صورتم داد. 

حق نداشتم قلبم وایسه؟ نه حق داشتم دیگه. همین که تو چشماش نگاه کردم انگار قلبمو از جا کندن. داشت یه طوری باهام 
رفتار می کرد که انگار من پرنسس خونشم و اونم پادشاه اون خونه. یه طوری برخورد می کرد که هرکسی ندیده بود نمی 

تونست بفهمه هر لحظه و هر ثانیه منتظر اینه که یه چیزی به من بگه و اعصاب منو خورد کنه. نگاهش کردم ولی تو دلم 
داشتم با این دل بی صاحبم حرف میزدم که یکم آروم بگیره و این مردک تو مخی بهمش نریزه.
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پشت دستش رو که کشید روی گونه ام دیگه کم مونده بود چشمام رو ببندم. اصال دلم نمی خواست متوجه این تغییر حالم 
حین رفتارای مختلفش بشه ولی مگه میتونستم پنهون کنم. انگار یه تنگ بلوری بودم که هر چی میشد میتونست از توی 

چشمام بخونه. 
فقط خدا خدا می کردم که فکر کنه دارم نقش بازی میکنم و هیچ حالی از این رفتارش بهم دست نداده.

همون جا چرخید و یهو دست منم گرفت توی دستش. این بار پنجه هام بود که اسیر دستاش شده بودن. انقدرم محکم 
گرفته بود که فکر می کردم داره حس از بدنم میره. نه که فقط بگیره. فشار می داد. قدم برمی داشت و من بین افکار و ضد 

و نقیضای رفتارش گیر کرده بودم. اگر می تونستم ترجیح می دادم همونجا بیوفتم و برام آب قند بیارن. نه که از کاراش 
ذوق کنما نه... فقط این هورمونای المصب ول کن نبودن هی باال و پایین می شدن. منم که حساس!

- به به هزار ماشاال برم برای عروسمون اسفند دود کنم.

مهسا با شوق و ذوق از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. حس میکردم تنها کسی که از حضورم اونجا خوشحال بود 
مهسا بپد. رفتارش واقعا خوب بود. میعاد حرفای دیگه ای زده بود ولی جلوی این که منو عروسشون خطاب کرده بود هیچ 

عکس العملی نشون نداد فقط برگشت سمت خواهرش و گفت:

- یکم غلیظ دود کن تاثیرش بیشتر بشه.

دیگه کسی حرفی نزد. اولین کسی که وقتی به جمعشون پیوستیم شروع به صحبت کردن کرد ویدا بود که از سر و صدایی 
که موقع خواب ما راه انداخته بود معذرت خواهی می کرد.

- ببخشید تورو خدا این بچه های من اصال با هم نمیسازن. همش در حال جنگ و دعوا هستن. شرمندتون شدم داشتم 
دعواشون می کردم اصال حواسم به شما دو نفر نبود.



لبخند زدم و همونجا روی مبل کناریش نشستم. میعادم نه گذاشت نه برداشت دقیقا کنار من نشست. تکیه داد و بلند گفت 
آخیش...

- فدات عزیزم ایرادی نداره.

من جلوتر از میعاد نشسته بودم واسه همین عقب عقب رفتم و تکیه دادم به مبل. باباش کتابی که گرفته بود دستش رو 
بست و روی میز گذاشت. مامانش لبخند کم رنگی روی لبش بود و داشت به حرف های میالد گوش می داد. آروم صحبت 

می کردن و متوجه حرفاشون نمی شدم ولی وقتی بابای میعاد اونو مخاطب حرف خودش قرار داد منم کنجکاو شدم که به 
صحبتاشون گوش کنم. سرمو انداختم پایین تا به باباش زل نزنم. دوست نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم چون واقعا 

حس می کردم راجبم کلی فکر بد میکنن. 
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همش حس اضافی بودن توی اون جمع خونوادگی رو داشتم. اصال همین اول که انقدر فضا برام سنگین بود وای به حالم می 
شد تو این مدت که باید اینجا میموندم.

- بابا جان کار و بارت چطوره؟

میعاد یهو دست منو گرفت و گذاشت روی پاش. یه طوری یهویی این کارو کرد که من ناخواسته لرزیدم و برگشتم سمتش. 
دستم رو گذاشت روی پاشو و شروع کرد به نوازش دستم. بهش نگاه نمی کرد ولی یواش یواش انگشت اشاره اش رو روی 

تمام انگشتام می کشید. اصال نمی تونستم دیگه از جام تکون بخورم. خیس عرق شدم از شرم. نفسم اگر یکی درمیون میزد 
دیگه شده بود یدونه در دقیقه. 

- هیچی خوبه شکر خدا. 

- رونق داره؟

- من مشتریام نسبتا ثابتن. سفارشی کار میکنم دیگه معموال یا خودشون هستن یا آشناهاشون.

پدرش یکمی مکث کرد و بعد گفت:

- نمی خوای برگردی اینجا؟ بس نیست این مدت؟

صدای نفسش رو شنیدم ولی چشمم رو از روی دستامون بلند نکردم. دستام دیگه سر شده بود حرکت دستش رو حس نمی 
کردم. کاش قبل از این می گفت که قصد کشتن منو داره حداقل خودم رو برای مردن آماده می کردم.

- چشم حسود بترکه عروس داریم پنجه آفتاب. خدا حفظش کنه واسه داداشم.



خنده ام گرفته بود از حرفی که مهسا زد. بوی اسفند کل خونه رو گرفته بود. دقیقا هم به حرف میعاد گوش کرد و غلیظ 
دود کرد. سرمو به زور بلند کردم و زیر لب ازش تشکر کردم. همونطوری که مهسا اسفند دون رو دور می چرخوند و روی سر 

هرکدوممون یه دور تاب می داد میعاد گفت:

- نه بابا جان من اونجا راحتم. نه چیزی کم و کسری دارم نه مشکلی هست. اتفاقا خیلی هم از شرایط راضیم. هر وقت 
چیزی نیاز داشته باشم یا میام تهران یا همونجا نیازمو برطرف می کنم.

- الله و اکبر.

میعاد کف دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

- بابا جان نداشتیم... این چند روز رو بیخیال من شو بذار از معاشرت با هم کیف کنیم.

دستش رو مشت کرد و دست منم تو دستش نگه داشت و قبل از اینکه به باباش اجازه بده اصال حرفی بزنه رو به من کرد و 
گفت:

- بریم حیاطو بهت نشون بدم.
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از جام بلند شدم و دنبالش کش اومدم. میگم کش اومدم واقعیه ها... همچین منو کشید که خودش رسیده بود جلوی در منم 
هنوز پیش مبال بودم. حس می کردم شبیه مجید دست درازه دارم تافی وار کش میام.

کسی از بیرون رفتنمون اعتراض نکرد ولی یک عالمه چشم دنبالمون بود. نگاه سنگینشون رو روی خودم احساس میکردم و 
داشتم زیرش آب میشدم.

همین که پامونو از در خونه گذاشتیم بیرون دیدیم بچه ها دارن آب بازی میکنن. دستم رو از تو دست میعاد کشیدم بیرون و 
با اون یکی دستم گرفتم. یه طوری محکم فشارش داده بود که دستم داشت ذوق ذوق می کرد. تا من این پسرو کشف 

میکردم خودم پیر میشدم.

- بچه ها سرما می خورین بذارین صبح بازی کنین.

- دایییییییی...

کیمیا جیغ کشید و با ذوق پرید باال. انگار که مهنا از همه شون ساکت تر بود فقط از اینکه خیس می شد می خندید.
 

- قربونت برم فسقلی. ببند اون آبو خودم این یکی دو روز میبرمتون بیرون بعد میایم آب استخرو عوض می کنیم با هم 

بازی می کنیم. االن ببند آبو شبه سردشون میشه.



کیمیا که احساس بزرگ تر بودن کرده بود دویید سمت شیر آب و اونو بست. خیلی محکم و مقتدرانه به هر دوی بچه ها 
میگفت که دیگه بسه و بذارن برای روز بعد.

میعاد ول کن نبود و همین که مکالمه اش با کیمیا تموم شد دوباره دستمو گرفت.

- میعاد.

- ها!

آب دهنمو قورت دادم. می خواستم بهش بگم که اینطوری راحت نیستم و اگر قرار باشه این رفتارشون ادامه بده من 
مجبورم اونجا رو ترک کنم حتی اگر هیچ کسیو تو این شهر نشناسم.

کنار خونه یه ردیف درخت بود که همه شونم بلند و بزرگ بودن و فقط یه راه باریک از اونجا تا انتهای خونه کشیده شده 
بود. انگار مقصد میعادم همون جا بود که منو دنبال خودش کشوند.

دستم رو جمع کردم که از دستش بکشم بیرون ولی انگار فایده نداشت.

- االن که دیگه خونوادت نیستن. میتونی اینطوری دستم رو نگیری.

- نه.

- میعاد من راحت نیستم.

- من هستم.

کالفه هوف کردم. یه طوری که صداش بلند بود و هردومونم شنیدیم ولی میعاد انگار هیچی براش مهم نبود. واسه همینم 
ادامه دادم و گفتم:

- اینطوری کنی من نمیتونم بمونم.
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- مگه من اجازه دادم بری که میگی نمیمونم؟

زبونم نچرخید که بگم به اجازه ات احتیاجی ندارم. اصال زبونم نچرخید که هرچی دلم می خواست و براش برنامه ریزی 
کردم رو بگم. انگار اون لحظه الل شده بود. اصال نفهمیدم که به یه تاب سفید رنگ فلزی رسیدیم. از این تاب های بزرگ که 

می شد دو نفری روش نشست بود و باالی سرشم سایبون داشت. برگا و شاخه های درخت باال سرش روی سایه بون رو 
گرفته بودن.

- فردا مهمونیه من ممکنه از صبح با بابا و میالد برم شبم قبل از مهمونی آرایشگاه. تا من نیومدم از اتاق نیا بیرون حتی اگر 

مهسا و ویدا اصرار کردن. 



- مهمونی چی؟

شونه هاشو انداخت باال و نشست روی تاب. منم وادار کرد که بشینم کنارش.یه وجب بینمون فاصله بود. انگار این فاصله 
خیال منو راحت میکرد که نفس عمیق کشیدم. یکمی تاب رو تکون داد.

- نمیدونم فامیل و دوست و فالن... حاال مگه مهمه؟

شونه هامو انداختم باال و چیزی نگفتم. ترجیح میدادم همونجا رو تاب بشینم و با هم صحبت نکنیم. انگار از همه جای خونه 
امن تر و بی سر و صدا تر بود. شاید چون هوا تاریک شده بود و تاب هم الی درختا بود بچه ها جرات نمی کردن بیان اون 

سمت. شایدم هم کال جای مورد عالقشون نبود. هرچی بود بهتر از توی خونه بود و منم استرس چیزی رو نداشتم.
تازه داشتم از سکوت حیاط و تاب های آرومی که میخوردم لذت می بردم که صدای جیغ جیغوی کیمیا باعث شد چشمم رو 

باز کنم. احساس معلق بودن رو دوست داشتم ولی کیمیا نذاشت ازش لذت ببرم.

- دایی میعاد مامان اینا صدا میکنن بریم شام بخوریم.

- باشه دایی برو ما هم میایم االن.

کیمیا رفت و ما هم پشت بندش از تاب بلند شدیم. دیگه اصرار نداشت دستمو بگیره و این خیلی حس بهتری بهم میداد. 
نمیدونم میعاد به چی فکر می کرد که انقدر ساکت شده بود. اصال انگار توی یه دنیای دیگه بود. وقتی هم پشت میز 

نشستیم اصال حرفی نزد. هرچی بهش تعارف کردن تشکر کرد و حرف دیگه ای نزد. انگار وظیفه رسیدگی به من رو مهسا و 
ویدا به عهده داشتن که نمیذاشتن یه لحظه جلوم خالی بمونه. تو این دو هفته انقدر غذای درب داغون و خرابکاریای خودم 

رو خورده بودیم انگار اونجا برام بهشت بود. 
موقعی که مردا از پشت میز بلند شدن خواستم پاشم کمکشون کنم که مهسا دستم رو گرفت و برد سمت میعاد.

- بشین همین جا وقت برای کار کردن زیاده.

- من اینطوری اذیت میشم.

میعاد از اون طرف دستمو گرفت و خودش هم بلند شد. 

- راست میگه خسته ای برم باال بخوابیم فردا کار داریم.

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق

#پارت_84

دیگه این حرفش اجازه نداد من بیشتر اصرار کنم. به همه ی اعضای خونشون شب بخیر گفتیم و رفتیم باال. البته که مطمئن 
بودم ساعت ده شب قرار نیست بخوابیم. وقتی توی جنگل بودیم تا نیمه شب صدای چوب کاریاش میومد اون وقت 

چطوری می خواست با وجود خواب بعد از ظهر بازم بخوابه.



- میخوای بخوابی؟

- می خوام تورو ببرم اتاق خودم بیام پایین. 

اتفاقا بهترین کاری بود که میتونست برام انجام بدهو واقعا از این بهتر نمی شد. داشتم از فضای سنگین بینشون دق 
میکردم. یه طوری سکوت می کردن که من غذا هم از گلوم پایین نمی رفت.

منو گذاشت تو اتاق و خودش رفت. نفس عمیق بلند باالیی کشیدم. واقعا ترجیح میدادم توی اتاق تنها باشم و بشینم برای 
خودم کتاب بخونم. حتی دلم می خواست موزیک پلی کنم و برقصم. رقصیدن کاری که این دو هفته ی اخیر حسابی حالم 
رو خوب کرده بود. اگر آهنگ های میعاد نبود حتما تو این دو هفته و تنهاییام افسردگی میگرفتم. ولی هر بار که موزیک رو 

زیاد میکرد من انرژی می گرفتم و می رقصیدم. مطمئن بودم اگر نمی رقصیدم تو این دو هفته از افسردگی میمردم. به 
خصوص که وقتی می رقصیدم تمام فکر و خیاالم یادم میرفت. انگار میرفتم توی یه دنیای دیگه. اگر طول روز کتاب 

نمیخوندم و یا نمیرقصیدم باید به گذشته ای که هیچی ازش نمیدونستم فکر میکردم. هرچی هم فکر میکردم نتیجه ای 
نداشت. 

تو این مدت تنها چیزی که برام آشنا بود صدای موزیک بود. صدای موسیقی ای که میعاد پلی می کرد میتونست برام اونایی 
که تو ذهنم بود رو یاداوری کنه. بعضیاش خیلی آشنا بود و من میتونستم با ثانیه به ثانیه اش برقصم و بعضی هاش اصال 

تو ذهنم نبود.
از نبودش سو استفاده کردم و بعد از اینکه لباسم رو عوض کردم خوابیدم روی تختش. کتابم رو برداشتم و مشغول 

خوندنش شدم. انقدر تخت نرم و راحت بود که به حال عصرش غبطه خوردم. من تو چه وضعیتی خوابیده بودم و کمر درد 
بیچاره ام کرده بود و اون توی چه وضعیتی!
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چقدر کیف کرده بودا. اون وقت من تمام این روزا رو روی تخت فسقلی چوبیم خوابیده بودم. حاال باز خوبه تشکش اذیتم 
نمیکرد ولی اونم نازک بود. یه جورایی کمرم رو یه تخته چوب بود تا تشک. روی تخت میعاد داشتم کیف میکردم. حتی 
میتونستم به قطر تخت بخوابم. راحت میشد روش غلت زد و چرخید. از این سر تخت به اون سر تخت. یه لحظه روی 

بالشت سمت راستی یه لحظه روی بالشت سمت چپی. اصال دنیایی بود واسه خودش. منی که روی یه تیکه جای کوچیک 
می خوابیدم اینجا برام حکم بهشت رو داشت. انقدر کتاب خونده بودم که چشمام گرم شد و خوابم گرفت. کتابمو گذاشتم 
روی پاتختی. اگر قبل از اومدنش می خوابیدم یا خودم رو می زدم به خواب و یه طوری می خوابیدم که نتونه روی تخت 
جا بشه پس از روز زمین خوابیدن خالص می شدم. انگار یه چراغ بزرگ توی سرم روشن شد و خوشحالم کرد. انگار وسط 

بهشت بودم. خوابیدن روی تخت نرم و راحت اون لحظه برام از بهشت هم بهتر بود.
با لبخند عمیق دستام رو گذاشتم روی همدیگه و زیر یکی از گوشام گذاشتمش. قشنگ روی قطر تخت خوابیدم یه طوری که 

اگر می خواست هم نمی تونست بیاد و روی تخت بخوابه. لبخندم عمیق و عمیق تر شد. واقعا از خودم راضی بودم. این 
میعاد که حرف آدمیزادی حالیش نمیشد من باید به همین شیوه های عجیب غریب دست می زدم تا بتونم یکمی راحتی پیدا 

کنم. اگر به اون میعاد شمر بود که من باید روی یه تیکه آهن داغ میخوابیدم.



شانس بدم خوابم نمی برد. انقدر طول روز خوابیده بودم که با وجود خستگی زیادم نمیتونستم بخوابم. هرچی می 
چرخیدم و اینور اونور می شدم تاثیری نداشت. انگار گرم شدن چشمامم که بخاطر کتاب بود از بین رفته بود و نمی تونستم 
بخوابم. خیلی از وقتی که چشمم رو بسته بودم گذشته بود. اصال بازشون نمی کردم از ترس اینکه میعاد یه وقت بیاد و من 

خواب نباشم مجبور بشم برم روی زمین بخوابم به سختی خودمو زده بودم به خواب. خب طبیعتا ساعتو هم نگاه نکرده 
بودم که ببینم چقدر از خواب الکیم گذشته که میعاد در رو باز کرد. نمیدونم من رو روی تخت دید یا نه ولی هیچی نگفت. 

یه طوری خوابیده بودم که فقط یدونه از چشمام مشخص بود و اون یکی روی بالشت بود. با این وضعیت راحت تر می 
تونستم خواب بودن الکیمو طبیعی جلوه بدم.

وزنش که اومد روی تخت نفسم بند اومد! 
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تمام نفسم رو توی سینه ام حبس کردم. چقدر خوش خیال بودم که فکر می کردم میتونم راحت تا صبح بخوابم. انقدرم 
سنگین بود که قشنگ یه طرف تخت رفت پایین. انگار پشت باسنم نشسته بود. سعی کردم آروم تر نفس بکشم تا متوجه 
بیدار بودنم نباشه. هر چند دقیقه که می خواستم محکم نفس بکشم نفسم رو حبس می کردم. یه چند دقیقه طول کشید 

ولی خیلی آروم منو جابجا کرد. دستشو انداخت زیر دوتا پام و با احتیاط پامو هم راستای بدنم کرد. انگار مالحظه می کرد 
که بیدار نشم. 

وقتی جابجام کرد دیگه نتونستم نفسم رو نگه دارم و یهو دادمش بیرون. فکی می کنم متوجه نشد ولی از روی تخت بلند 
شد. دستم رو که خواب رفته بود از زیر سرم برداشتم و بعد از یه تکون خیلی کوچیک به خواب دروغیم ادامه دادم. یک 

طرف تخت بودم و اون یکی طرف تخت خالی بود.
داشتم می مردم از استرس. اگر می خواست تا صبح کنار من بخوابه که نمیتونستم بخوابم. چرا اصال باید با اون روی تخت 

می خوابیدم؟ این پسر یکم عقل نداشت. وقتی منو میاورد اینجا باید فکر محل خوابم رو هم می کرد دیگه. اگر فقط به 
نقش بازی کردن بود دیگه عذاب دادنش چیه! وقتی می خواست براش یه کاری انجام بدم باید شرایط راحتی رو واسم 

فراهم می کرد.
فکر کنم رفت دستشویی و برگشت. باالخره اومد خوابید کنارم ولی باهام فاصله داشت. انگار من این سر تخت باشم و اون 

سر دیگه ی تخت. فاصله اش خیالم رو راحت کرد که تونستم گرمی چشمم رو بپذیرم و خوابم ببره.
خودش یه کاری کرده بود که من این طوری کنارش احساس امنیت کنم. با همه بد اخالقیاش مطمئن بودم که وقتی هست 

نیازی نیست نگران باشم. شاید هم دلیلش این بود که من تو بدترین شرایط و تو حال بدی که نه چیزی یادم بود و نه 
میدونستم باید چیکار کنم بهش پناه برده بودم و اونم بهم جا و مکان داده بود. سخت گیریا و اذیت کردناش پیش این 

خوبی ای که در حقم کرده بود هیچ بود. مگه اصال کسی حاضر می شد همچین کاری کنه؟ تازه همین که حس می کردم با 
دیدن من تو وضعیت های عجیب غریب هورموناش باال و پایین نمیشه از همه بهتر بود. انقدر که من بی جنبه بودم و با 

دیدن نیم تنه لخنش کیف می کردم اون نبود. زمونه انگار برعکس شده...
نمیدونم چقدر از خوابم گذشته بود که دستشو دورم احساس کردم و از خواب پریدم. دستش روی بدنم بود و یکمی بین 

بدنمون فاصله بود. حق نداشتم این دفعه واقعی نفسم بند بره؟ اگر اون بی جنبه نبود من که بودم! اینطوری با نیم تنه لخت 
اومده بود چسبیده بود به من تازه دستشم انداخته بود دورم. مگه دیگه میتونستم نفس بکشم؟ مگه دیگه می تونستم 

چشمام رو بذارم روی همدیگه؟نفسم حبس شده بود و داشتم خل می شدم.
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یکمی تکون خوردم تا شاید بتونم نفس بکشم. انگار هوای اتاق تموم شده بود و منم برای نفس کشیدن دست و پا می زدم. 
بدنم کال بی حس بود.

همین که یکمی از تو بغلش اومدم بیرون و یه نفس عمیق کشیدم دستشو اورد جلو و منو کشید سمت خودش. صدای تو 
دماغیش انقدر گرفته بود و معلوم بود که خوابش خیلی عمیق بوده که اصال تو دماغی بودنش دیگه به چشمم نمیومد.

- بخواب.

وضعیتم بدتر شد که بهتر نشد. واقعا داشتم خفه می شدم. بدنم داغ کرده بود. دست خودم نبود این وضعیتی که توش 
گرفتار شده بودم. همش می گفتم کاش این غلطو نمی کردم و مثل آدمیزاد می خوابیدم روی همون زمین. اونجا هرچی که 
بود حداقل مشکل بغل میعادو با اون باال تنه لختش نداشتم. آدم نمی شد. هزار بار هم بهش تذکر می دادم بازم کار خودشو 

می کرد.
بگم تا صبح تکون نخورد دروغ نگفتم. همونطور چسبید بهم و دقم داد. نه خودش تکون خورد و نه اجازه داد من تکون 

بخورم. همین که بیدار شد و بدنشو کش داد انگار من از یه زندان محکم و کوچیک اومدم بیرون. انگار که یه شب تا صبح 
نفس نکشیده بودم. نگم که چقدر احساس رهایی و آزادی می کردم. از رو تخت که بلند شد دیگه نگم. انگار داشتم پرواز می 

کردم!
صدای باز شدن دوش اومد و بعدش هم باز بخاری که درست کرده بود. سونا بخار دوست داشت فکر کنم. باید بهش می 

گفتم حتما بره یه جایی از سونا بخار استفاده کنه.

- شقایق... بیداری؟

من که کل شب نتونسته بودم درست بخوابم اینم روش. چشمام رو باز کردم و دستامو کشیدم. تمام بدنم درد گرفته بود. تو 
دلم لعنتش می کردم فحشش می دادم که اونطوری شب و خوابی که برای استراحت بود رو زهر مارم کرده بود. خنوز قلبم 

تند تند می زد. هنوز گرمم بود و احساس می کردم از گرمای زیاد بدنم موچ شده. 
چشمامو که باز کردم دیگه جوابشو ندادم. نگاهش کردم که داشت به صورتش کرم می زد. یه نیم نگاه انداخت بهم و دوباره 

مشغول شد. 

- خوب خوابیدی؟

- به لطف تو عاااالی!

لحنم پر از تمسخر بود. گوشه لبمم رفته بود باال. این بد خوابی شب قبل چشمامم دردناک کرده بود. ولی انگار به اون 
حسابی خوش گذشته بود.

- میدونستم انقدر بهت کیف میده زودتر چنین شرایطی رو برات فراهم می کردم.
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اصال نفهمیده بودم که روم یه پتوی نازکم کشیده شده. پتومو یکم کشیدم باال تر و همونطوری که مست خواب بودم گفتم:

- لطفا برای امشب به بعد یه پتویی چیزی برای من جور کن همون روی زمین می خوابم.

- من که زورت نکردم رو تخت بخوابی خودت اصرار داشتی اونجا بخوابی. میتونستی مثل دیروز بعد از ظهر کوسنتو 

برداری همین پایین بخوابی.

- میعاد تو خیلی پرویی بخدا خیلی. کمرم شکست بی انصاف. خجالت نمیکشی این طوری منو داری عذاب میدی؟

کوسنی که کنارم بود رو با تمام حرصم پرت کردم سمتش که توی هوا گرفتش. گوشه لبش رفت باال ولی سریع پشتشو کرد 
به من و دنبال لباسی که می خواست رفت توی کمد دیواری. 

- من که دیشب خیلی هم خوب خوابیدم. نمی تونم تشک و پتو برات بیارم همه می فهمن جریان چیه. برگردم بگم دوست 

دخترم می خواد جدا بخوابه؟

حس کردم همه ی صورتم قرمز شده. دیگه داشت آتیش از صورتم میومد بیرون. 

- من نمیتونم اینطوری بمونم اینجا.

- مجبوری.

پیراهنش رو پوشید و قبل این که من بتونم بیشتر بهش اعتراض کنم گفت:

- یه گوشی تو جیب جلوی چمدونه منه. برش دار اگر شارژ نداشت شارژش کن.

 تا من بیام هم نرو از اتاق بیرون که بخوان سوال پیچت بکنن. میگم ناهارتو بدن تو اتاق. سعی می کنم دیر برنگردم فقط 
قبل از برگشتن من حاضر باش. چسان فسانتو بکن که از بعد از ظهر مهمونا میان. با اون گوشی هم زیاد ور نرو تا بعدا برم 

یه گوشی درست درمون برات بگیرم الزم میشه.
موهاشو با انگشتاش مرتب کرد. یه دستی هم به ته ریشش کشید و گفت:

- چیزی الزم نداری؟

خیلی چیزا الزم داشتم ولی آخه روم نمی شد بهش بگم چه چیزایی می خوام. به خصوص که دل درد امونم رو بریده بود و 
شک نداشتم که باید نزدیک ماهانه ام باشه. بیخیال شدم و با خودم گفتم شاید بتونم راضیش کنم که ببرتم خرید و ازش 

نخوام برام پد بخره. 

- نه فقط برو بتونم یه ساعت درست بخوابم.



صدای خنده اش رو شنیدم و از در رفت بیرون. باالخره تونستم با وجود دل درد بخوابم. باالخره از گرمایی که تو بدنم بود 
رها شدم. باد کولر رو حس کردم و پتو رو زدم کنار. راحت زیر باد خنک کولر خوابیدم.
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نمیدونم چقدر خوابیده بودم ولی وقتی بیدار شدم دیدم غذام روی میز اتاق میعاده و در اتاقم بسته اس. نه به ساعت نگاه 
کردم و نه اصال چیز دیگه ای مهم بود فقط وقتی بیدار شدم انقدر گشنه ام بود که داشت روده کوچیکه بزرگه رو نوش جون 

می کرد. همین که صورتم رو شستم سریع نشستم به غذا خوردن و شکم مبارک رو پر کردم تا تونستم یکمی نفس بکشم. 
آروم شده بودم دیگه راحت بودم میتونستم برای شب وقت بذارم و حاضر بشم.

با اینکه میدونستم میعاد خونه نیست ولی هم در اتاق رو قفل کردم و هم در حموم رو. یه کاری کرده بود که می ترسیدم از 
در و دیوارم میعاد بریزه تو اتاق. انقدر استرس داشتم که وقتیم از حموم اومدم بیرون سریع لباس پوشیدم و صبر نکردم تا 

یکمی خشک بشم.
نیاز به گشتن نبود چون خود میعاد همیشه از سشوار استفاده می کرد سشوارش خیلی دم دست بود و منم می تونستم 
برش دارم. موهامو خشک کردم و صاف تر از حالت عادیش کردم. موهام تا باالی کمرم می رسید ولی یادم که نمیومد تا 
بفهمم رنگ خودشه یا قبال رنگ گذاشتم ولی فکر می کردم این قهوه ای روی موهخام باید رنگ موهای خودم باشه چون 

ریشه هاش تو این مدتی که چیزی یادم نمیومد در اومده بود.
وقتی برگشتم و به ساعت نگاه کردم ساعت نزدیکای شش بعد از ظهر بود. انگار که واقعا زیاد خوابیده بودم ولی خب حالم 
خوب بود و اصال برام این زیاد خوابیدن اهمیتی نداشت. تمام خستگی روز قبل از بین رفته بود و پر از انرژی بودم. لپ تاپ 
میعاد رو گذاشته بودم برای خودش آهنگ می خوند و همه اش هم سلیقه ی خودم بود چون وقتی داده بود با لپ تاپش تو 

اینترنت غذا پختن یاد بگیرم همه ی آهنگا رو دانلود می کردم. این دو هفته به عالوه ی کتاب خودن رقصیدن کار مورد 
عالقم بود. طوری رقصیدن رو دوست داشتم که حتی زمانی که موزیک هم نبود می تونستم برای خودم برقصم و جلوی 

آینه کمرم رو تکون بدم. 
هر تیکه از آرایشم رو که انجام می دادم یکمی قر توی کمرم رو تخلیه می کردم. سعی می کردم صدای آهنگ زیاد نباشه تا 

مزاحم کسی نشم. 
مو و صورتم تموم شده بود و فقط مونده بود رژ لبم که مردد بودم بین دوتا رژ لبی که انتخاب کرده بودم. 
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نمیدونستم اصال قراره کدوم لباس رو بپوشم. باید بین اون لباس سرمه ای خالدار کوتاه و مشکی بلند یکی رو انتخاب می 
کردم. رژ لب ها رو روی دستم تست کردم. وقتی به ساعت نگاه کردم حدس زدم که میعاد باید دیگه همون موقع ها برسه و 

من هم باید حاضر می بودم. 



لباس ها رو روی دستگیره ی کمد دیواری آویزون کردم و هردو رو نگاه کردم. تابستو و لباس مشکی اون هم با اون آستین 
بلند و تنگ محال و نشدنی بود. من همینطوری عادی از گرما بیزار بودم حاال برای مهمونی لباس جذب و مشکی میپوشیدم 

قطعا تا آخر مهمونی آب پز می شدم. 
لباس خال دار سرمه ای هم همچین لخت و باز نبود. آستینش حلقه ای بود و یقه اش بسته... تازه یه بخشی از توری که از 

آستین وصل شده بود تا روی دست رو میتونست بپوشونه. 
برش داشتم گرفتم جلوی بدنم و از باال نگاهش کردم. با اینکه قدم کوتاه نبود ولی تا روی زامونو گرفته بود. تصمیم گرفتم 

همون رو بپوشم هرچی که بود حداقل از شدت گرما نمی پختم. 
لباس هیچ زیپی نداشت. راحت از توی یقه اش که یه یقه ی چپ و راستی بود پوشیدمش و توی تنم مرتب کردم. رژ لب 

گوجه ای به نظرم زیباتر می شد و به همین خاطر هم اونو روی لبم کشیدم و لبامو روی هم گذاشتم. 
از بین دوتا کفشی که میتونستم انتخاب کنم یکیش خیلی پاشنه دار بود و یکشم بدون پاشنه. اگر قرار بود کنار میعاد راه 

برم زیاد فرقی داشت کدوم رو پام کنم چون در هر دو حالت از من بلند تر بود ولی ترجیح دادم بدون پاشنه رو بپوشم.
حاضر حاضر بودم که میعاد در اتاقو زد.

- شقایق؟ چرا درو بستی؟ حاضری؟

دوییدم پشت در و قفلشو باز کردم. پشت در بودم که اومد تو ولی همین که دیدمش ابروهام رفت باال. ریشش کوتاه تر شده 
بود و موهاشم مرتب تر. صورتش شفاف تر از آخرین باری که دیده بودمش شده بود و پیراهن تنش قشنگ رو بدنش نشسته 
بود. خیلی تغییر کرده بود بخاطر همینم چشمم رو نمیتونستم ازش بگیرم. بوی ادکلنش از اون فاصله نزدیک کم مونده بود 

خلم کنه. نفسم پر از هوای اون شده بود و با هر دم زوری ای که می کشیدم بوی غلیظ تری میومد تو بینیم.

- این چه ریخت و قیافه ایه؟

یعنی نذاشت بیاد تو که شروع کرد به غر غر کردن. در رو پشتش بستم و خودم جلوتر ازش قدم برداشتم تا ریخت و پاش 
هامو جمع کنم. گفتم یکم که غر بزنه خوب میشه و بیخیالم میشه پس اهمیتی ندم بهش ولی همین که صداش رفت باال 

همون جا وسط اتاق خشکم زد.
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- میگم این چه وضعیه شقایق؟

برگشتم سمتشو با یه قیافه ی برزخی روبرو شدم. صورتش پر از اخم بود و اون قیافه ای که تا چند لحظه قبل به نظرم 
جذاب اومده بود تنها چیزی که بهم منتقل می کرد رعب و وحشت بود. 

فقط نگاهش کردم که اومد جلوتر و دست گرفت به یقه ی لباسم. همین که یقه ام رو گرفت هرچی اون زیر بود و نبود 
ریخت بیرون. یقه ی لباس یه طوری بود که اگر یکیش رو میزدی کنار قشنگ یه طرف بدن رو نشون میداد.

- کی بهت گفت اینو بپوشی؟ حتما با این ریخت و قیافه هم میخوای بیای پایین؟

نفسم بند اومد. منظورش رو متوجه نمی شدم. پس باید چی کار می کردم؟



- یعنی چی؟ مگه چه ایرادی داره؟

یقه ام رو بیشتر کشید و با چشماش به سر و سینه ی لختم اشاره کرد و گفت:

- آخه دختر خراب آوردم با خودم میخواد این ریختی بیاد جلو ننه بابا و کل فامیل.

خودمو کشیدم عقب اونم مقاومت نکرد یقه ام رو ول کرد. بغضی که از حرفاش نشسته بود تو گلوم انقدر سنگین بود که 
داشتم خفه می شدم. بیشعور بی مالحظه هرچی تو دهنش اومده بود بار من کرده بود.

- حرف دهنت رو بفهم.

- ریخت و قیافت به من این اجازه رو میده که اینطوری صحبت کنم. 

انگشت شستش رو کشید روی لبم و یکمی هم رفت بیرون و با اخم و صدایی که سعی داشت اونقدر بلند نباشه که بیرون 
بره گفت:

- این عن و گوهارم پاک کن از روی لبت. مثل آدم یدونه کم رنگشو بمال بریم پایین. 

دیگه بغض نبود با این کارش بهو هرچی توی چشمم بود اومد روی صورتم. بدون هیچ صدایی فقط اشکام میومد و نگاهش 
می کردم. 

- من خرو بگو رفتم برای خانم گل سر گرفتم گفتم خوشش میاد اومدم میبینم به بدترین شکل ممکن لباس پوشیده. فکر کنم 

قبل این اتفاق هم خونواده درست درمونی نداشتی این چیزا رو بهت یاد بدن.

دوییدم توی حموم و امون ندادم. همینطور هق زدم و لباسم رو از تنم دراوردم. تو آینه به چشمای خیسم و رژ لبی که تا کنار 
لپم رفته بود نگاه کردم. خیلی بی انصاف بود که اینطوری باهام رفتار کرده بود. قفسه ی سینه ام باال و پایین می شد و نمی 

تونستم درست نفس بکشم. 

- رفتی اون تو چه غلطی کنی. بیا بیرون ببینم. بدو شقایق وقت نیست بیا مثل آدم حاضر شو بریم پایین مهمونا دارن 

میرسن.
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سعی کردم بغضمو قورت بدم. هی میخواستم صحبت کنم و جوابشو بدم ولی تا میومدم یه چیزی بگم گریه حرفم رو قطع 
می کرد. دستمو گذاشته بودم روی سینه ام و سعی می کردم حداقل بتونم عادی نفس بکشم ولی شدنی نبود که نبود. انقدر 
دلم رو با حرفاش سوزونده بود که داشتم از غصه دق می کردم. هنوز نیومده هرچی دلش خواسته بود بارم کرده بود و بعد 

می خواست که دوباره حاضرم بشم.



- شقایق با توام...

دیگه منتظر نموند من جوابشو بدم خودش در حموم رو باز کرد. دستامو جلوی سینه ام نگه داشتم و چشمامو بستم. لباسم 
همونطور وسط حموم خیس افتاده بود و من جیغ کشیدم.

- میعاد برو بیرون. برو بیروووون.

اصال صبر نکرد چون من سریع صدای درو شنیدم که بسته شد و رفت بیرون. بدنم می لرزید. دستامو اگر به روشویی نمی 
گرفتم نمیتونستم خودمو کنترل کنم و زمین نیوفتم. اون به خودش اجازه میداد با من هرطوری دلش می خواست رفتار 

کنه و من نباید حتی اعتراض میکردم. اصال به من چه که مهمونی بود و اون هم به من نیاز داشت. دلم نمیخواست برم 
پایین چجوری باید منو زور می کرد که طبق خواسته اش باشم. اون بود که باید میومد از من عذر خواهی می کرد بابت 

رفتارش ولی انقدر پرو بود که فقط هرچی دهنش اومد بهم گفت.
یکمی آروم تر شده بودم ولی هنوز وقتی به چند دقیقه قبل فکر می کردم بغض گلومو فشار می داد. حقم نبود باهام 

اونطوری صحبت کنه. میتونست ازم بخواد لباسم رو عوض کنم یا رژ لبمو تغییر بدم ولی اینکه اینطوری یهو توپیده بود بهم 
واقعا ناراحتم کرده بود. من اومده بودم کمکش کنم ولی اون باهام مثل یه برده برخورد میکرد.

- شقایق یه لحظه درو باز کن.

جوابشو ندادم. تکیه دادم به در حموم که نتونه خودشم درو باز کنه. نمیدونم چرا اون لحظه به ذهنم نرسید که میتونم در 
رو قفل کنم و فقط سعی داشتم با همون تکیه دادنم مشکلم رو حل کنم.

- عزیزم یه لحظه درو باز کن.

- میعاد برو لطفا. برو از اتاق بیرون.

- بیا اینو بگیر بپوش.

یه نفس عمیق کشیدن و دستمو روی جناق سینه ام فشار دادم و با ناراحتی گفتم:

- برو خواهش می کنم. من چیزی نمیگیرم بپوشم. برو به مهمونیت برس من نمیام.
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صدای نفسشو شنیدم ولی اصال برام مهم نبود که حرص می خورد یا ناراحت بود یا هرچیز دیگه ای. هر روزش برام یه 
دردسر بود. اون از شب قبلش و نزدیکی ای که باهام احساس کرده بود اینم از برگشتنش بعد از چندین ساعت. 

- من معذرت می خوام از حرفم. میشه درو باز کنی لباس بپوشی صحبت کنیم؟

- نه.



- خواهش کنم چی؟

من آدم لج کردن نبودم. هوای حموم هم داشت خفه ام می کرد. تو لحنش یه حالت التماسی بود که نمی تونستم بیشتر 
مقاومت کنم. الی درو باز کردم و دستمو گرفتم بیرون تا لباسو بده بهم اونم سریع لباسو گذاشت تو دستم. 

با دیدن لباس انگار همه ی عصبانیت های دنیا تو وجودم ریخته شده بود.

- من اینو نمیپوشم. یه بلوز شلوار بهم بده.

همون لباس بلند مشکی رو بهم داده بود و منم بیشتر ناراحت شدم. انگار داشت با زور و اجبار منو وادار به کاری می کرد که 
خودش دلش می خواست. این که همیشه حرف اون می شد واقعا ناراحتم می کرد.

- ازت خواهش میکنم بپوش بیا بیرون بشینیم صحبت کنیم.

لباسو تو مشتم فشار دادم.دیگه چشمه اشکم خشک شده بود و فقط یکمی باال و پایین پلکم باد کرده بود. اگر کسی دقت می 
کرد متوجه می شد که گریه کردم ولی یک ذره هم ریمل و خط چشمم تکون نخورده بود. یکمی روی مژه هام خیس بود. 

انگار همه شون ضپ آب بودن که هیچی نشده بود.
دست بردم و رژ لب و رژ گونه و هرچی که رو پوستم خراب شده بود رو با دستمال کاغذی رولی ای که تو حموم بود پاک 

کردم و لباس رو پوشیدم. پوشیدن لباسم یه داستان بود و بستن زیپشم یه داستان اساسی دیگه. از باال دستم نرسید و از 
پایینم تا یه جایی بیشتر نتونستم بکشمش باال. دقیقا یه جایی گیر کردم که نه از باال دستم بهش می رسید و نه از پایین می 

تونستم بفرستمش باال.
اون یکی لباس رو روی دستگیره ی در آویزون کردم و از حموم رفتم بیرون. زیپم همونطوری باز مونده بود. میعاد همونجا 
جلوی در وایساده بود و منو نگاه می کرد. سرمو انداختم پایینو کفشامو دراوردم لنگه به لنگه پرت کردم یه گوشه و رفتم 

جلو و گفتم:

- میشه لطفا این زیبپو ببندی؟

دیگه از اون صدای پر از خشم و نفرت خبری نبود. انگار همون لحظه بود و سریع فروکش کرد. 
 داشتم برای خودم هزار تا برنامه می ریختم که نمی خوام برم پایین و حاضر نیستم دیگه ریخت نحصش رو ببینم. مردک 

بیشعور...
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رو به تخت وایساده بودم و یه بخش موهامو کشیده بودم جلو که بتونه زیپمو ببنده. اصال پشمتو نگاه نمی کردم که ببینم 
میاد یا نه ولی قدماشو حس کردم و چند لحظه بعد رسید بهم.

انگشت اشاره اش آروم روی پوست گردنم کشیده شد. داشتم نفس کم میاوردم. این پسر باید حتما یه طوری منو اذیت می 
کرد. میون گلویی که پر از بغض بود صدام گیر کرده بود و  هورمانام داشت همه ی بدنم رو اذیت می کرد. بغضم هنوز کامل 



پایین نرفته بود و نوک انگشتاش نفسم رو بریده بود. چند ثانیه طول کشید و موهامو کامل از روی کمرم جدا کرد و جلو 
فرستاد. انگار با نوک انگشتاش با پوست بدنم بازی می کرد. اصال نمیدونم مویی بود یا نه ولی این حرکت انگشتش روی 

بدنم برای من هزار سال طول کشید. 
کاش میتونستم نفس می کشیدم ولی انگار هوا تموم شده بود. انگار اون آخرین لحظه هایی بود که داشتم میدیدم.

دستش رو روی پهلوی سمت چپم حس کردم و سوختم. به معنای واقعی انگار آتیش روی پهلوم بود و نفسم رو بند آورده 
بود. دستش رو برداشت و گرفت به پایین زیپ لباسم. نمیدونم واقعا بسته نمی شد یا اون دلش نمی خواست سریع ببنده. 

واسه همین تا حس کردم یکمی رفت باال چرخیدم و خودمو از دستش رها کردم. دستمو گرفتم باال و از باال زیپو بستم. 
باالخره تونسته بودم نفس بکشم و سریع از جلوی دستش برم کنار.

- ببخشید باهات بد حرف زدم.

- مهم نیست.

از کنارش رد شدم و به سمت چمدونم رفتم. نمیدونستم توی اون چمدون چی میخواستم ولی از بی هدفی بهتر بود.

- نمی خواستم ناراحتت کنم.

جوابشو ندادم که خودش اومد جلو و دستشو گذاشت روی شونه ام.

- شقایق معذرت می خوام. من از جای دیگه اعصابم خورد بود نباید سرت اونطوری داد می زدم.

همین که نگاهم به چشمای پشیمونش افتاد جرات گرفتم و هرچی دلم می خواست رو به زبون آوردم.

- من نمیدونم کیم میفهمی؟ نمیدونم از کجا اومدم. این که بهم هر ننگی رو میبندی جتی اگر حقیقتم باشه حقم نیست. تو 

کسی نیستی که برای من تعیین و تکلیف میکنی. 

شونه ام رو فشار داد و من فقط سریع چشمم رو ازش گرفتم که گفت:

- میشه االن زود حاضر بشی بریم پایین؟

- تو هرجایی که دلت می خواد میتونی بری ولی من جایی نمیام. وایمیستم همین جا تا مهمونیتون تموم بشه بعدم میرم یه 
پلیسی چیزی خودمو تحویل میدم حداقل تو یکی از دست من راحت میشی. لطفا کس دیگه رو برای پیاده کردن نقشه ی 

مسخره ات پیدا کن.
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نفسشو داد بیرون و منم الکی توی زیپای چمدون گشتم. دستشو برداشت و گفت:



- خواهش می کنم.

هیچی نگفتم که گفت:

- تو عمرم یک بار هم از کسی خواهش نکرده بودم. اذیت نکن. بیا بشین حاضر شو هر چیزی هم خواستی کمکت میکنم بعد 
بریم پایین.

تو چشماش زل زدم. می خواستم با این نگاه واقعیت حرفاشو بفهمم و من واقعا چیزی جز صداقت توی صورتش ندیدم. 
واقعا انگار پشیمون بود ولی دل من شکسته بود.

- فقط امشب رو میام ولی دلم انقدر از دستت شکسته که دیگه حاضر نیستم بعد از امشب ببینمت.

از کنارم بلند شد ولی من لبخند کجکی اش رو دیدم که داشت پنهون می کرد و صدای آرومشم حتی شنیدم که گفت:

- نمی ذارم بری.

اهمیتی بهش ندادم و موهامو شونه زدم و دوباره آرایش کردم. البته هرچیزی که نیاز بود چون همه ی آرایشم پاک نشده 
بود. با یکمی آرایش و گذشتن زمان پف چشمام هم از بین رفته بود و دیگه کسی شک نمی کرد که گریه کردم. 

کارم که تموم شد از جام بلند شدم و بعد اون همه مدت نگاهش کردم و گفتم:

- بریم.

از روی لبه ی تخت بلند شد و اومد سمتم. دستش رو کرد توی جیبش و یه چیزی از توش دراورد که من متوجه نشدم چیه. 
وایساد جلوم و موهای یک طرف سرم رو داد باال و گیه گل سر بست بهش. برگشتم سمت آینه و خودمو نگاه کردم یه 

سنجاق سر بلند بود که سرش چند تا صدف وصل شده بود. با همون نگاه دلخورم که این مدت از رو صورتم نرفته بود 
نگاهش کردم و ازش تشکر کردم. فقط ممنون کافی بود. انقدر دلخور بودم که نمیدونستم بیشتر از یه ممنون بهش بگم.

- بهت میاد.

- ممنونم.

دوباره خودم رو توی آینه نگاه کردم و  این بار کفش پاشنه دار رو پام کردم. میعاد اومد جلو و دستم رو گرفت. یکم دستم 
رو از توی دستش کشیدم بیرون ولی اون خیلی راحت دستم رو توی دستش گرفت و راه افتاد. 

- خیلی پشیمونم که همون اول پیشنهادت رو قبول کردم و باهات اومدم تهران. واقعا کارم اشتباه بود.

- ولی من پشیمون نیستم که تورو آوردم.
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با بدجنسی اضافه کرد:

- دقیقا به هدفم دارم میرسم.

اون گوشه ی لبش رو دیدم که رفت باال ولی فقط یه نفس عمیق کشیدم و همراهش شدم. 
در اتاق رو که باز کرد تازه متوجه ی صدای موسیقی شدم و شلوغی پذیرایی کوچیک باال که از اون خلوتیش درومده بود. 

همه تو رفت و آمد بودن و مهسا هم همون اول دویید سمت و بغلم کرد.

- چقدر ماه شدی خوشگل من.

صورتم رو بوسید منم جوابشو دادم. اونم یه پیراهن بلند طالیی تنش کرده بود که تو سبک لباس من بود ولی رنگش خیلی 
چشم گیر بود و قشنگ برق می زد. دست مهنا رو گرفت و رفتن به سمت سرویسی که خارج از اتاقا توی راهرو بود.

میعاد دستش رو روی شکمش قرار داد و منتظر شد که منم بازوشو بگیرم. یکمی تردید کردم و نگاهش کردم ولی آخرش 
دستم رو دور بازوش پیچیدم و باهاش هم قدم شدم. 

هنوز یه چیزی روی سینه ام سنگین بود. رفتار میعاد از جلوی چشمم نمی رفت. احساس بدی که از کنارش بودن داشتم 
دیوونه کننده بود.

رسیدیم پایین پله ها که با سیل مهمونا مواجه شدم. هرچی بهم معرفیشون می کرد یادم نمی موند اون خانم و بچه اش کی 
بودن یا اون یکی خونواده سه نفره چه نسبتی باهاشون داشتن. 

از فامیل و دوست و آشنا گرفته تا همکارای پدرش توی اون مهمونی بودن. نمیدونم اصال چرا باید همچین مهمونی بی 
مناسبتی راه می نداختن!

میعاد با آشناهاشون صحبت می کرد ولی دست منو ول نمیکرد. همینطوری عین بچه ها دنبال خودش منو میکشید منم هیچ 
اعتراضی نمی کردم. خنگم دیگه وقتی الزم بود اعتراض کنم الل مونی میگرفتم.

بعضی از مکالماتشون طوالنی تر می شد و بعضیا کوتاه تر ولی بازم فرقی نداشت من کال عالقه ای به مکالماتشون نداشتم و 
تمام مدت حوصلم سر رفته بود.

یه گوشه وایساده بودیم که صدای موزیک یهو قطع شد. میعاد که حواسش نبود داشت با پسر یکی از همکارای باباش که 
انگار از قدیم آشنایی داشتن و با زن و دخترش اومده بود صحبت می کردن. موزیک قطع شد و صدای آروم آهنگ تولدت 

مبارک بدون متن شروع به پخش شدن کرد. میعاد تو جاش خشک شد و با ببخشیدی که گفت برگشت پشت سرش رو نگاه 
کرد که منم به تبع اون چرخیدم. 
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مهسا یه کیک بزرگ دو طبقه دستش بود و با یه خنده ی بزرگ وسط سالن آروم می رقصید. انگار کیک روی دستاش سنگینی 
می کرد چون نمی تونست راحت تکون بخوره. 

عالوه بر مبالی خونه دور تا دور هم صندلی چیده بودن و میز های بلندی که جاهای مختلف سالن برای کسایی که می 
خواستن سرپا وایسن تعبیه کرده بودن هم مناسب دور هم وایسادن و صحبت کردن بود.



میعاد لباشو رو به باال برد و سرشو تکون داد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که مهسا کیک رو آورد گذاشت روی همون میزی 
که ما جلوش بودیم. میعاد باالخره دستم رو ول کرد و پذیرای آغوش مهسا شد. 

همه دست می زدن و از سورپرایز میعاد خبر داشتن و انگار فقط من و اون بودیم که چیزی از ماجرا نمیدونستیم. وقتی 
خواهرش از بغلش اومد بیرون یکمی رفتم جلو و آروم گفتم تولدت مبارک. 

انتظار هرچیزی رو داشتم جز این که بخوان جشن خونوادگیشونو به جشن تولد برای میعاد تبدیل کنن. میعاد به سمتم خم 
شد و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد. صداشو تو اون شلوغی کنار گوشم شنیدم که گفت:

- بازم منو ببخش امروز ناراحتت کردم.

- تولدت مبارک.

دیگه تولدش بود وجایز نبود بیشتر از اون توی جلد ناراحت خودم باشم. یه لبخند نصفه و نیمه بهش زدم و سرمو آروم 
تکون دادم. 

مهسا شمع عدد سی و چهار رو روی کیکش گذاشت و اونم فوتش کرد. صدای دست و سوت ها تمومی نداشت و نگاه سنگین 
باباش هم روی من انقدر عذاب آور بود که به سختی تحملش میکردم.

وقتی کیک رو فوت کرد و برید انگار تازه مجلسشون شروع شد. همه ی جوونا رفتن وسط و سن باال ها هم یه گوشه دور هم 
جمع شده بودن. بابای میعاد دیگه نگاهش روی ما نبود و داشت با همکاراش صحبت می کرد. وقتی بهم نگاه می کرد حس 

می کردم دارم مثل یه شمع آب می شم و تموم میشم. واقعا احساس بدی بهم دست می داد. انگار توی نگاهش هزار تا حرف 
بد بارم می کرد. قشنگ مشخص بود که اینطور روابط رو نمیتونن هضم کنن و منو فقط و فقط بخاطر میعاد تحمل میکنن. 

میعاد دستم رو گرفت و منم برد وسط. همه کت و شلوار تنشون بود ولی میعاد فقط روی پیراهن سفیدش یه کروات مشکی 
ساده بسته بود. با وجود اینکه طوالنی کنارش بودم ولی بوی ادکلنش هنوز هم برام خاص و دلچسب بود. 
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دستم رو ول کرد و خودش یکمی رفت عقب تا با هم برقصیم. اصال به درخواست رقصش نمی تونستم نه بگم چون با هر 
کدوم از موزیکا کمرم به یه طرفی می رفت و دیگه نمیتونستم نرقصیدن رو تحمل کنم. 

آروم رقصیدم ولی کامل روی ریتم آهنگ و حساب شده. انگار جلوی آینه بودم و داشتم خودم رو می دیدم که اونطوری 
حساب شده کمرم رو تکون می دادم. چون فضا شلوغ بود نمیتونستم راحت برقصم و از طرفی دستم برای دو نفره رقصیدن 

بسته بود وگرنه می تونستم با تک تم آهنگ ها تا صبح برقصم و خسته نشم. 
آهنگ بعدی که یکمی آروم تر بود میعاد اومد جلوم وایساد. رقصش مردونه و شیک بود. زیاد تکون نمی خورد و دستاشو 

یکم باز می کرد. کار خاصی نمی کرد ولی دلنشین می رقصید. 
دستشو گذاشت روز دو طرف کمرم و همونطوری با فاصله ی کم هردومون تکون خوردیم. این رقصیدنا داشت کامال حس و 

حال بدم رو دور می کرد. بغض تو گلوم کامل از بین رفته بود و از طرفی هم راحت بودن لباس و کفشم باعث می شد تا 
بتونم بهتر برقصم.

برای آهنگ شادی که بعد از رقص آروممون گذاشتن مهسا هم بهمون ملحق شد. خیلی دوست داشتنی بود و من واقعا وقتی 
که میدیدمش احساس نمی کردم این آدم رو تازه شناختم. انقدر خانم و خوش برخورد بود که منم حس خوبی می گرفتم. 



به خصوص بعد از اون رقص نزدیکی که داشتیم و دمای بدنم باال رفته بود نیاز داشتم یکمی از میعاد فاصله بگیرم و حداقل 
برای رقص نگاهش نکنم. چند دقیقه بعد هم مهدی شوهرش اومد کنارمون و رقصمون چهار نفری شد. نمیدونم درست 

احساس می کردم یا فقط یه احساس بی پایه و بنیاد بود ولی وقتی از ته دل می خندیدم . به حرفای مهسا عکس العمل 
نشون می دادم نگاه میعاد رو روی خودم احساس می کردم. بر نمی گشتم نگاهش کنم ولی قشنگ سنگینی نگاهش رو 

احساس می کردم.

- بریم یکم بیرون هوا بخوریم.

دستم رو گرفت و برد بیرون از خونه. خودمم دوست داشتم یکمی هوا بخورم ولی صدای موزیک منو به تنها کاری که وادار 
می کرد رقصیدن بود. با جون و دل می تونستم ساعت ها برقصم و اصال خسته نشم.

ماشینا رو از توی حیاط برده بودن بیرون و فضا کامال باز شده بود. آب استخر پر بود و همین باعث می شد که یکمی هوا 
خنک تر باشه. میدونستم هرچقدر هم که اصرار کنم دستم رو ول نمیکنه بخاطر همین معترض نشدم. 
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رفت لبه ی استخر نشست و منم کنار خودش نشوند. دست کشیدم زیر دامنم تا مرتب بشه و بشینم. 

- نمیدونستی تولدته؟

- امروز نیست.

دستمو کردم توی آب استخر و یکمی آبو به سمت جلو هل دادم. میعاد برگشت نگاه کرد ولی چیزی بهم نگفت. بسته ی 
سیگارشو از توی جیبش دراورد و یه نخ از توش دراورد. به من ربطی نداشت که بخوام بهش بگم سیگار بکش یا نه ولی به 
بوش که فکر می کردم می خواستم باال بیارم انقدر که از اون بو متنفر بودم. سیگارو گذاشت کنار لبش ولی روشنش نکرد. 

- گفته بودن بخاطر اینکه منم تهرانم یه مهمونی گرفتن که همه همدیگه رو ببینیم. من کال از تولد خوشم نمیاد مخصوصا که 

این همه آدم بخاطر یه مرد سی و خورده ای ساله دور هم جمع بشن. تولد برای بچه هاس.

- االن که بهت خوش گذشت.

- نگفتم که از مهمونی بدم میاد. از تولد خودم خوشم نمیاد... دوست ندارم اینطوری مهم جلوه داده بشه.

سرمو تکون دادم. ولی من دلم میخواست همچین جشنی داشته باشم و آدمایی که برام همچین جشنی بگیرن. برای منی که 
نمیدونستم تولدم کی هست اصال شدنی نبود و صد البته کسی رو هم نداشتم که بخواد برام یه همچین تولدی بگیره. دستام 

رو گذاشتم روی لپ هام که از هیجان فکر کردن به جشن تولد گرم شده بود و گفتم:

- ولی من عاشق اینم که برام تولد بگیرن اینطوری سورپرایز بشم. من امشب بجای تو سورپرایز شدم.

دستشو گرفت زیر چونم و انگار برق چشمامو خوند که یه لبخند غمگین زد و گفت:



- دوست ندارم صورتتو اینطوری غمگین ببینم. نمی خوام چیزی اینطوری ناراحتت کنه.

از حرفش لرزیدم سریع چشمم رو ازش گرفتم و نگاهش نکردم. اگر بیشتر نگاهش می کردم قطعا گریه ام در میومد. 

- شقایق؟

یه طوری صدام کرد که حس کردم اتفاق خاصی افتاده واسه همین سریع چشمم رو از کاشی های استخر گرفتم و نگاهش 
کردم.

- می خوام ببوسمت آماده باش.

چشمام بیش از حد عادی گشاد شده بود ولی تا بتونم عکس العملی نشون بدم سرشو آورد جلو و لباشو گذاشت روی لبام.
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یه لحظه همه ی دنیا برام وایساد. گوشام هیچی نمیشنید و چشمام ناخواسته بسته شد. نه می تونستم کاری کنم نه 
میتونستم تکون بخورم. حتی یکی از دستام می خورد روی آب. حرکت لباش آروم بود و من مثل احمقا هنگ کرده بودم. 

هیچ حرکتی نکردم و اون لبای منو بین لباش به بازی گرفته بود. یه دستش چونه ام رو نگه داشته بود و خیلی آروم و مالیم 
میبوسید.

وقتی تونستم به خودم بیام سریع عقب کشیدم. نگاهش رو برگردوند سمت ایوون خونه و یه نفس عمیق کشید.

- چی کار... میکنی؟

تمام بدنم می لرزید. توقع هر کاری رو داشتم جز این بوسیدن یهویی از سمت میعاد. تمام بدنم داشت یخ می کرد. چشمام 
می لرزید و حالم بد بود. 

- ببخشید. مجبور شدم.

یکمی خودمو کشیدم عقب و با بغضی که توی صدام بود گفتم:

- خجالت... خجالت نمیکشی؟ من بی کس و کارم ولی بهت اجازه نمیدم هر استفاده ای که خواستی ازم بکنی.

یه قطره اشک از کنار چشمم اومد پایین. خواستم از جام بلند بشم برم که دستم رو گرفت و نشوند اونجا. نذاشت از کنارش 
برم. هنوز داشتم می لرزیدم و ناراحت بودم. 

- قصد اذیت کردنت رو نداشتم. معذرت می خوام.



اشک هایی که زیر چشمام بود رو پاک کردم و خواستم دستشو بزنم کنار و بلند بشم. بودن من کنار میعاد اصال درست نبود. 
احساس می کردم واقعا داره ازم سو استفاده میکنه.

- هستی داشت از پشت پنجره نگاهمون میکرد برای همین بوسیدمت. معذرت میخوام.

دستمو آورد پایین و این دفعه خودش انگشتشو کشید زیر چشمام و اشکامو پاک کرد. دلم داشت می لرزید. حس لذتبخشی 
که از لباش گرفته بودم غیرقابل انکار بود ولی مگه اون کی بود که بخواد شب منو توی بغلش نگه داره و حاال هم ببوستم. 

قرار و مداری که داشتیم شامل این چیزا نمی شد و اون داشت زیاده روی میکرد.
دستشو از روی صورتم کنار زدم و گفتم:

- لطفا حد و حدود خودت رو بدون. با کارات داری منو اذیت میکنی. من نمیتونم ادامه بدم.

- دوست دخترا یه بوس نمیدن؟
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لباش رفت باال و معلوم بود که داره باهام شوخی میکنه. نگاهمو ازش گرفتم. قلبم تند و تند تر از قبل می زد. لبامو کشیدم 
تو و گازشون گرفتم.

- من اگر چیزی هم یادم نباشه تو حق نداری ازم سو استفاده کنی.

- همچین قصدی نداشتم. بهت گفته بودم نقش دوست دخترم رو بازی میکنی.

قدمامو به سمت در ورودی خونه برداشتم. دلم می خواست از کنارش فقط دور بشم. نمی خواستم اینطوری کنار کسی باشم 
که با تمام حرکاتش حس می کردم داره بازیم میده. مطمئن بودم اشتباه تر از اومدنم به تهران هیچی نبود. من اشتباه کرده 

بودم و حاال داشتم چوبشم می خوردم. شاید همون اول بهتر بود برم سراغ پلیس و همه واقعیتا رو بگم. شاید اونطوری 
کس و کارم پیدا می شدن و من بالتکلیف نبودم و مجبور نمیشدم بخاطر اینکه مدیون میعاد بودم از اون جنگل سوت و کور 

تا تهرانی که هیچی ازش نمیدونستم بیام.

- شقایق کجا میری؟

اصال برنگشتم سمتش. جوابی هم برای دادن بهش نداشتم برای همین سرعتم رو بیشتر کردم و روی اولین پله بودم که اومد 
از پشت دستمو گرفت. نمی خواستم برگردم ولی مقاومتم برای اینکه دستم رو ول کنه شدنی نبود. دستم رو کشیدم ولی 

انقدر محکم توی حصار دستاش اسیر شده بود که قدرت مقاومت نداشتم.

- چرا فرار میکنی؟



قلبم انگار داشت بیرون سینم کوبیده می شد. من نمی تونستم این باال و پایین شدن احساساتم رو کنترل کنم. نمی تونستم 
به دلم دستور بدم و ازش بخوام طبق خواسته من رفتار کنه. مگه دل آدما با دستور عقلیشون کار میکنه که مال من بخواد 

کار کنه؟

- دستمو ول کن لطفا. می خوام برم باال.

- وسط مهمونی؟

زبونم بند اومده بود. نه که جواب دادن بلد نباشم نه اصال ولی صدای مسخره ی تو دماغیشو که می شنیدم دیگه نمیتونستم 
صحبت کنم. هنوز حس می کردم نرمی لباس که با خیسی مخلوط شده بود داره رو لبام می لغزه. کاش میعاد این کارو نمی 
کرد ولی با این کارش فقط راه رو برای من سخت تر کرده بود. می تونستم مقابله کنم ولی برام سخت تر شده بود. به جای 

این که بخوام ازش متنفر بشم داشتم به تمام وجودش ریز بینانه تر فکر می کردم ولی همین که به خودم اومدم گفتم:
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- بگو حالش بده. چمیدونم یه بهونه بیار.

دست چپشو گرفت جلوی دیدش و ساعت رو نگاه کرد.

- هنوز ساعت ده هم نشده. فکر می کنی این مهمونی به همین زودی تموم میشه؟

شونه هام نا محسوس افتادن پایین و پنجه ام میون دستای بزرگش گیر کرد. دستایی که اصال نرم نبود و برعکس نوک 
انگشتاش خیلی هم زبر بود. ناخن هایی که از ته گرفته بود و بند بند انگشتان بزرگش که بخاطر کار زیاد با دست هاش 

 زمخت و سفت بود. 

- بریم یکم بین مهمونا باشیم بعد میری باال.

- میعاد!

انگار اعتراضم فکر با صدا زدنش بود که بهش می رسید. انگار اصال الل بودم و تنها کلمه ای که میتونستم از این حنجره ی 
 بی صاحب مونده بکشم بیرون اسم مسخره ی خوشگلش بود... مسخره ی خوشگل مثل خود احمق بی خاصیتش!

- شقایق اومدی این جا پس باید تا تهشم بیای. باشه اکی بهت دست نمی زنم. نمی بوسمت...

دستاشو گرفت باال و شبیه کسایی که تسلیم شدن نگه داشت و اخماش روی صورتش پررنگ و غلیظ تر شد. من که ترسیده 
بودم. ترسیده بودم از این همه نزدیکی به یه گناه دهنده. از اینکه من فقط همین یه مرد رو میشناختم و نکنه وابستگی به 

بودنش نذاره هیچی از گذشته یادم بیاد و به زندگی عادی برگردم. ترس داشتم... می ترسیدم ازم سو استفاده کنه و بعد من 
هیچی یادم نیاد... هیچی یادم نیاد و بشم یه شقایق شقایقی که هویت واقعیشو نمی دونه. کاش می تونستم خودم برای 



زندگیم برنامه ریزی کنم. خدا یه طوری برام این زندگی رو رغم زده بود که درمونده به چشمای میعاد نگاه کنم و حس کنم 
هیچ راه پس و پیشی ندارم. حس کنم جز اطاعت کردن از میعاد نمیتونم هیچ کاری کنم.

- دست بهم نمیزنی. دستم رو نمیگیری. بغلم نمیکنی...

پرید وسط حرفم و پیشونیش چین خورد. 

- او او او او چه خبره. وایسا با هم بریم تخته گاز گذاشتی یه لحظه هم صبر نمیکنی!

نفس گرفتم و خواستم بقیه ی خواسته هامو بهش بگم که خودش گفت:

- دستتو میگیرم. بغلتم میکنم. همه اینا صوریه! همه اش برای همین چند روزه. وقتی برگردیم خونه همه چیز به حالت 

عادی برمیگرده. فقط قول میدم دیگه نبوسمت.
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یکی از تا های ابروشو برد باال و ادامه داد:

- چون هنوزم مطمئنم مالی نیستی و هزار تا دختر بهتر از تو از خداشونه که یک لحظه فقط نگاهشون کنم. فکر نکن خبریه. 

اینا همه اش برای نمایشیه که می خوام جلوی خونواده ام و آشنا ها بازی کنم. برمیگردیم خونه و من به راحتی با یه اشاره 
میتونم دختر بیارم خونه و تمام مشخصاتش رو خودم انتخاب کنم.

از این همه توصیفی که داشت تو روی من می کرد حالم بهم خورد. نه بخاطر حرفایی که راجب خودم زد. اصال دیگه جفظ 
بودم و میدونستم که من مالی نیستم و نظرشو حتی ممکن نیست جلب هم بکنم ولی این پروییش حرصم رو درمیاورد. نه 

به دو دقیقه قبلش که انقدر مهربون برخورد می کرد و نه به حرفایی که جلوی پله بهم زد.

- پس همه ی اینا نمایشه. فقط برای اینکه حاجی بتونه با روابط من کنار بیاد و منو درست بشناسه. نمی خوام برگرده فردا 
روزی دوباره دختر های مناسبم رو ردیف کنه و ازم بخواد من زن بگیرم. اکی؟

خوشم نیومده بود از حرفاش. از حرفایی که حس کاال بودن به من میداد. انگار که من رو اجاره کرده بود و من می خواستم 
طبق خواسته و نظرش شبیه یه عروسک خیمه شب بازی عمل کنم. خیلی مسخره بود و خیلی اعصاب خورد کن. 

- باشه این مهمونی میام کنارت ولی فردا لطفا منو ببر یه جایی که بتونم اعالم این وضعیتم رو بکنم. منو ببر یه دکتری که 
شاید بتونه حافظمو برگردونه... منو ببر یه جایی که بتونم برم و مزاحم زندگی تو نباشم که تو هم بخوای به هر نحوی از 

این مزاحمت من سو استفاده کنی.

گوشه ی لبش بازم رفت باال. این خیلی بد بود که من نمی تونستم با تغییر حالتاش بفهمم منظورش چیه. اصال نمی شد 
فهمید داره مسخره ام می کنه یا داره بهم می خنده. انقدر همیشه در حال آزار و اذیت من بود که من تمام مدت فکر می 

کردم می خواد مسخرم کنه.



- باشه یه فکری به حالت می کنم. 

- باشه پس بریم.

همین بیست و چهار ساعتی که گذشته بود انقدر رفتارای عجیب و غریب ازش دیده بودم که منگ بودم. وقتی همه اش با 
هم میومد توی ذهنم انگار وسط یه هزارتوی پیچ در پیچ افتاده بودم و نمی تونستم ازش بیام بیرون. 
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باید از دلم مراقبت می کردم. مبادا این وسط توی هزارتوی اعصاب خورد کن و دردسر ساز گیر می کردم و تنها راه نجاتم 
دوباره می شد میعادی که منو از وسط جنگل نجات داده بود. می ترسیدم از وابستگی ها...

- من هنوز از بابت لباس ناراحتم.

اخماشو کشید توی همدیگه و سرشو تکون داد:

- یعنی که چی ناراحتم؟ مگه هرچی دم دستت می ذارن باید بپوشی؟ نمیبینی وضعیت اینجا رو؟ با اون لباس میومدی 
پایین همه چاک اینجا و اونجا و همه جات بیرون بود؟ نه تورو خدا می خوای برو لباستو دربیار با بیکینی راه بیوفت بیا.

- نوع لباس پوشیدن من...

نذاشت حرفمو ادامه بدم. رفته بودم توی جلد اون شقایق پرویی که خجالت و اینا حالیش نبود. اگر می خواستم این روزا 
رو کنار این مرد سر کنم باید همون شقایق پرو ای که سر زبون داشت می شدم. همون دختری که نمی ذاشت میعاد بهش 

حرف بزنه و سریع جوابشو می داد.

- آره به خودت مربوطه ولی نه زمانی که دوست دختر منی. اینجا دقیقا به من مربوطه. هرجا هر مزخرفی که دلت می خواد 
تنت کن ولی وقتی با من میای جایی حق نداری هرچی دلت خواست بپوشی.

- پس چرا تو خونه هر طور دلم می خواد میگردم؟ 

بازم گوشه ی لبش رفت باال و دستمو کشید تا از پله ها بریم باال و گفت:

- چون من به تنها کسی که اصال نگاه نمی کنم تویی. لختتم دیدم دیگه. وقتی منو تحریک نمیکنه پس هیچ فرقی برام نداره 

که چی تنت باشه.

مرد بود؟ شک داشتم به مرد بودنش. شک داشتم به این رفتارای عجیب و غریبش. فکر می کردم هیچ وقت نتونم این مرد 
رو بشناسم و رفتاراشو بفهمم.

دروغ بود اگر می گفتم ناراحت نشدم. ناراحت بودم از این که اونطوری بی رحمانه صحبت می کرد.



رفتیم توی سالن. یه عده وسط می رقصیدن و یه عده هم در حال تدارک میز ناهار خوریشون که رفته بود جلوی آشپزخونه 
برای تدارک شام بودن. نگاهمو چرخوندم و دنبال اون دختری گشتم که میعاد راجبش گفت و باعث شده بود لبامو طوری 

ببوسه که من بعد از گذشتن کلی دقیقه بازم لرز توی تنم باشه.
وقتی یه جا وایمیستادیم دستاشو می گرفت به شونه ام و وقتیم در حال حرکت بودیم دستاش فاصله ی بین انگشتامو پر 

می کرد. 
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 با اینکه من دستام ظریف و کشیده بود ولی دستای بزرگ میعاد قشنگ توی جاهای خالی رو پر می کرد و من سر می شدم. 
هر ثانیه به خودم نهیب می زدم و هر لحظه خودم برای خودم موقعیتم رو تجزیه و تحلیل می کردم. 

تنها وقتی که خودم بودم و میتونستم راحت بدون فکر کردن به چیزی دقیقا همون کاری رو که می خوام بکنم حین 
رقصیدن بود. یه فضای رهایی که هیچ جای دیگه نمی تونستم تجربه اش کنم. انگار همه ی نزدیکی ها به میعاد رو می 

شست و می برد.
مهمونی تا بعد از نیمه شب هم اداخه داشت و من هر چند دقیقه یک بار فقط یه خمیازه ی طوالنی میکشیدم. انقدر خمیازه 

کشیده بودم که از چشمام اشک میومد پایین. دلم می خواست کفشامو در بیارم و پاهامو توی آب گرم فرو کنم. حتی تنم 
هم به یه دوش آب گرم اساسی نیاز داشت ولی نمیتونستن وسط مهمونی حرفی بزنم.

میعاد سرش رو برد کنار گوشمو گفت:

- خوابت میاد عسل؟

صداش آروم نبود و خواهرشم کنارش وایساده بود. فهمیدم این کلمه ای که گفته بود فقط بخاطر حضور خواهرشه وگرنه 
بین خودمون دوتا که فقط تنها چیزی که رد و بدل می شد بحث و جدال بود! عسل و این حرفا نداشتیم. یکی اون می گفت 

و دوتا من...
چشمامو که از خستگی خمار شده بود باز و بسته کردم و دستمو گرفتم جلوی دهنم تا خمیازه ام جلوه ی بدی نداشته باشه. 

اشک که تو چشمام جمع شد از بین همون تاری میعاد و نگاه کردم و گفتم:

- اوهوم خیلی.

- میخوای بری باال بخوابی؟

سرمو تکون دادم و ازش یه لبخند دریافت کردم. کاش میعاد همیشه انقدر مهربون بود و به فکر منو میعادی که من شناخته 
بودم تنها کسی که براش هیچ اهمیتی نداشت من بودم و خودش هم اولویت اصلی زندگیش بود.

 
- عیبی نداره برم بخوابم؟

چشماشو آروم بست و سرشو تکون داد. لبمو کشیدم تو، باید قبل از خواب باهاش صحبت می مردم. اگر می رفتم روی تخت 
می خوابیدم دلم نمی خواست بیاد کنارم بخوابه. توی گفتن و نگفتن مونده بودم. می خواستم بهش بگم بریم باال با هم 

صحبت کنیم و اون دوباره برگرده پیش مهمونا ولی پشیمون شدم.



̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦
#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_106

- کسی پرسید میگم سرت درد می کرد.

واقعا هم سرم درد می کرد. سنگینی سرم با تنها چیزی که ممکن بود خوب بشه یه خواب طوالنی و درست و حسابی بود. 
خمیازه ام رو اینبار قورت دادم که برگشت رو به مهسا گفت:

- این بچه خوابش میاد ساعت از دو  شبم گذشته. میبرمش باال تا شاید مهمونا هم ایشاال رفع زحمت کنن.

مهسا لباشو با حرص کشید تو. میعاد از قصد اینطوری گفته بود ولی مهسا انگار ترسیده بود کسی چیزی بشنوه داشت حرص 
می خورد.

یه لبخند به صورت مهربون مهسا زدم و ازش خداحافظی کردم. خوشحال بودم میتونم برم تو اتاق بخوابم و میعاد هک قرار 
نبود اذیتم کنه.

رسیدیم اتاق میعاد، برای گفتن و نگفتن دل دل کردم و آخرم حرفی بهش نزدم. خودش اومد توی اتاق و همون جا جلوی در 
وایساد. میدونستم برمی گرده پایین و مطمئن بودم برنامه ای که برای خودم چیده بودم بهتر از گفتن حرفی بود که تا چند 

دقیقه قبل برای برنامه ریزی می کردم واسه همینم دیگه حرفی نزدم.

- بخواب منم میام هر وقت اینا برن. توی چمدونت یه بسته صورتی هست توش دستمال مرطوبه مخصوص آرایشه. از اون 
استفاده کن.

سرمو تکون دادم. دلم یه حال عجیبی داشت. کاش میشد میعاد اونی که شناخته بودم نبود و میعادی بود که همین یه روز 
چشمه های مهربونیشو دیدم. کاش می شدعصبانیت بعد از ظهرش از روی حساسیت بود و نه چیزای دیگه و حرفای ناراحت 

کننده نزده بود. 
میعاد مهربون هیلی دلنشین بود و من نباید به این مهربونیاش دل میبستم چون میعاد اصال اینی نبود که من این رپزا 
میدیدم. میعاد اون پسر بد اخالقی بود که چندین و چند بار غذاهای منو توی سطل آشغال خالی کرده بود و حتی منو 

مجبور کرده بود چند بار روی میز آشپزونه رو دستمال بکشم. 
از تمام غذاهام ایراد می گرفت و من نمیتونستم یک کلمه حرف بزنم. میعاد اونی بود که منو مجبور کرد کل گاراژش رو 
مرتب کنم و کلی وسیله ی سنگین رو جابجا کنم. میعاد مهربون فقط جلوی خونوادش اینطوری بود نه کنار من. مطمئن 

بودماگر دوباره برگردم خونه اش همون آش و همون کاسه اس و من مجبورم تمام رفتاراشو تحمل کنم.
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رفتم سراغ چمدونم. دنبال بسته صورتی ای که ازش حرف زده بود گشتم. یه بسته استوانه ای کوچولو صورتی بود که 
وقتی درشو باز کردم و نایلون سرشم کندم یه بوی خیلی خوبی پیچید توی بینیم. انگار بوی یه ادکلن خیلی خیلی خوشبو 



بود ولی فقط بوی دستمال مرطوبی بود که باهاش باید آرایشم رو پاک می کردم.
اول یه لباس راحتی پوشیدم و بعد رفتم تا صورتمو پاک کنم.

 آروم دستمال رو کشیدم روی چشمام و بین هر بار کشیدنش خمیازه می کشیدم. خواب کم مونده بود همونجا توی حموم 
منو با خودش ببره ولی تسلیم نشدم. یه طوری خسته بودم که حتی وقتی صورتمم که شستم بازم خوابم نپریده بود.

بسته ی دستمال رو گذاشتم روی پاتختی و روتختی میعادو برداشتم. یدونه از بالشت هاشم با خورد کشیدم تا بیوفته روی 
زمین. نصف پتو رو رو زمین صاف کردم و می خواستم از بقیش به عنوان پتو استفاده کنم. صدای پایین هم نمیومد و من 
راحت می تونستم بخوابم. وقتی سرمو گذاشتم رو بالشت و چشمامو بستم دیگه هیچی نفهمیدم. جامم حسابی گرم و نرم 

بود و می تونستم راحت و آروم بخوابم.
انقدر خوابم عمیق بود که تا وقتی صدای میعاد و نشنیده بودم چشمامو باز نکردم. تازه انگار کلی صدام کرده بود...

- شقایق خانم.

بدنمو کشیدم و یه نفس صدا دارم پشت بندش کشیدم. خواب لذت بخشی بود و انقدر بهم چسبیده بود که نمیخواستم 
بیدار بشم.

- پاشو خوابالو، پاشو میخوایم صبحانه بخوریم منتظر توییم. به بچه ها قول شنا داده بودم پاشو با هم بریم پایین توام بیا 
لب آب بشین.

چشمامو باز کردم که دیدم داره توی کمد دنبال وسیله هاش می گرده. یکی از لباساشو گرفته بود دستش و تو کمد کنکاش 
می کرد.

همین که اومدم از جام بلند بشم دیدم روی تختم. بدنم یخ بست! من پایین خوابیده بودم و وقتی چشم باز کردم روی تخت 
بودم. دقیقا همون سمتی که روز قبل خوابیده بودم. قلبم دیگه ول کن نبود. یعنی میعاد بغلم کرده بود و گذاشته بود روی 

تخت! نفسم سخت باال پایین می شد. اصال یادم رفت باید بهش سالم بدم. همون طور گیج و منگ سر جام نشستم.
ترجیح دادم به روز خودم نیارم و همونطوری خجالت زده بدوام توی حموم. شب قبل از خستگی زیاد دوش هم نگرفته 

بودم.

- سالمتو خوردی؟
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درو پشت سرم بستم و همون جا گفتم:

- سالم.

این حالی که برام پیش اومده بود اصال قابل انکار نبود. یه طوری با رفتارش تغییر حالت می دادم که انگار داره جونم گرفته 
میشه. 



قلبم تند تند می زد و دیوونه وار می کوبید به دیواره های سینه ام. این بی جنبه بازیام داشت کار دستم می داد و 
نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم.

 چرا این کارو کرده بود؟ برای چی منو از روی زمین بلند کرده بود و روی تخت خوابونده بود؟ چرا نمی فهمید قلب دخترا بی 

جنبه اس و با این کارای کوچیک و بزرگ ممکنه بیچارشون کنه؟

- حوله منو ندیدی؟

حوله اش رو توی حموم آویزون کرده بودم و جلوی چشمم بود. آب یخو باز کردم و گفتم:

- چرا این جاس. تو برو برات میارمش.

صدام می لرزید و نمی تونستم درست صحبت کنم.

- وایمیستم بیای بعد میرم.

- نه میعاد لطفا برو بیرون میخوام بیام لباس عوض کنم.

رفتم زیر آب یخ وایسادم. می لرزیدم ولی اصرار داشتم آب یخ همه حس های ترسناکمو بشوره ببره. یه طوری شده بودم که 
حتی می ترسیدم بهش بگم نمی خوام دیگه کنارش بمونم. 

خودمو شستم و الی در رو باز کردم و صداش کردم ولی جوابمو نداد. بخاطر اینکه مطمئن شدم بیرونه سریع حوله رو  
پیچیدم دورم و رفتم بیرون. 

هنوز بدنم می لرزید. انگار بوی تنش روی حوله که هیچی روی تن خودمم بود. انگار قرار بود تو همین مدت کم منو دیوونه 
کنه.

لباسمو پوشیده بودم که صداش رو از بیرون شنیدم.

- لباستو پوشیدی؟ میتونم بیام؟

- آره بیا تو .

درو آروم باز کرد و اومد تو. دیگه حواسشو جمع کرده بود و یهو نیومده بود توی اتاق... خودمو مشغول کرم مرطوب کننده 
کردم و اصال نگاهشم نکردم. موهام رو خشک کرده بودم ولی هنوز نم داشت و شونه هم نشده بود.

- برستو بده بهم.

برگشتم نگاهش کردم.  مگه خودش شونه نداشت که برس منو می خواست؟
وقتی نگاه متعجبمو دید گفت: 

- می خوام موهاتو شونه کنم زودتر بریم پایین. منتظر ما نشستن همه با هم بخوریم.
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گیج و منگ بودم. قصد جونمو داشت من مطمئن بودم!
برس رو از دستم گرفت و آروم موهامو شونه زد. منم که اصال نفسم باال نمیومد. همش سعی می کردم هوایی که تو اتاق 

نبود رو به سختی بکشم تو  ریه هام.
 کی فکرش رو می کرد یه مرد بتونه اینطوری با ظرافت موی بلند رو شونه بزنه و یک ذره هم کشیده نشه! بیشتر نوازش 

می کرد تا شونه کردن. حتی یک ذره هم موهام کشیده نمی شد. ریز و با دقت. من خودم انقدر همیشه تند و تند موهامو 
شونه می کردم که آخرش یک عالمه موی کنده شده بوی برس میموند.

این که بگم زیر دستش چه حالی داشتم اصال شدنی نیست. بعضی حس هارو با جون کندنم نمیشه توصیف کرد. فقط باید 
توی اون شرایط باشی که بتونی درکش کنی، بتونی لمسش کنی. میتونین تصور کنین نفس آدم از شدت هیجان بند بیاد؟ بند 

میگما... هرچی که تصور میکنین رو باید ده برابر کنین تا حس واقعی منو متوجه بشین. 
از استرس اینکه اگر حرفای شب قبلم رو پیگیری کنم ممکنه دیگه هیچ وقت اونو نبینم یک کلمه هم حرف نزدم. میترسیدم 

از اتفاقی که باعث بشه ازش دور بشم! می ترسیدم دیگه نبینمش و از این رفتاراش محروم بمونم. شما بودین نمیترسیدین؟ 
نمیترسیدین نتونین یه حس ناب و عجیب غریبو دوباره تجربه کنین؟

من که انگار یادم می رفت همه ی بد رفتاریاشو... انگار اصال دیگه مهم نبود چجوری از من کار می کشید و منو چقدر دعوا 
می کرد. اون روزی که کاکل توی گاراژ وسیله های سنگین بلند کرده بودم و روزایی که بهاطر شوری و شیرینی غذا آبا و 

اجداد فلک زده ی دربدرمو آورده بود جلو چشمم.
 یه حس وابستگی بهش داشتم که دلم نمی خواست ازش دور بشم. می خواستم هر بار که بر میگردم یه اثری از بودنش 

ببینم. حتی بد اخالقیاش و وقتایی که غیرقابل تحمل می شد هم از نبودنش بهتر بود. تقصیر خودش بود بخدا... من 
کاریش نداشتم اون بود که این پیشنهاد مسخره رو داد و منم...

برس رو آروم می کشید روی موهام. مطمئن بودم اگر می ذاشت خودم موهامو شونه کنم خیلی زودتر می رفتیم پایین ولی 
حس نوازشی که توی دستاش بود رو حاضر نبودم با هیچی عوض کنم. کم مونده بود دیگه خوابم ببره. مثل گربه ای که 

دست میکشن روی سرش و اون چشماشو میبنده.
دست از شونه کردن کشید و من هنوز توی خلسه ی قشنگی بودم که برام درست کرده بود.
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- اینم از این. بریم؟

زود از زیر دستش بلند شدم. ناخواسته چشمم رو از چشماش می گرفتم. دست خودم نبود ولی نمیتونستم نگاهش کنم. 
زبونم رو بند میاورد. هرچقدر که می خواستم زبونمو کار بندازم و مثل قبل باشم نمی تونستم.

یه تی شرت آستین کوتاه ساده با شلوار جین پوشیده بودم. صندلمم پام کردم و دستمو سپردم به دستای زبر و مردونش.
 دل که توی دلم نبود. ولی سعی می کردم روبرومو نگاه کنم که حداقل سکندری نخورم. انقدر توی حال خودم نبودم که نمی 

فهمیدم اطرافم داره چی می گذره.



همونطوری دست تو دست میعاد داشتم می رفتم پایین که متوجه نشدم و روی پله ها پام پیچ خورد و سکندری خوردم. 
انگار هرچی رشته بودم پنبه شده بود. سعی می کردم حواسمو جمع کنما ولی انگار هرچی بیشتر تالش می کردم نا موفق تر 

بودم!
دستشو ول کردم و همونطوری که صورتم جمع شده بود و یه درد ناگهانی تو پام پیچیده بود دستمو گرفتم به نرده و سعی 

کردم رو همون پله بشینم. میعاد خم شد کنارم و روی پله ی پایینی نشست و گفت:

- حواست کجاس دختر؟

دستشو گرفت به مچ پامو مشغول مالیدنش شد. دستاش محکم بود و قدرت دستش انقدر زیاد بود که قشنگ با هر حرکت 
دوباره پام درد می گرفت. مچ پای ضریفم زیر دستش ذوق ذوق می کرد. اشک تو چشمم جمع شده بود. دردش یه لحظه 

بود ولی اون لحظه انقدر زیاد بود که نتونستم نفس بکشم.
مهسا و میالد انگار با شنیدن صدامون متوجه شدن و اومدن پایین پله...

- چی شده؟

دست میعاد رو زدم کنار و خواستم با کمک نرده بلند بشم که میعاد زودتر دست به کار شد و دستشو انداخت زیر بغلم و 
بلندم کرد. بخاطر اینکه دردش لحظه ای بود دیگه اونقدر درد نمی کرد که بترسم یه وقت چیزی شده باشه.

- پام پیچ خورد. خوبم االن.

- میتونی راه بیای؟

دستمو گذاشتم روی ساعد میعاد که به سمتم گرفته بود و سرمو تکون  دادم. مهسا و میالد انگار خیالشون راحت شد که 
رفتن سمت آشپزخونه و مهسا بلند اومدنمون رو اعالم کرد. 

- دست و پا چلفتی ای دیگه دست خودت نیست.
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یه لحن پر از خنده داشت. انگار جملشو داشت با خنده می گفت ولی اصال دلم نمی خواست برگردم نگاهش کنم. می 
ترسیدم با نگاهم به صورتش دست بی قراریام رو بشه. خیلی پرو بود. از یه طرف دلمو قیلی ویلی میداد از یه طرف دیگه 

هم اینطوری حرصمو در میاورد.

- خودت دست و پا چلفتی ای.

- من که نخوردم زمین.

دستشو ول کردم و خواستم بدون کمک بقیه ی پله هارو برم پایین که محکم بازومو چنگ زد و گفت:



- ببین توروخدا یه لحظه آروم  و قرار نداره.

اخم کردم و دیگه جوابشو ندادم. پله ها که تموم شد گفتم:

- اینجا دیگه صافه میتونم خودم بیام.

یه طوری نگاهمو گرفتم که اگر اون میخواست مخالفت کنه دیگه نمی تونست.
همه سر میز نشسته بودن بلند به همه شون سالم کردیم. دیگه مثل قبل سنگینی نگاها رو حس نمی کردم. اونا هم انگار که 
مجبور بودن تحمل کنن و بذارن این چند روزم بگذره. دیگه مثل یه آدم فضایی نبودم و حتی مامانشم سر میز صبحانه بهم 

چای و مربا تعارف کرد. 
کیمیا هنوز از سر میز بلند نشده بود که اومد سمت میعاد و گفت:

- دایی قول داده بودیا. پس کی میای بازی کنیم؟

رو به پدرش کرد و گفت:

- به امید خدا با من که کاری ندارین؟

نگاهم روی پدرش بود. ریش های مرتبش و موهایی که از جلوی سر یکمی خالی شده بود. جذبه و جذابیتش رو با وجود 
سن و سالش حفظ کرده بود. از این مردایی بود که همه ی اهل خونه ازش حساب می بردن.

- نه نمی خوای بیای نیا.

کیمیا زودتر از همه پرید هوا و آخ جون بلند باالیی گفت و از میز دور شد. میعاد لقمه ی آخرشم جویید و از پشت میز بلند 
شد. مردا زودتر پاشدن و بعد از خداحافظی رفتن بیرون. میعادم همراهشون رفت و من موندم و سه تا خانم دیگه ی 

خونشون. زود پاشدم میز رو جمع کردم. هرچی هم بهم گفتم باز گوش نکردم و همراهیشون کردم. 
مهربونیشون فقط شامل مهسا نبود و همه شون باهام خوب برخورد می کردن. مامانش دیگه اجازه نداد من کاری بکنم و ازم 

خواست بشینم همون جا دست به هیچی نزنم. خودش مشغول پختن ناهار بود و منم با دقت بهش نگاه می کردم تا ببینم 
چی کار می کنه. 
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- مامان جان کم پسرتو پرو کن.

متوجه منظورش نشدم. بوی سرخ شدن گوشت و پیاز داغ کل آشپزخونه رو گرفته بود. ویدا خندید که صدای بلند میعاد 
همه رو متوجه خودش کرد.



- چشم نداری ببینی دو روز اومدم اینجا یکم تحویلم بگیرن؟ تو خجالت نمیکشی اومدی اینجا اطراق کردی نمیری خونه 

ات؟ 

مهسا براش ادا دراورد و گفت:

- تا چشت دربیاد خونه مامانمه دلم میخواد بیام.

- توروخدا برو وسایلتم جمع کن کال بیا اینجا زندگی کن. خجالت نکشیا.

اومد پشت سرم وایساد و دستشو گذاشت روی تکیه گاه صندلیم.ویدا از خنده قرمز شده بود و مامانشونم همونطوری پای 
گاز سر تکون می داد.

- خونه بابامه هر کار دوست داشته باشم میکنم. 

به شوخی می گفت و برای میعادم ادا در میاورد. از حالت صورتش که هر دقیقه یه طور خنده داری می کرد غش کرده بود. 
میعاد دستشو گذاشت روی شونه ی من و یکمش فشارش داد. 

- یه قیمه مامان پز می خوایم بخوریم اینم نبین. صبح تا شب بچتو میندازی بغل مامان بزرگش کنه.

یدونه از خیارایی که توی دستش بود و داشت برای خیارشور توشونو سوراخ می کرد پرت کرد سمت میعاد و میعادم اونو 
توی هوا گرفت و گفت:

- عمرا بتونی با من کل کنی!

خیار کوچیک و قلمی رو گرفت جلوی من که گفتم:

- نمیخورم.

- یه گاز!

مهسا ادای میعادو دراورد و رو به من گفت:

- تورم اذیت میکنه؟ این بچه پرو از وقتی یادم میاد کرمو بوده و منو اذیت می کرده.

یه گاز به خیاری که جلوی دهنم بود زدم و خندیدم. انگار اذیت کردناش ذاتی بود و هیچکس ازش در امان نبود.

- چیکار به بچم داری یه روز اومده اگر آروم گرفتینا! فراریش کن حاال.

میعاد براب خودش می خندید که مهسا با دهن کجی گفت:

- همه پسر پرستا!

من و ویدا دوتایی خندیدیم و نمیدیدم میعاد پشت سرم داره چیکار میکنه که یه خیار دیگه هم به سمتش پرتاب شد. یه 
دستی شونه ی چپم رو فشار داد و خم شد آروم روی سرمو بوسید. چشمام ناخوداگاه بسته شد و احساس گرمای بوسه اش 



همه بدنمو گرم کرد.
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تمام بدنم گرم شده بود. خجالت کشیده بودم و مطمئن بودم لپام سرخ سرخه. 
کاش یکمی رعایت می کرد ولی میعاد فقط این کارا رو می کرد تا جلب توجه کنه. بیچاره دل من بود که با این کارای 

اونطوری حالی به هولی می شد. دلم برای دل کوچیکم می سوخت، دلی که یه جوری به تب و تاب افتاده بود که نمی 
تونستم دستشو بگیرم تا با همدیگه بریم.

- پاشو بریم حیاط پیش بچه ها.

سرمو چرخوندم سمتش و باال رو نگاه کردم. تیکه خیارم مونده بود تو دهنم و  میعاد نه تنها خیار اولی رو خورده بود بلکه 
دومی رو هم تا نصفه خورده بود و با صدا گازش می زد. انقدر بی خیال و سرخوش بود که فکر می کردم اصال انگار اتفاقی 

نیوفتاده.

- میعاد سرما نخورن.

- نترس تحفه ات سرما نمیخوره تو این گرما!

- آقا میعاد حواستون باشه این بچه ها شیطونن همدیگه رو  زیر آب.
 - خیالت راحت زن داداش، چیزی نمیشه.

مهسا دستاشو شست و  وقتی از کنار میعاد رد می شد یه پس گردنی بهش زد که میعادم پاشو  گرفت زیر پای مهسا و کم 
مونده بود بیوفته زمین.

- خاک به سرم این چه کاریه شما دوتا میکنین؟ بزرگ شدین بخدا خودتون بچه دارین  باز به هم دیگه کرم میریزین. مهسا 

پسرم دو روز تهرانه ببین میتونی فراریش بدی یا نه!

مهسا مامانشو بدون جواب گذاشت، میعادم که دهنش پر بود دیگه چیزی راجب این مسئله نگفت. وقتی مهسا رفت و غذا 
پختن مامانشم تموم شد، رفت سمت یخچال و یه سبد حصیری خوشگل رو پر از میوه کرد و گذاشت روی میز که میعاد 

گفت:

- مایو من کجاس؟

- همون باالی جاکفشی که همیشه مایوهاتونو میذارین. بیام نگاه کنم؟

- نه خودم میرم.



دستشو از روی شونه ام برداشت و از آشپزخونه رفت بیرون. ویدا داشت ساالد درست می کرد که منم گفتم شاید بتونم 
کمکی کنم رو به مامان میعاد گفتم:

- کاری از دست من برمیاد انجام بدم؟

سبد میوه رو گرفت دستشو اومد سمتم و گفت:

- نه عزیزم فقط بی زحمت اینو ببر بیرون بچه ها لب آب بخورن.

از جام پاشدم و همین که من رفتم بیرون مهنا مشغول دوییدن روی پله ها بود و داشت از باال میومد پایین.

- آروم مامان جان نخوری زمین عزیزم.

با لبخند بهشون نگاه کردم و توی دلم به حس قشنگ مادرانه مهسا لبخند زدم.
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مهسا می دوید دنبال مهنا ولی اون از دست مامانش فرار میکرد تا زودتر برسه به استخر. خیلی بانمک بود دختر آروم 
دوست داشتنی مهسا اونطوری شیطنت می کرد.

همون لحظه میعاد از توی سرویس اومد بیرون و باعث شد که من کال نگاهم رو از مهسا و دخترش بگیرم.
 سبد میوه رو زده بودم زیر بغلم سعی می کردم که محکم نگهش دارم.

چشمم که به چشم میعاد خورد واقعًا نفسم دیگه بند اومده بود اصال نتونستم تکون بخورم همونجا وسط پذیرایی جلوی در 
آشپزخانه وایسادم. لباساشو گرفته بود توی دستش یعنی در واقع مچاله کرده بود خودشم جلوی در سرویس بهداشتی 
وایساده بود. نگاهش دنبال مهنا کشیده شد  مهنا تند از خونه رفت بیرون. مهسا اومد از جلوش رد بشه که واسش دهن 

کجی کرد و گفت: 

- خجالت نمیکشی اینجوری میخوای بری تو استخر این چه وضعشه.

- مردای شما چه جوری میرن تو استخر میخوای واست کت شلوار بپوشم یه وقت زشت نباشه!

هم از صحبتی که بینشون رد و بدل می شد خندم میگرفت و هم از دیدن میعاد تو اون وضعیت تمام هورمونام جابجا می 
شد.

اصًال مالحظه منو نداشت شاید هم واقعًا براش مهم نبود. آخه یعنی چی! مایوش انقدر تنگ بود که من سعی می کردم اصالً 
نگاهش هم نکنم. یه مایو سرمه ای رنگ که طرح نامفهوم سفید و آبی روش داشت تنش کرده بود، خیلی مایوش کوتاه بود. 

نمیدونم برای خودش مهم نبود یا پوشیدن همچین مایویی براش عادت بود ولی من که داشتم میمردم. خب دست خودم 
نبود باید کور میشدم تا نگاه نکنم.



نگم از باال تنه لختش که هر کاری می کردم نمی تونستم ازش چشم بردارم. اون بازوهایی که همیشه نگاهم به سمت خودش 
می کشید اون شکم چند تکه و هیکلی که همیشه برام چشمگیر بود حاال با این وضعیت جلوم وایساده بود و داشت با 

خواهرش کل کل می کرد. درسته اولین بار نبود که اونطوری میدیدمش ولی خب دست خودم نبود که جذابیت دیدنیه!
به خودم نهیب زدم و سریع چشمامو گرفتم هرچی بیشتر بهش خیره میشدم بیشتر اذیت می شدم. 

انقدر دلم میخواست برم اون لحظه بغلش کنم و بتونم حسی که تو لحظه بهم دست داده بودو بگم اما چه کنم که فقط قرار 
بود توی حسترش بمونم. با این حس جدیدی هم که پیشش داشتم دیگه همه چی بدتر میشد.
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با خودم گفتم اگر یه روز دیگه میعاد کنار من نباشه چی میشه؟
 واقعًا تصورش واسم دردناک بود. وقتی میگم دردناک یعنی خیلی دردناک اصال نمی تونم توصیف کنم چقدر سخت بود که 

فکر کنم چند وقته دیگه اگر حافظمو بدست بیارم مجبورم خونه این مرد و ترک کنم. همون موقع هم اصال مشخص نبود که 
قراره چند وقت کنارش باشم با اون حرف هایی که شب قبل زده بودم ممکن بود که هر اتفاقی بیفته.

 اصال ممکن بود که خودش منو ببره تحویل پلیس بده شاید هم خودش می گشت خانواده من و پیدا می کرد نمیدونم ولی 
اون لحظه واقعا تو وضعیت سختی بودم میاد گوشم حصارو گرفته بود و باهاش شوخی میکرد ولی من سبد به دست وقت 

داشتم به لحظه هایی که ممکن بود از دست بدم فکر میکردم.
با شنیدن صدای میعاد به خودم اومدمو حواسم از بدنش پرت شد یه نگاه به صورتش کردم گیج و مات و منتظر موندم تا 

دوباره حرفش حرفشو تکرار کنه.

- بیا بریم دیگه زود باش.

مهسا دنبال مهنا میدویید که زمین نخوره و همون جا اول راه روی پله ها بغلش کرد و بقیه مسیر رو با هم دیگه رفتن. میعاد 
هم جلوتر از من راه افتاد و رفت توی حیاط من که سعی میکردم سبد دست من نیوفته و میوه های زیادش جابجا نشه، 

دنبال میعاد روونه شدم.
سه تا بچه ها هم لبه آب نشسته بودند و منتظر میعاد بودن. هر کدومشون برای خودشون بازوبند و تیوپ را آماده کرده 

بودن انگار واقعا همیشه با میعاد میرفتن تو آب و کس دیگه ای اونا رو همراهی نمی کرد.

- شما فسقلیا رو اصال نمیارن تو آب؟

میعاد اصال کاری به بقیه نداشت و منتظر جواب هم نموند. همون که رسید به استخر قبل از اینکه اصال من برسم یهو 
شیرجه زد تو آب...

نصف آب استخر ریخت بیرون! یک عالمه آب ریخته بود روی بچه ها که واسه خودشون سر صدا می کردن. میعاد هم همون 
وسط آب اومد بیرون. یعنی سرش رو در آورد بیرون...

- دایی خیس شدیم چیکار می کنی!

- بپرید تو آب دیگه نشسته اونجا که چی! تماشایی نیسنا باید بیاید شنا.



کیمیا اولین نفری بود که پرید تو آب بعدش هم دو تا بچه دیگه پریدن.
میعاد بهشون پا دوچرخه یاد میداد و اونا بین بازیگوشیشون به حرفای اونم دقت می کردن و انجام میدادن.

یه شور و هیجانی بینشون بود که آدم هیجان زده می شد. ولی من این وسط نمی تونستم چشم از میعاد بگیرم! هرچی هم 
سعی می کردم که نگاهش نکنم ولی باز نگاهم میوفتاد بهش.
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- حواست به دختر من باشه من برم به مامان کمک کنم. 

میعاد که اصال بهش توجه نکرد ولی همه حواس میعاد به هر سه تا بچه بود که بهش سپرده بودن. منم نشستم لبه آب و 
تماشا کردم. پاهامو کردم توی آب و از خنکیش لذت بردم. پر از حس زندگی بودند انقدر حس خوبی داشتم.

هر کدوم یا یه تیوپ داشتن یا بازوبند به خاطر همین اصال امکان نداشت که برن زیر آب ولی میعاد همه حواسش به اونا 
بود. خودشون آب بازی میکردن و به هم آب می پاشیدن منم با هر خندشون کلی خندیدم.

 شلوار تا زیر زانو خیس شده بود ولی برام مهم نبود. داشت بهم کیف میداد تو اون گرما آب یه حس خنکی خوبی بهم میداد 

ولی اصًال دلم نمی خواست که برم توی آب. آخه فکر می کردم که شنا بلد نیستم. در واقع هیچ زمینه ای از شنا تو ذهنم نبود 
برعکس خیلی چیزای دیگه که مهارت بود و یادم میومد شناکردن اصال یادم نبود شاید کًال بلد نبودم که همچین حسی نسبت 

بهش داشتم.
کیمیا خودش رو رسوند به من. اون تنها کسی بود که یکمی شنا بلد بود ولی اونم با بازوبند شنا میکرد. وایسا کنار من 

دستشو گرفت به لبه استخر و گفت:

- شقایق جون شما نمی آیی با ما بازی کنی؟

اولین بار بود که یکی از بچه ها باهام ارتباط برقرار کرده بود. دختر بانمکی بود و ازش خوشم میومد. چشمای گردش شبیه 
مامانش بود انقدم سر زبون داشت که امکان نداشت یه لحظه اونو آروم ببینم، احساس بزرگ بودن می کرد و توی 

بازیهاشونم رئیس بازی درمیاورد. همشم در حال تعریف کردن یه چیزی بود.
- شما بازی کنید خوشگلم من اینجوری کیف میده.

میعاد از اون سر استخر داد زد و گفت: 
- برو لباس راحت بپوش بیا توی آب خوش میگذره.

- نه مرسی من آبتنی دوست ندارم.

بچه پررو می دونست چی بگه که حرص منو در بیاره. ابروهاشو که به واسطه آب استخر رو به پایین رفته بود، داد باال و 
نگاهش را از اون نگاه شیطونا کرد و گفت:

- حموم که خیلی دوست داری!



فکر می کنم تنها کسی که دلم می خواست توی دنیا کتک بزنم میعاد بود که همیشه حرصمو در می آورد. امکان نداشت یه 
چیزی بگم نزنه تو ذوقم. همه حس و حالمو یک جا می تونست که بپرونه. اصًال باید همینطوری هم برخورد می کرد. وقتی 

این طوری برخورد نمی کرد باعث می شد من کلی فکرهای عجیب غریب تو سرم بیاد. همون بهتر که همیشه اونجوری 
اعصاب خورد کن بود. وقتی پررو بود دیگه جرات نمی کردم حسی ازش تو ذهنم داشته باشم...
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اصال وقتی اونجوری رفتار میکرد، کامال یادم می رفت که چند روزی بود که اون بچه پرو با اون چشمای شیطون دلم رو 
تکون داده بود .چند روزی بود که همه چیزو برام عوض کرده بود.

 یادم می رفت که باید ازش دوری کنم. اتفاقًا این جور وقتا دلم میخواست بیشتر بهش نزدیک باشم و اذیتش کنم. البته کم 
می آوردم من فقط شروع بلد بودم وقتی به ادامه می رسید کم می آوردم...

- خیلی پررویی میعاد!

خندید و مهنا رو گرفت تو بغلش مهنا هیچی به بازوش نداشت فقط با همون تیوپ بود که این ور اون ور میرفت. منم یه 
دونه سیب از توی سبد برداشتم محکم پرت کردم سمت میعاد.

رو هوا سیبو گرفت و همون طوری توی آب خندید و گفت:

- حرف راست دیگه ربطی به پررو بودن نداره!

شروع کرد به گاز دادن و سیبی که انداخته بودم بهش. از قصد می خندید که بیشتر منو عصبانی می کرد.
بچه ها را آورد سمت من و همانطور لبه آب نشوند. به هر کدوم یه میوه داد. بچه ها انگار حسابی آب خسته شوند.  کرده 

بود که هیچ کدومشون دلشون می خواست دوباره برگردن توی آب. یکی دراز کشید، یکی دیگشونم هم همون جوری باهاش 
رو کشید تو بغلش، اون یکی هم اونم مثل من پاهاشو کرد توی آب و مشغول خوردن میوه شد.

منم یه دونه خیار گرفتم دستم از وسط دو نصفش کردم و خواستم گاز بزنم که یک عالمه آب پاشید تو صورتم. یه لحظه 
دهنم باز موند. نمی دونستم باید چه عکس العملی نشون بدم دستامو گرفتم باال و خیار از دستم افتاد توی استخر...

- خیس شدی پس مجبوری هم اینجوری بیای تو.

بهش محل ندادم فقط یکمی لباسا خیس شدمو از تنم فاصده دادم. 
وقتی که تیکه بعدی خیار رو برداشتم که بخورم حواسم رفت پیش بچه ها که اونجا رو روی سرشون گذاشته بودن. پر از 
انرژی بودن.فکر می کردم اگر یه بچه کنارم بود چقدر میتونست حالم فرق کنه... ولی خوب نمی شد که بچه داشته باشم 

اول باید بابای بچه رو پیدا میکردم.
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حواسم حسابی پرت بود به خاطر همینم اصال نفهمیدم چجوری پاهام کشیده شد و تمام مجرای تنفسی من پر از آب شد. 
انقدر آب خورده بودم که دیگه داشتم خفه میشدم. وقتی سرم از آب اومد بیرون نمیتونستم نفس بکشم. یک عالمه آب توی 

بینی و دهم بود.
 سرفه می کردم باز نمیتونستم نفس بکشم. گلوم درد می گرفت و تمام مجرای تنفسی می سوخت.  احساس می کردم دیگه 

لحظه های آخر عمرمه واقعا فکر می کردم دارم میمیرم، ولی انقدر سرفه کردم که همه آب از دهن و بینیم بیرون اومد ولی 
سوزش از بین نمی رفت و انقدری می سوخت که داشتم دیوونه میشدم. اصال نمیفهمیدم توی چه حالیم فقط سعی داشتم 

حالم بهتر بشه ولی یهو به خودم اومدم دیدم تو بغل میعادم...

- چی شده آروم باش!

یه نفس عمیق کشیدم ولی بازم داشت گلوم می سوخت. نمی تونستم نفس بکشم. توی دلم فقط داشتم بخاطر این کارش 
فحشش می دادم. بیشعور به هیچی فکر نکرده بود و اونطوری منو کشیده بود توی آب. اصال همون حجم آب هم داشت 

خفم میکرد.
گوشام کم میشنید انگذ  توی گوشم آب رفته بود.

- آروم نفس بکش ببینم چی شدی شنا بلد نیستی؟

تا جایی که می تونستم سرمو تکون دادم اون کف دستشو بو نکرپه بود که بفهمه من شنا بلد نیستم ولی در هر صورت 
کارش واقعا زشت و غیر قابل تحمل بود.

دستشو گذاشت زیر باسنم منم دستمو از گردنش آویزون کرده بودم که یه وقت نیافتم. از جای دستش حسابی معذب بودم 
ولی وقتی منو کشید باالتر  از قبل و دستشو از اونجا برداشت یه نفس عمیق و راحت کشیدم. نمیدونم خودش چه جوری 

رو آب می موند ولی من تنها جایی که می تونستم بهش چنگ بزنم و نرم زیر آب میعاد بود.

- منو ببر بیرون...

داشت گریم در میومد. فقط می خواستم از آب برم بیرون لرزه افتاده بود تو تنم. لباسام هم چسبیده بود بهم. اصال حالم 
داشت بهم میخورد. همه آبا رو و  توی وجودم حس میکردم.

دوباره چند تا سرفه زدم که میعاد منو بیشتر به خودش فشار داد. تو بغلش داشتم می لرزیدم. انقدر دندونام به هم میخورد 
که نمی تونستم حرف بزنم.

- سردته؟

بیشعور ب عقل سواالی مسخره می پرسید. مگه اگر سردم نبود میلرزیدم و دندونام میخورد به هم؟
یهو بدنم لرزید دستشو محکم تر گرفت دورم. منم چسبیده بودم به سینه لختش. هر وقت که میومد بیشتر ازش بدم بیاد 

یهنزدیکی پیش میومد که همه ذهنیتم بههم بریزه. اون لحظه باید از دستش عصبانی می بودم ولی این نزدیکی و تپش قلبم 
اصال از یادم برده بود که این میعاد چطوری آب داده بود به خوردم...
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نمیدونم لرزشم از سرما بود یا از حسی که تو آغوشش داشتم! 
اگر منو می خوای انکار می کنم میگم قطعا از سرما بود ولی اگه حال دلمو بخوای میگم از آغوشش بود...

 از طرفی دلم نمی خواست این وضعیت تموم بشه از طرف دیگه داشتم میمردم از اضطراب. اضطراب چی نمیدونم... 
بیشتر اضطراب نبودنش بود شایدم از این می ترسیدم که ممکن باشه دو روز دیگه میعاد و نبینم.

- یکم اینجا تحمل کن عادت می کنی به اب هوا گرمه.

 زبونم بند اومده بود و نمی تونستم ازش درخواست کنم که می خوام برم بیرون. همونطور که توی آغوشش موندم.

- مگه میشه یه آدم شنا بلد نباشه.

تو دلم جوابشو  می دادم... می گفتم بله که میشه، خوبم میشه! اصن به تو چه مربوطه که به خودتم تازه اجازه میدی منو  بل 
این وضعیت بغل کنی... ولی فقط توی دلم بود.

دوباره سرفه کردم. گلوم هنوز میسوخت. میعاد از این سر استخر تا اون سر استخر مشغول شنا کردن شد ولی من دستم رو 
از گردنش جدا نمی کردم. فقط یه جیغ کشیدم اونم واسه این بود که فکر می کردم وسط استخر قراره بیفتم.

خوشحال بودم که بازم دستشو نذاشته بود زیر باسنم. این بار  دست من بود که همچین پیچیده بود دور گردنش که انگار 
قراره در بره.  اونم یه دستشو پیچیده بود دور کمرم با دست دیگرش به جلو می رفت.

- من شنا بلد نیستم گلوم میسوزه میعاد میشه برم بیرون؟

- گلوت برای چی میسوزه!

بازم سرفه کردم با یه لحن که خودم حس کردم خیلی درمونده است بهش گفتم:

- به خاطر اینکه جنابعالی کلی آب دادی خوردم.

وقتی حس کردم رسیدم لبه استخر یه دستم از گردنش باز کردم و گرفتم به سنگ های دور استخر. زیر پام خالی خالی بود. 
بیشتر از ترس اون بود که میلرزیدم. همه دنیا افتاده بود به جونم... 

بخاطر نزدیکی بهش نفس نفس می زدم و بخاطر خالی بودن زیر پامم داشتم سکته می کردم.
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- ای بابا چرا اینقدر می لرزی؟ بیا بغلم ببینم.



 دست خودم نبود یه کمی ازش فاصله گرفتم و همونجوری که لبه استخر رو  گرفته بودم عقب عقب رفتم.

ابروش رفته بود باال. اصال قشنگ از قیافش معلوم بود که تعجب کرده حقم داشت.

- چرا در میری؟

تو آن واحد تونستم ماسک پر رویی مو بزنم به چه به صورتم و بگم:

- آخه میترسم دوباره سرمو بکنی زیر آب خفه بشم. هنوز داره گلوم میسوزه تو عقل نداری.

- نمی دونستم شنا بلد نیستی. قصد نداشتم اذیتت کنم. معذرت می خوام.

این دومین باری بود که از این کوه غرور البته که به نظر من کوه غرور بود معذرت خواهی میشنیدم. هیچ وقت دوست 
نداشت کار خودش را اشتباه بدونه بخاطر همین به نظرم کوه غرور میومد.

رومو ازش گرفتم و به دار و درخت هایی که دور استخر بود نگاه کردم.

- نترس کاریت ندارم بیا بغلم یه دقیقه.

من که تکون نخوردم ولی خودش اومد سمتم. دستشو انداخت دور کمرم و بغلم کرد من می.تونستم ساعتها همونجوری توی 
بغلش بمونم. نمی تونستم حتی از خدا بخوام همون لحظه جونمو بگیره چون فکر می کردم اونجا بهترین جاییه که میتونم 

باشم. فارغ از اینکه من تو چه وضعیتی بودم فارغ از اینکه هیچی یادم نمی اومد میعاد برام بعد از این دو روز یه زندگی و 
ساخت بود که باورم نمیشد من همون آدمیم که شبا انقدر فکر میکردم تا یادم بیاد از کجا اومدم و چجوری به اینجا رسیدم.

 حاال من تو بغلم میعاد بودم تو بغل همون آدمی که طبقه ی باالیی سر و صدا می کرد که سرم درد می گرفت. من همون 

آدمی که هر بار با سوختن غذا یا شور و تند شدنش انقدر کج خلقی می کرد که دلم می خواست سر به تنش نباشه اونوقت 
من توی بغل همون آدم بودم و دلم نمی خواستم از تو بغلش بیام بیرون.

- سردته هنوز؟

دیگه سردم نبود. لرزی که توی بدنم افتاده بود به خاطر آغوشش بود. به خاطر اون گرمایی که دلم نمی خواست  ازش جدا 
بشم. تا روز قبل خدا خدا میکردم که این مسخره بازیا تموم بشه و حداقل سریع تر برگردیم جنگل ولی اون لحظه توی بغلش 
توی موقعیتی بودم که دلم نمی خواست برگردیم. فکر می کردم اگر برگردیم همه چیز روال سابق برمیگرده. من میشم همون 

شقایقی که میعاد براش اسم انتخاب کرده بود و هر دستوری که دلش می خواست بهش میداد اونم هر وقت دلش می 
خواست می تونست چندین تا دختر بیاره شاید داستان از این هم سخت تر و پیچیده تر میشد.

با برگشتنمون همه  چیز برای  من سخت تر میشد...
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- سردم نیست نمی لرزم که...



صدام که می لرزید ولی نمیدونم چرا انقد اصرار داشتم انکارش کنم.
یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و دیگه چیزی نگفت. منو کشوند سمتی که بچه ها بودن، دستشو گرفت کمرم و بلندم 

کرد نشوند روی لبه ی استخر... همه چیز کنار استخر رو یه صندلی پالستیکی سبز رنگ گذاشته شده بود.

- حوله رو بپیچ دولت و سرما نخوری.

برگشتم عقب نگاه کردم و بدون اینکه بخوام ازش سرپیچی کنم، از چیزی که گفته بود اطاعت کردم. حوله رو پیچیدم دور 
خودم و پاهامو پیچیدم تو هم دیگه... میعاد از توی آب اومد بیرون چرخید و رفت لبه ی عرض استخر وایستاد، دستاشو 

گرفت باالی سرشون یهو شیرجه زد توی آب. بچه ها از اینکه خیس شده بودن کلی کیف کردن، ولی من حوله دورم هم 
خیس شده بود... یکمی از خودم فاصلش دادم. می چسبید به تنم و چندشم شده بود.

انگار هر سه نفرشون خسته شده بودن و که دلشون نمی خواست برن توی آب. چشماشون خسته بود و خمیازه هاشون یکی 
پشت اون یکی کشیده می شد ولی بلند نمیشدن برن تو تا لباس عوض کنن.

 من فقط به این فکر می کردم که بعد از این همه نزدیکی و آغوشی که تجربه کرده بودم چه جوری باید توی چشمهای میعاد 

نگاه کنم... فکر می کردم چجوری قراره زندگیمو بعدش بگذرونم و اصال باید چه اتفاقایی برام میوفتاد!
یکم دیگه شنا کرد و اومد کنارم لبه استخر نشست. همه گشنه شده بودن و از اینکه شنا کرده بودن خسته بودن. انقدر هوا 

گرم بود که لباس های من تو تنم یواش یواش خشک میشد.

- دایی میعاد پس کی میخوای شما عروسی کنی من دوست دارم تو عروسی لباس عروس بلند بپوشم از اینا که عروس ها 

می پوشند دامنش هم روی زمین بیاد.

به تصور رویا  پردازانه اش خندیدم. چقدر رویای شیرینی داشت. برای پوشیدن لباس عروس ذوق داشت. اصًال مگه می شد 
که دختر باشی عاشق لباس عروس نباشی؟ همیشه دختر ها توی رویاهاشون چندین چند بار عاشق میشن. دخترا وقتی به 

دنیا میاد و چشم باز میکنه عاشق شدن رو یاد می گیرن. اول عاشق عروسک هاشون میشن، بعد هم هر روز عاشق و عاشق 
تر، عاشق همه ی وسیله ها و دارایی هاشون. عاشق هر چیزی که داشته باشن و به همه شون عشق می ورزن. به هر چیزی 

که احساس مالکیت کنند به عشق می ورزن.
همه دخترا عاشق لباس عروس های توری و بلندن. اصال برام عجیب نبود که کیمیا اونطوری از لباس عروس پوشیدن 

صحبت می کرد. با اینکه اینقدر کوچولو نبود ولی دلش خیلی کوچیک بود. هیجانش انقدر خوشگل و دوست داشتنی بود که 
آدمو به شنیدن حرفاش وادار می کرد.
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- هر وقت شقایق راضی کردم زنم بشه عروسی هم می کنم.

با تعجب سرمو گرفتم باال نگاش کردم. دست و پام یخ بود ولی با این حرفش بیشتر یخ کرد. همه ی نقشی که بازی می 
کردیم برای وقتی بود که جلوی خونوادش بودیم و نه وقتی که جلوی بچه ها بودیم. اصًال نیاز نبود که دیگه جلو بچه ها 

نقش بازی کنه ولی اون تو نقشش فرو رفته بود.



- چیه خوب چرا اونجوری نگاه می کنی بچه دوست داره عروسی دایشو را ببینه.

یه خنده شیطون روی لباش بود. مطمئن بودم می خواد منو حرص بده ولی من ترجیح میدادم واقعی بودن حرفاشو باور 
کنم نه مسخره بودنش.

بهش چشم غره رفتم، نمی خواستم جلوی بچه ها حرفی بزنم ولی بیشتر نگران دل خودم را در دل خودم بودم که با این 
حرفا بیشتر سر می خورد. من می تونستم مثل کیمیا برای خودم کلی رویا پردازی کنم ولی همش جلوی دلم رو می گرفتم که 

رویا پردازی هام زیاد و زیادتر نشن.

- آدمای تنوع طلب که زن نمی گیرن. اگه زن بگیرن زن بیچاره شون بیچاره تر میشه. اول باید مشکالت تنوع طلبی شون رو 
حل کنن بعد برن سراغ یه زندگی پایدار.

نمی دونستم این افکار قلمبه و سلمبه ام رو چجوری ریختم روی زبونم ولی پشت بندش یه آه عمیق کشیدم که گفت:

- یعنی میگی من تنوع طلبم دیگه!

ناخواسته بهش تیکه انداخته بودم. بیشتر حرف دلم بود. دست خودم نبود هرچی تو دلم بود باید می ریختم روی دایره. 
باید می فهمید که چقدر از این تنوع طلبی اش بدم میاد. البته باز به من مربوط نبود و می تونست با زدن یه حرف منو 

بشونه سر جام ولی این کار رو نکرد و گفت: 

- باالخره آدمای تنوع طلب هم دلشون میلرزه، یه زن میاد آرومشون میکنه که دیگه دلشون تنوع طلبی نخواد. البته بنظرم 
شما زیاد جدی نگیر من که هنوز دلم نلرزیده ولی یادم میمومه هر وقت دلم لرزید بهت معرفی می کنم طرفو...

من و میعاد اول از همه برای هم شبیه موش و گربه بودیم ولی من متنفر بودم از این پیشنهادی که باعث شده بود احساساتم 
عوض بشه. احساساتی که با این حرفای میعاد جریحه دار بشه و دلم بسوزه. با این که خشک شده بودم داشتم می لرزیدم 
نمی دونم به خاطر این بود که سرمای آب افتاده بود تو وجودم یا دلیلش ترسام بود... ترسایی که با حرفای میعاد بد تر و 

بدتر هم می شد. 
رومو ازش برگردوندم. دنباله این بحث هرچی کمتر کش میومد بهتر بود.

داشتم حسابی از دست میعاد حرص میخوردم. انگار با جمله آخرش میخواست بهم بفهمونه که نباید پیش خودم فکرهای 
این طوری بکنم. میخواست بگه من براش همون شقایق سابقم و هیچ جایگاه خاصی توی زندگیش ندارم. بغض کرده بودم. 

تنها صدایی که توی حیاط می اومد صدای بچه ها بود یکی میوه مینداخت توی آب استخر یکی دیگه جیغ میکشید...
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با اومدن مهسا و ویدا بچه ها ساکت شدن.
هر کدومشون مشغول جمع و جور کردن بچه خودشون شدن و میعاد اومد کنار من وایساد. دستشو گذاشت روی شونه هام 
همونطوری که مهسا ویدا داشتن بچه هاشون و توجیه می کردند که برن  لباس بپوشن من داشتم زیر گرمای دستای میعاد 

ذوب می شدم. فقط نمی دونستم چه جوری میشه آدم همون لحظه از آب در اومده باشه و کف دستاش به اون داغی باشه. 



حتی بوی تنشو می تونستم روی تمام حس گرای بینی حس کنم. دستامو گرفتم تو بغلم که لباشو روی موهای خیسم حس 
کردم.

صداش آروم بود و دیگه شبیه اون میعاد پررو شیطون نبود. همونطوری که خم بود بهم گفت:

- پاشو بریم خونه لباساتو عوض کن سرما میخوریا.

انگار منو به یه سیم برق وصل کرده بودن. درست بود که ویدا و مهسا حواسشون بهمون نبود ولی میعاد برای دل خوش 
کنی من و خودش که نمیومد منو ببوسه. شاید هم فهمیده بود که من چطوری با هر حرکت دلبرانه اش حالی به حالی میشم 

که قصد جون منو کرده بود. شاید هم بیشتر باید حواسم رو جمع می کردم که متوجه رفتارم نشه... که متوجه نشه چه 
جوری با این نزدیکیا حس خوبی میگیرم!

دستش رو که روی شونم گرفته بود و یه کمی فشار داد. من که از خدا خواسته به خاطر فرار از این وضعیت یه طوری از 
جام بلند شدم که حوله ام از روی دوشم افتاد روی صندلی... میعاد خم شده حوله ام رو برداشت البته حوله خودش بود 

حوله مشترکی که توی سه روز داشتیم هردومون استفاده می کردیم.

- میعاد این حوله تو نبود؟

- چطور مگه؟

- ببین چقدر عزیزی براش که حاضر شده وسایل شخصی شو باحات شریک بشه. میعاد اگر یه نفر حتی شونه اش رو بر می 
داشت قشقرق به پا میکرد. اینجوری شو نبین االن مظلوم شده پیش تو... دمار از روزگار همه ما در آورده!

- بچه پررو دستتو رو می کنم جلو دخترتا! بذار براش همون مامان سابق بمونی. نزار دیدگاهش راجع به عوض بشه!

میعاد براش شاخ و شانه می کشید. مهسا هم ادا در می آورد. اصًال قرار نبود مکالمه کل کل دارشون تموم بشه. یکی این می 
گفت دو تا اون یکی جواب میداد دوتا ایین می گفت یکی اون یکی جواب میداد.

- مگه دروغ میگم یادت نیست چجوری به خاطر یه دونه شکالت که از تو وسایلت برداشته بودم از پشت بوم آویزونم 

کردی!
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از تصور این حرکت میعاد یه هین بلند کشیدم.  چه جوری تونسته بود این کارو بکنه؟ یعنی واقعا مهسا را از پشت بوم 
آویزان کرده بود؟

با دهن باز و چشمایی که از دهنمم باز تر شده بود گفتم:

- واقعًا این کارو کردی؟

 بلند بلند خندید ولی من چشمام داشت از حدقه در میومد! 



- نه حاال به این غلظتی که داره مهسا می گه! 

- دروغ میگه دقیقًا به همین غلظت، دستامو گرفته بود می خواست پاهامو آویزون کنه انقدر جیغ زدم آخرش مامان نجاتم 

داد.

- میوفتادی هم چیزی نمی شد مگه چقدر از اون باال تا این پایین فاصله است؟ از طبقه باال که نمیخواستم بندازمت پایین از 

همین تراس میخواستم بندازمت.تهش دست و پات درد میگیرفت.

- نگو این چیزا رو جلوی بچه ها یاد میگیرن.

اومد جلو دستمو گرفت و رو به مهسا گفت:

- دیده خانم بچه ها را نسبت بهم عوض نکن بذار همین شکلی که منو نشناخته بمونه.

- باالخره باید چشاشو باز کنه ببینه چه انتخابی کردم !

این دفعه با شیطنت مسیر نگاهش را عوض کرد و رو به خودم گفت:
-  قشنگ چشماتو باز کن این داداش ما خیلی بچه پرو تر و سرتق ترتق تر از این حرفاست!

بهش خندیدم ولی بیشتر ترسیده بودم انگار داشتم سه تا چهره از میعاد میدیدم. یه میاد پرتوقع، یکی عاشق و یکی هم 
اینکه مهسا داشت میگفت. هر کدوم واقعًا اون یکی فرق داشتم و نمیدونستم باید کدومو بشناسم و کدوم میعاد واقعیه...

دستشو دور شونه هام حلقه کرده بود و همونطور که با هم  می رفتیم سمت خونه گفت:
- دارم برات مهسا خانم.

 لباس هام یه کمی خشک شده بود ولی لباس زیرام کًال خیس بود...
رفتیم باال و رسیدیم به اتاقش. اصًال هنگ کرده بودم نمی دونستم باید چی بگم چی نگم. نمیدونستم باید ازش اون لحظه 

چی بخوام به خاطر همین وقتی رفت توی حموم نفس راحت کشیدم حداقل دیگه قرار نبود بین دستاش ذوب بشم. حداقل 
قرار نبود بدن لخت شو ببینم! لبمو گرفتم زیر دندونم و فکر های مسخره رو دور کردم. تند تند لباسامو عوض کردم و 

موهامو باز کردم تا خشک بشن. هنوز گلوم به خاطر آبی که رفته بود توی حلقم میسوخت. حتی مجرای بینیم هم 
میسوخت.
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ساعتو نگاه کردم هنوز تا ناهار فرصت داشتم. صدای شرشر آب و از توی حموم میومد و مطمئن بودم میعاد دیگه بامن کاری 
نداره به خاطر همین گوشه تخت دراز کشیدم و چشمای خستم و بستم.

 با اینکه خیلی توی آب نبودم ولی خسته شده بودم. یکمی هم می لرزیدم. انگار هنوز سرما تو بدنم بود.  پتو رو تا باال 
کشیدم رو خودم و همین که چشمامو بستم خوابم برد.



خواستم بین چشمام رو باز کنم که انقدر سوزش زیاد بود نتونستم انگار سنگین شده بود. حس میکردم یه وزنه صد کیلویی 
به پلکام وصله و داره هرکدوم رو به پایین میکشه. اصال نمیتونستم بیدار بشم. یعنی بیدار بودم نمیتونستم چشمامو باز 

کنم. دستامو تو خودم جمع کرده بودم و هر لحظه بیشتر حس می کردم سردمه.
گلوم سوزشش کمتر نشده بود تازه بیشتر هم شده بود. انگار ورم کرده بود و نمی ذاشت درست نفس بکشم به سختی هوا 

رو می فرستادم توی شش هام. نفسم باال نمیومد. انگار داشتم خفه میشدم. 
خواستم سرفه کنم که بدتر گلوم درد گرفت. نمیدونم اصال چند ساعت خواب بودم ولی انقدر حالم بد بود که دلم می 

خواست فقط بخوابم.
حس کردم یه دستی روی پیشونیمه ولی دوباره خوابیدم. دفعه بعدی که  حس کردم می تونم چشمامو باز کنم فقط چند 

دقیقه طول کشید. یک کمی بین پلکام رو باز کردم ولی همه چی تاریک و تیره بود اومدم بچرخم به پهلو دیدم نمیتونم 
همونطوری بیشتر پتو رو کشیدم رو خودم ولی وقتی خواستم بخوابم که صدای میعاد و شنیدم:

- اگه دختر درست حسابی بود باهات نمی اومد اینجا. مگه  چقدر روش شناخت داری.

- بابا این بچه مریضه االن شما نباید این حرف ها رو بزنید. توی تب داره میسوزه اومدید میگید دختر خوبیه یه دختر بدیه!

احساس کردم طرف حسابش منم سعی کردم چشمام رو باز کنم. سرفه ام گرفت. گلوم می سوخت.  انقدر سوزش زیاد بود 
که به درد تبدیل شده بود...
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چشمای سنگینمو بیشتر به همدیگه فشار دادم. سرم از درد داشت منفجر می شد. حتما بخاطر اون توی آب افتادن یهوییم 
بود که سرما خورده بودم و به اون حال و روز افتاده بودم. خیلی دلم می خواست حرفای میعاد و باباش رو درست حسابی 

بشنوم ولی هر چند دقیقه بین حرفاشون فاصله میوفتاد.

- فکر کردی ما بچه ایم؟ کصافت کاریاتو ببر همون خراب شده ای که توش زندگی می کنی.

- بابا بیا یه دقیقه بشین اینجا من همه چیزو بهت توضیح بدم.

دیگه از اینجا به بعد حرفشو کال نفهمیدم. پتوی سنگینی که روم بودو بیشتر کشیدم روم تا از اون سرمای وحشتناکی که تو 
بدنم بود خالص بشم و دوباره خوابم برد.

نمیدونم ساعت چند بود چون انقدر پرده های اتاق پررنگ و ضخیم بود که نمی شد فهمید چه وقت از روزه. فقط وقتی 
چشمامو باز کردم احساس کردم سرم خیلی درد می کنه و گلوم هم حسابی ورم داره ولی دیگه از اون سرما و لرز عحیی و 

غریب خبری که نبود هیچ اتفاقا خیلی هم گرمم بود.
پتو رو با پام هل دادم اونور و دنبال ساعت گشتم. خیلی شانسی ساعت مچی میعاد رو روی پاتختی دیدم ودستم رو دراز 

کردم سمتش تا برش دارم. ساعت بند فلزی نقره ای که همیشه دور مچش بود و من اصال ندیده بودم از دستش در بیاره اون 
موقع هم اصال نمیدونستم چه دلیلی میتونه داشته باشه که ساعتش همراهش نباشه. البته به نفع من شد چون تونستن 



بفهمم یه روز کامل هیچی نخوردم و ضعف و گشنگیم بخاطر همونه. حتی انقدر حالم بد بوده که چشمامم باز نکرده بودم 
بفهمم دنیا دست کیه...

انگار رفته بودم اون دنیا و برگشته بودم... انگار اصال اون یه روز من زنده نبودم و یه جسم بی جون بودم. ولی بعد ازیک 
روز دیگه حس سرما نداشنم فقط سنگینی سرم اذیتم می کرد..

چرخیدم به پهلو و ساعت میعاد رو گرفتم توی مشتم. لبخندیکه اومد روی لبم بخاطر حس شیرین و دلچسبی بود که با 
پیچیدن بوی خوش عطرش توی بینیم به وجود اومده بود.

توی حال خودم بودم و داشتم به همه ی چیزایی که بهم گذشته بود فکر می کردم. به تمام لحظه هایی که از اون بیدار شدن 
عجیب غریب توی اتاق میعاد بود تا همین روز قبل که تب و لرز کرده بودم فکر می کردم. به میعادی که انگار برام شده بود 

تنها دارایی توی این دنیا و دلم می خواست همش نزدیکش باشم و یک لحظه ازش دور نشم فکر می کردم. 
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نه که باز به نبودش فکر کنم اتفاقا داشتم به بودنش و حسی که توی دلم به وجود میاورد فکر می کردم.
شکمم حسابی داشت قار و قور می کرد ولی توی بدنم جون و حس بلند شدن نمیددم که بخوام تا پایین برم اصال روم هم 

نمیشد بخوام برم و چیزی بخورم.
در اتاق آروم باز شد و صدای چرخیدنش روی لوالی در باعث شد یکمی چشمم رو ببندم. میعاد بود که با یه سینی کوچیم که 

توی دستش بود اومده بود توی اتاق و باروشن کردن چراغ اتاق گذاشت تا چشمم به جمال مبارکش روشن بشه.

- عه بیداری!

ساعتشو گذاشتم سر جاشو اونم اومد سمت من. لبه ی تخت نشست و سینی رو گذاشت روی پای خودش و منم روی آرنجم 
بلند شدم. یه کاسه ی بزرگ وسط سینی بود و یه لیمو ترش قاچ شده هم توی پیش دستی کنار اون کاسه. یه ظرف ماست 

کوچیکم گذاشته بودن توی همون پیش دستی. بوی سوپ های معمولی رو نمی داد.
داشتم به محتوی سینی نگاه می کردم و با کنجکاوی میخواستم ببینم چی توشه تا یکمی سیرم کنه.  یکمی که به برنج ها و 

عدسش نگاه کردم میعاد سینی رو یک دستی گرفت و دست دیگشو کشید روی پیشونی من.

- بهتری؟ حالت خوبه؟

- خوبم...

- سردت نیست؟

سرمو به این طرف و اون طرف تکان دادم که این دفعه دستمو گرفت و سعی کرد دمای دستم رو چک کنه. ولی مگه 
میتونستم چشم از اون سینی و بوی خوشش بگیرم. انقدر دلم آب افتاده بود که حس گرسنگی برام بیشتر از قبلم شده بود.

- ببینمت جاییت درد نمیکنه؟



- نه اونو بده بخورم...

دوباره دستشو گذاشنه بود روی پیشونیم که گشنگی من امون نداد تا بیشتر نگران بشه.چقدرم کیف می داد کسی نگران آدم 
میشد. انقدر لذت بخش بود که نگم ولی خوب من خجالتم حد و اندازه اش خیلی بیشتر از چیزی بود که بتونم تحمل کنم. 

ترجیح می دادم اون کاسه رو بده دستم و توجه هایی که قرار بود یه روز باالخره تموم بشه رو  بگیره...
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بالخره تونستم کاسه سوپ رو از دستش بگیرم. انگار از قحطی برگشته بودم. فکر می کردم میتونم اون حس بدی که تو 
وجودم بود هم دور کنم و یه دل سیر سوپ بخورم. مطمئن بودم چه اتفاقی افتاده ولی از ترس این که بخوام به میعاد بگم 

فقط پاهامو تو همدیگه فشار میدادم. سردردم هم که بهتر نمیشد.

- چرا اینقدر رنگ و روت پریده تب که نداری!

نداشتم ولی مطمئن بودم که اگر میعاد همون لحظه از اتاق نره بیرون من قطعًا تختش رو به گند میکشم!
دو قاشق از سوپ خوردم ولی دیدم اگر خودمو جمع و جور نمیکردم خیلی بدتر از گشنگی کشیدن بود. با این که داشتم از 

تشنگی و گشنگی می مردم ولی همون دو قاشو باعث شده بود که ته دلم گرفته بشه.

- میشه مهسا رو صدا کنی؟

تنها چیزی بود که اون لحظه به ذهنم رسید. انقدر خنگ بودم که تمام مدتی که مهسارو دیده بودم ازش نخولسته بودم 
چیزی که نیاز دارمو بهم بده. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

- همین االن همش داشتی میگفتی گشنمه ها حاال حتی یه قاشقم نخوردی. چرا صداش کنم؟چیکار داری با اون؟

- میاد تورو خدا صداش کن دیگه!

میتونستم حس کنم تو چه وضعیتی هستم. باید همان لحظه از اتاق می رفت بیرون. یا من با همون وضعیت می رفتم توی 
دستشویی. باز خوب بود که هر وقت فقط روز ماهانم می شد متوجه می شدم که داره چه اتفاقی میافته وگرنه بیچاره 

بودم. اگر تخت میعاد کثیف می شد آبرو حیثیتم میرفت...
ظرف سوپ و گذاشتم کنارم. با همون بی جونیم پتو رو هل دادم به جلو و زیر پتو بلند شدم. خدا رو شکر که همیشه توی 

سرویس دستمال کاغذی بود. بدون اینکه به حرف های میعاد توجه کنم دوییدم سمت سرویس و سعی کردم به جای پدی که 
نداشتم از دستمال کاغذی استفاده کنم. 

دلم میخواست بشینم همون تو تا مهسا رو صدا کنه و من بتونم ازش درخواست کمک کنم ولی میاد کله شق تر از این حرفا 
بود که بخواد به حرف من توجه کنه.

- چی شدی تو باز تو دستشویی ای!دل پیچه داری؟ بهترن نشدی میخوای؟ ببرمت دکتر؟



کاش می تونستم خفه اش کنم چون نه دل پیچه داشتم نه چیزی، فقط انقدر دلم درد میکرد که داشت تیر می کشید.

- نه میعاد لطفًا مهسا رو صدا کن!

- نگی چیکارش داری که من نمیرم صداش کنم.

عصبی شدم تکیه دادم به در سرویس اونم همینطور داشت سعی میکرد در رو باز کنه. دستمو گذاشتم روی پیشونی تا یکمی 
سر دردم کمتر بشه انقدر خوابیده بودم که تمام سرم سنگین شده بود احساس می کردم یه پتک گنده گذاشتن روی سرم.
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- درو باز کن ببینم من. از یه مرض در نیومده تو چه مرضی رفتی!

از این حرفش خندم گرفته بود. نمیدونستم بخندم یا گریه کنم! کاش قبل از این که بره بیرون بهش گفته بودم که چی نیاز 
دارم. این جوری که معلوم بود، میعاد نمیرفت مهسا رو صدا کنه.

- میعاد کار خانومانه دارم نمی تونم به تو بگم.

چند ثانیه هم نکشید که انگار نفشو داد بیرون و گفت:

- عا پریود شدی. زودتر میگفتی! اون روز که بهت گفتم چی الزم داری نگفتی که. حاال یه طوری داره از من پنهون میکنه 

انگار مثال چیه!

دیگه هیچی نگفتم واقعا داشتم می مردم از استرس اونم که بچه پررو هرچی دم زبونش میومد میگفت. خجالت نمی 
کشید.

- میعاد لطفًا!

- لطفًا!
حرفمو به مسخره تکرار کرد و دوباره ادامه داد:

- یه چند دقیقه وایسا میرم برات میخرم دیگه. میخوای برم به مهسا بگم ببینم داره اگه نداشت برم بخرم.

این بار جیغ کشیدم. همینم مونده بود که بره برام لز مهسا بگیره و آبرومو ببره. اگر خودم بهش میگفتم باز یه چیزی ولی 
گفتن میعاد آبرو برام نمیذاشت.

- نه تو رو خدا تو بهش نگو زشته.



روی توالت فرنگی نشسته بودم و منتظر بودم معاد یه کاری بکنه.سردردم در هر لحظه بیشتر می شد و دستامو محکم 
پیشونی فشار میدادم تا کمتر اذیتم کنه ولی هیچ سودی نداشت.

فکر می کنم بیشتر از یک ربع اونجا منتظر بودم که میعاد باالخره برگشت. نمیدونم از کجا ولی برام پد گرفته بود. بسته نو 
بود از الی در که به یکمیشو باز کرده بودم دادشتو و من یه نفس راحت کشیدم. سریع کارامو کردم و رفتم بیرون. دلم 

نمیخواست اصال تو چشماش نگاه کنم.
 دقیقًا کارهای می کرد که منو خجالت زده بکنه. نمیدونم حاال تقصیر من بود یا خودش شاید هم من زیادی حساس بودم.

- حیف شد که امروز میخواستم ببرمت دربند.

از کنارش رد شدم دوباره رفتم تا خودمو بچپونم زیر پتو که گفت:

- چه واسه من خجالت می کشه من که همه چی تو رو دیدم دیگه این که پریوده چیزی نیست که...طبیعیه! زودتر بهم 

میگفتی فقط. االنم که اتفاق نیفتاده.
فقط دلم میخواست اون لحظه یه طوری صداشو خفه کنم. هرچی بیشتر می گذشت بیشتر خجالت زدم می کرد.

قبل از اینکه برم زیر پتو قشنگ با دقت تخت و بررسی کردم. خدا را شکر کثیف نشده بود وگرنه بیچاره بودم. کی 
میخواست تمیزش کنه!

- نخواب بذار یه چیزی بخوری بعد...

داشتم ضعف میکردم ولی روی پهلو پشت به میعاد خوابیدم و گفتم:

- مرسی اشتها ندارم.

- غلط کردی اشتها نداری.

اول اومد نشست کنارم و سوپ رو به زور داد دستم که بخورم. چند قاشق خوردم ولی دیگه نمیتونستم. بعد از کنارم پاشد 
و رفت سمت کمد دیواری و چند دست لباس مو از توش پرت کرد سمتم و گفت:

- پاشو اینا رو بپوش ببینم.

_ واسه چی؟
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- حالت بهتر شده دیگه پاشو برو می خوام ببرمت یه جایی فردا یا پس فردا باید برگردیم سمت خونه.

یعنی می خواست با من برگرده سمت خونش! می گفت تنهایی می خوام برگردم! یعنی قرار نبود که اصًال حرفی که ازش 
خواسته بودم رو عملی کنه... خجالت می کشیدم. روم نمیشد برگردم سمتش... زیر شکمم خیلی درد میکرد. ولی دیگه از 



اون حالت تب و لرز که قبل از این داشتم خبری نبود. گشنمه هم بود ولی هم حالت تهوع گرفته بودم هم ترجیح می دادم 
همون جوری توی تخت بخوابم تا بخوام یه چیزی بخورم. انقدر ضعف کرده بودم و گشنه بودم که شکم به هم می پیچید.
 همه دردها با هم اومده بود سراغم... میگن وقتی یه اتفاقی میافته بقیه اتفاق هم پشت سرش میوفته، حکایت من بود. 

اون از تب و لرز و این هم از پریود شدن. تازه مجبور بودم آقارم بابتش باخبر کنم من که همه سعیم رو کرده بودم چیزی 
متوجه نشه و ازش نخوام که برام پد بخره ولی انگار تالشم حاصل نداشت...

- حالم خوب نیست دلم درد میکنه هرجا میخوای بری خودت برو من میمونم خونه.

- تو که میدونی من تو خونه تنها نمیزارمت. بشینی اینجا اینا بیان سوال پیچت کنن، ندونی چی جواب بدی. اون روز که 
گذاشتم بمونی هیچکس حواسش به تو نبود. هرکس سرگرم کار خودش بود وگرنه االن یه دقیقه راحتت نمیزارن. میخوای 

چه جوابی بهشون بدی حتما میخوای بگی حافظت از دست دادی و منم دوست پسرت نیستم. همینم مونده...

- من چیزی نمیگم تو برو من اصال از اتاق بیرون نمیرم.

دستمو گرفتم زیر شکمم و فشارش دادم. میعاد دست به کمر وایساده بود تا من از جام بلند شم. لباس هایی که برام گذاشته 
بود رو تنم کنم ولی واقعًا حال نداشتم.

- هیچی نخوردی دیروزم هیچی نخورده و فقط با یه سرم زنده ای پاشو عزیزم... پاشو لج نکن نمیخوام تنها برم تو هم بیا 

یکم حال و هوات عوض بشه.

سرم گیج می رفت. انگار فشارم افتاده بود. ولی میعاد ول کن نبود. خوب هرچی بود خون از دست میدادم و قطعًا باید 
فشارم میومد پایین... همونجا لبه تخت نشستم و میعاد تیشرت و شلوار منو گذاشته کنارم.

- بیا اینا رو بپوش من میرم پایین برمیگردم زود حاضر شو.

منتظر نمون من جوابشو بدم. همین که رفت نفس عمیق کشیدمو چند قاشق از سوپمم خوردم. با اینکه میل نداشتم و انگار 
معدم غذا ر. پس میزند ولی همین که اولین قاشق رو خوردم بعدًا اعالم گرسنگی کرد و تونستم چند تا قاشق دیگه هم 

بخورم.
میدونستم میعاد از خرشیطون نمیاد پایین اگر بر می گشت توی اتاق و می دید من لباسامون نپوشیدم اینقدر صبر می کرد 

که لباسامو بپوشم. باید حرف حرف خودش می شد دیگه مگه میشد که باهاش مخالفتم کرد. اون واالحضرت بود...
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چند دقیقه بعد بود که برگشت به اتاق و از این که من و لباس پوشیده دید. یه لبخند با رضایت زد. چشماش هم با لباش 
خندید و یه خط ریز کنار چشم های قهوه ایش افتاد. صورتش یه کمی ته ریش داشت و طبق معمول موهاشو رو به باال 

شونه کرده بود. البته وقتایی که سرگرم کار میشد چند تکه از موهاش خیس میشد، میومد روی پیشونیش. من فقط چند بار 
این صحنه رو دیده بودم اونم وقتایی که بعد از کار اومده بود طبقه پایین و نگاهم تو نگاهش گره خورده بود.

 اون موقع فکر نمیکردم این آدم یه روزی برای من حکم جذاب ترین آدم روی زمین رو ایفا کنه.



- آفرین حرف گوش کن شدی بریم که تا بعد از ظهر برگردیم...

- کجا می خواهیم بریم؟

از جام بلند شدم ترجیح دادم هیچ کدوم از اتفاقات اخیر رو به روی خودم نیارم. تجربه نشون میده که باید با میعااد طوری 
رفتار می کردم که نفهمه خجالت کشیدم یا هر چیز دیگه ای که تو دلمه رو نباید به روش می آوردم. باید پررو بودم چون اون 

خودش هم پررو بود و اگر من نقطه ضعف نشون میدادم بیشتر میتازوند.

- پاشو تا من میرم پیش مامان یکمی آرایش کن خیلی صورتت بی رنگه انگار مرده زنده شده. یکم از این چیزا که برات 
خریدم بمال به صورت فقط سریع حاضر شو.

- امر دیگه آقا میاد یکم دستور بده!

لبش رو کج داد باال گفت:

- فکر کنم اینجوری یه کمی قابل تحمل باشی. همین که گفتم بسته...

قبل از اینکه من جوش بیارم یه چیزی بارش کنم از در اتاق رفت بیرون و منم مشغول آرایش شدم. راست میگفت خیلی 
صورتم بی رنگ و آب بود. واقعًا شبیه به مرده ها بودم. رنگ گچ دیوار شده بودم. یکمی هم دست و پام میلرزید ولی قرص 
کم کم داشت بهم اثر میکرد. دل دردم کمتر می شد. حتی سردردم رو هم داشت بهتر می کرد. انگار قرصا علم غیب داشتن 

که می رفتن می شستن دقیقا همون جایی که درد میکرد. شاید هم می رفتن ماساژ میدادنش تا خوب بشه!
یکمی کرم زدم به صورتم ولی هی داشت از آرایش کردن خوشم میومد. بهم کیف میداد صورتم تغییر می کرد. وقتی ریمل 

میزدم مژه هام بلند تر از حالت معمولی می شد. خودم بیشتر خوشم میومد. هم پرتر نشون داده می شد و هم بلندتر... اصال 
یه چیز دیگه می شدم حتی یه کمی از سایه نقره ای که روی وسیله ها بود پشت پلکم کشیدم. خیلی هم براق نبود ولی 
خوب یه کمی پشت پلکم برق میزد. با کلی دقت یه خط چشم باریک کشیدم البته دروغ نگم دو دفعه ای پاکش کردم تا 

بتونم یه خط صاف پشت پلکم بکشم. ولی در نهایت از چیزی که کشیده بودم راضی بودم. درسته شبیه نشده بود ولی بدم 
نبود. وقتی رژ لب زدم لبامو به هم چسبوندم و با نگاه کردن تو آینه از چهره راز به چهره راضیم لبخند زدم. خدایی خوب 
شده بود واقعا از اون صورت بی رنگ و رو فاصله گرفته بودم کاش قبل از این که میعاد بهم بگه این کار رو میکردم. ولی 

دیگه موقع شماتت خودم نبود و اگه نمی رفتم پایین این بار میعاد با یه پتک گنده می اومد سراغم.
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یه شال قرمز که توی لباسام بود رو هم برداشتم .مانتویی هم که پوشیده بودم طوسی بود. یه طوسی تیره و با شال قرمز 
هم خوب شده بود. البته که با پوست تیره من هم چیز جالبی شده بود. خودم که خیلی خوشم اومده بو.د حس مدال بهم 

دست داده بود! ولی دیگه جون نداشتم که یه قر هم جلوی آینه بدم و بعد برم پایین واسه همین کیفمو انداختم روی دوشم 
و سریع رفتم پایین...



 انگار هم قرص ها و هم سوپ کار خودشونو کرده بودند و حالم خیلی بهتر شده بود. دیگه دلم هم درد نمی کرد. فقط یکمی 
بی حال بودم که نمیدونستم اثر سرماخوردگیه یا باید بذارم به حساب ماهانه ام. سرماخوردگی بود یا تب و لرز، فقط منو از 
پا انداخته بود و همین که ازش اومده بودم بیرون، افتاده بودم تو چاه این ماهانه و حاال باید دنبال میعاد می دویدم تا ببینم 

می خواد منو کجا ببره.
به چهارچوب در آشپزخونه تکیه داده بود و دست به سینه وایساده بود داخلو نگاه می کرد و حرف های مامانشو گوش می 

کرد.

- به خدا همین که از این جا میری دلم هزار راه میره. نمی دونم اونجا چیکار می کنی؛ چه خبره! برای چی اصال میری 
اونجا... مگه همین کاری که اونجا می کنی نمیتونی اینجا انجام بدی؟ حاال انگار واجل بود بری اونجا زندگی کنی؟ مگه چی 

داره؟ اصال وسط جنگل خدایی نکرده حیوانی چیزی...

میعاد اجازه نداد حرفش رو تموم کنه کسی جز خودشون دو تا اوجا نبود. 
یعنی من نمی دیدم که کسی باشه میاد برگشت گفت:

- قربونت برم تو که از همه بهتر خبر داری چی شده چی نشده. اونجا از وسط تهرونم امن تره. بهترین امکانات بهترین 

امنیت... من عاشقم اون  جام. اگر قرار باشه یه چیزی تو دنیا بخوام همینه. من اونجا آرامش دارم کیف می کنم... لذت 
میبرم از زندگیم... من دوست ندارم توی شهر زندگی کنم! اونجا راحت اجازه میده من هرکاری دلم میخواد بکنم از 

آهنگسازی گرفته تا کارهای نجاری... خودمم و خودم.

- ولی بابات حق داره درست نیست اینجور روابط...

میاد پوفی کشید و از چهارچوب فاصله گرفت و گفت:

- شما همه این حرفا رو زدی برسی به روابط من! دیگه باید براتون عادی شده باشه چون از قدیم اینم... حاال شما که 

نمیتونی روابط من و تغییر بدید. پس بگذارید همون جوری که می خوام زندگیمو کنم. من راضی هم شما هم راضی باشید 
دیگه... سعی نکنیم همدیگه رو تغییر بدیم همونطور که من نمیخوام شما رو تغییر بدم.

- این دو تا بچه سر و سامون گرفتند من می خوام سر و سامون گرفتن تو رو ببینم.
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بهش حق میدادم واقعا لحن مامانش از روی دلسوزی بود. شک نداشتم که به خاطر میعاد همه این حرف ها رو میزنن. خوب 
شاید اصال من هم اگر مامان بودم دوست نداشتم که پسرم با دوست دخترش توی جنگل زندگی کنه. ولی ته دلم می گرفت 

از این که جایی وایساده بودم که هیچکس منو نمیخواست. زوری بودم. حتی توی زندگی میعاد هم زوری بودم. اگر به اجبار 
نبود اصًال حاضر نمی شد که منو کنارش داشته باشه. اون هم شاید فقط به خاطر سود خودش بود که منو نگه داشته بود. 

شاید به همچین روزی فکر میکرد...

- من گفتم نمیخوام سر و سامون بگیرم؟ من کی همچین حرفی زدم؟ اتفاقا منم دوست دارم سر و سامون بگیرم...



- خوبه پس بگو دیگه بگو ماه برات اقدام میکنیم اینجوری اصال درست نیس...

میعاد رفت داخل آشپزخانه و مادرش رو بوسید و گفت:

- اونم به وقتش خوشگل من اونم به وقتش... فعال ببینش کیف کن!

برگشت سمت در و ازش خداحافظی کرد و از او خواست که اگر چیزی الزم داشت بهش زنگ بزنه.
وقتی منو دید ابرو انداخت باال و گفت:

- تو کی اومدی پایین خوب بریم دیگه. حاضری؟

سرمو تکون دادم و شالمو یکمی کشیدم جلوتر... به من لبخند زد و منم از مامانش خداحافظی کردم. اومد دستشو گذاشت 
روی کتفم و با همدیگه تا ماشین رفتیم. فکر می کردم که قرار بود روز قشنگی باشه حتی اگر من بی حال بودم. حتی اگر 
من دل درد داشتم باید از این روز استفاده میکردم. به خاطر اینکه ممکن بود دیگه هیچ وقت نمی نتونم همچین روزی رو 

تجربه کنم. هیچ وقت نتونم میعاد رو کنار خودم داشته باشم. 
چشمامو نیمه بسته کردم و یه نفس عمیق کشیدم. حتی وقتی دستش رو کتفم بود هم احساس خوبی داشتم با اون ظاهر 
آراسته و ته ریشی که حسابی دل منو میبرد آماده شده بود تا بریم بیرون. نمیدونستم مقصد کجاست ولی همین که کنارم 
بود خیلی زیبا بود. حتی یادم رفته بود چقدر حالم بد بود و انگار انرژی ای ک برای بیروت رفتن گرفته بودم حالمو خوب 

کرده بود.

- حالت بهتره؟ سرت اینا گیج نمیره؟ دل درد که نداری؟

پشت سر هم داشت حالمو می پرسید! فکر کنم میخواست ببینه قرص هایی که بهم داده بود اثر کرده یا نه... یا اصال میتونم 
همراهیش کنم یا نه... البته اگر می خواست نظر من رو بدونه انقدر قاطع و محکم از من نمی خواست که همراهیش کنم. 

حداقل ازم یه نظر می پرسید. ولی اون نظر من رو هم نپرسیده بود!
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- نه خوبم.

منو به خودش نزدیکتر کردو یه فشار آورد. برگشتم سمت پنجره های خونه که ببینم کسی از پشت نگاهم میکنه یا نه... 
همش دنبال این بودم که دلیل رفتاراشو پیدا کنم. دلیل هر کاری که می کرد. دلیل هر کدوم از نزدیکیاشو... گاهی وقتا حس 

می کردم که عذاب وجدان گرفته از بابت این که منو اذیت کرده یا سرم هر بار داد کشیده، به خاطر همین میخواد با این 
رفتارها جبران کنه. ولی من که نمی دونم خود خدا میدونه که چه خبر بود...

- کجا میخوایم بریم؟

دستشو از دور شونه هام باز کرد و خودش رفت سمت راننده ماشین  و در رو باز کرد.



- بشین بهت میگم کجا می خوام ببرمت.

در ماشین رو باز کردم و روی صندلی کنارش نشستم. توی ماشین خیلی گرم بود. اونم سریع کولر رو روشن کرد و دریچه ها 
رو روی من تنظیم کرد. انگار خودش فهمیده باشه چه اشتباهی کرده کولر رو کم کرد و دریچه ها رو روی یه جایی نامعلوم 

تنظیم کرد.

- خوب بود که گرمه هوا...

- وسط تابستون تب و لرز کردی بدنتم آماده است االن ضعیفی سرما بخوره بهت، بیفته به جونت دوباره تب و لرز می کنی. 

یه کمی تحمل کن گرما رو...

کمربندمو بستمو جوابشو ندادم. حاال واسه ما آقا آینده بینی شده بود، به فکر سرما نخوردن من بود.
یه موزیک خیلی مالیم از پخش ماشین به گوشم می خورد.  

همه نگاهمو داده بودم به فضای بیرون و به مغازه ها خیابونا نگاه می کردم. دیگه حتی ازش نپرسیدم ببینم مقصدمون 
کجاس. دنبال یه جای آشنا... یه محله آشنا... یه کوچه و مغازه و حتی یه خونه آشنا بودم. هیچی برای من آشنا نبود. نمیگم 

انگار هیچ وقت اون جا رو ندیده بودم، نه... ولی نمی تونستم با گذشتم ربطشون بدم.
ماشین رو توی پارکینگ یه پاساژ گذاشت و از منم خواست که پیاده بشم.

 پارکینگش خیلی عجیب و غریب بود. یه حالت دایره داشت. حس می کردم اگر از اونجا خارج بشیم دیگه ممکن نیست 
بتونیم ماشین رو پیدا کنیم. روی دیوار ها دو رقم نوشته بود ولی بازم من نمی فهمیدم چجوری باید پیداش کنیم. اصال 

مشخص نبود که ماشینو کجا گذاشتیم.

- پیاده شو.

- اینجا چقدر عجیب غریبه چه جوری بعدا میخوای ماشین رو پیدا کنی؟

- نگرانش نباش پیدا میکنیم...

خودش پیاده شده منم پشت سرش پیاده شدم.اومد سمت من دستمو گرفت و در ماشین رو بست.
نگاره مرد نگهبانی که جلومون وایساده بود روم قفل شده بود. انقدر بهم زل زد که خجالت کشیدم و سعی کردم یه طرف 

دیگه رو نگاهدکنم.
سرمو چرخوندم و نگاه به میعاد و یه نگاه به دستامون کردم اومدم ازش بپرسم که اینجا برای چی دیگه دستامو میگیری 

اینجا که مامان و بابات نیستن... ولی پشیمون شدم خواستم از این روزا به نحو احسن استفاده کنم.
دستای من نسبت به دستای اون خیلی کوچیک بود و از طرفی هم دستای من نرم و لطیف بود دستای اون زبر و خشن... 

انقدر با چوب و اره کار کرده بود که نوک انگشتاش پوست پوست بود.
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همه جا برام آشنا بود. از اون خیابون سرباالیی گرفته تا اون کافه ای که پایین خیابون بود. از دیوار سبز کنار پاساژ گرفته، تا 
بخش تاکسیرانی که اون سمت خیابون بود.

 همه برام انقدر آشنا بود که ذهنم به هم ریخته بود.

توی سرم دنبال یه نشونی میگشتم که حداقل به یه چیز واقعی برسم البته وقتی اعصابم خورد می شد، دلم میخواست 
هیچ نشونی از گذشته توی سرم نباشه. ولی اینکه یه چیزایی خیلی گنگ تو ذهنم میومد بیشتر. روان پریشم می کرد. کاش 

می تونستم روی گذشتم درپوشی بذارم و هر چی که بود و نبود تموم کنم و هیچ اتصالی بهش نداشته باشم. حداقل توی 
ذهنم هم نمی رسید که ممکنه یه گذشته وجود داشته باشه.

 کاش میشد همینطوری دست تو دستم میاعد میموندم و و می سپردم به خدا میگفتم که هرچی شد شد...

حواسم به فکر و خیالم بود واسه همین نفهمیدم که میعاد جلوی مغازه وایساد و با کشیدن دست من منم وادار کرد که برم 
توی مغازه... یه بسته دستمال کاغذی خرید و بعد از این که پرداخت کرد اومد بیرون. دست من و همینطور دنبال خودش 

می کشید و منم به اجبار دنبالش می رفتم.
کنار خیابون یه طوری که روبروم میدون بود و اون سمت خیابون هم ماشین وایسا و یه توری سایه شد روم که متعجب 

نگاهش کردم. یه اخم غلیظ افتاده بود بین پیشونیم و نگاهش عصبی بود. از اون نگاه عصبی که خونشون می کرد نه... از 
اونایی بود که مطمئن بودم انگشتم رو بگیرم جلو ببینیش نفسش انقدر داغ که انگشتم ذوب میشه!

- چی شده چرا اینجوری نگاه می کنی؟

- من باید روی همه چی تو نظارت داشته باشم یه کاری بهت میگم انجام بده نمیتونی درست انجام بدی؟

چشمامو یکم گشاد کردم و بهش زل زدم. نمیفهمیدم داره از چی صحبت میکنه. اصال از من چیزی نخواسته بود. زیر دلم درد 
میکرد. انگار با دیدن عصبانیت میعاد بود که درد به جونم ریخته بود ولی مجبور بودم حرفی نزنم. فقط قبول کرده بودم 

همراهش بشم و باید فکر اینجا هم می کردم. البته از حق نگذریم کمرم هم داشت می شکست.
 دو قدم راه رفته بودم دو دقیقه سر پا ایستاده بودم وضع این بود چه برسه که میعاد هم اینطوری غضبناک نگاهم می کرد. 

انگار برگشته بودیم به شرایط مون توی جنگل... انگار میعاد هم شده بود به پسر بد اخالقه غیر قابل انعطاف و منم شقایقی 
که ترسیده بودم و نگران این بودم که ممکنه منو از اونجا بندازه بیرون...
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جرات نمی کردم حرف بزنم. نگاهش کردم و اونم با همون اخم پر رنگ بسته دستمال کاغذی را باز کرد. یه طوری گرفت 
کشیدش که کل بسته پاره شد.

همون جا وایساده بودیم که یه پسر بچه فال فروش اومد کنارم و گفت:

- آقا یه فال بخر... آقا تو رو خدا از صبح دشت نکردم! آقا بخر دیگه...

میعاد جوابشو نداد  اصال کامال اونو نادیده گرفته بود. انگار ماوجه حضورش نبود ولی من نگاهم افتاد به سر و صورت 
سیاهش و لباسی که از کثیفی رنگش مطمئنًا عوض شده بود. دست های سیاه سوخته اش که فقط از آفتاب سوختگی نبود 

یه مشت فال رو توی مشتش گرفته بود و سعی داشت که به ما بفروشند.



- آقا برای خانم خوشگل بخر دعا می کنم برا زندگیتون. الهی خوشبخت بشین وقد به هم میاین. آقا وقد خانمت خوشگله.

- برو پسر جون فال نمیخوام.
از جیبش یه اسکناس دراورد و به پسر بچه داد اونم نگرفت و گفت:

- آقا من گدا نیستم. فال بخر ازم.

میعاد دستشو برگردوند توی جبش و پول رو هم باهاش فرستاد توی همون جیب.
پول توی جیب من نبود ولی انقدر دلم به حالش سوخته بود که دلم می خواست ازش فال  بخرم. 

هم دلم سوخته بود که با وضعیت اون ریخت و قیافه داشت التماس می کرد که ازش فال بخریم، هم این که دلم می خواست 
نیت کنم و  از بین فایل های توی دستش یه دونه بکشم بیرون...

- چند آقا پسر؟

- دو تومان خانوم چند تا بدم؟ چند تا میخوای؟

دلم گرفته بود از طرز بیانش انگار تالشش نتیجه داده بود و می خواست بیشتر از یه دونه فال بفروشه. به چشم غره میعاد 
توجه نکردم و به پسر گفتم:

- یه دونه کافیه.

دسته فالو گرفتن جلوی صورتمون من از توشون یه دونه برداشتم. انقدر گرفته بود باال که لبامو روی هم فشار میدادم تا 
بیشتر خندم نگیره. با اون صورت ریز نقش و سیاه سوخته اش خیلی بانمک بود.

میعاد کالفه پوف کرد و از تو جیبش یه اسکناس ۲ تومنی درآورد و توی دست پسرک فال فروش گذاشت. پسر خوشحال از 
گرفتن اون دو تومنی دمپایی های پالستیکی آبی شو لخ لخ  روی زمین کشید و از پیاده روی که درخت های چنارش سر به 

فلک کشیده بودن با دو دور شد.
نگاهمو که برگردوندم سمتم میعاد گفت:

بسه زیادی معطل کردی. یه دقیقه چشماتو ببند ببینم.
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از ترس لحن ترسناکش چشمامو بستم. محکم دستمال رو کشید پشت پلکم و بعدش هم سریع دستمال روی لبم کشید. سریع 
چشمامو باز کردم و عصبانی شدم و گفتم:

- چیکار می کنی لبمو کندی این مسخره بازیا چیه؟

 بسته دستمال کاغذی رو گرفت جلوم همونطوری عصبانی گفت:



- پاک کن اون بی صاحاب رو دور لبتم کثیف شده. قشنگ پاک کن بعد بریم.

گفت و نگاهش را از من گرفت ولی دوباره با همون اخم پر رنگ و صورت عصبانی و چشم هایی که کم مونده بود چشمای 
منو از کاسه در بیاره نگاهم کرد.

 مردم هی از جلومون رد می شدن و با تعجب به من نگاه می کردن. من از کاری که میعاد انجام داده بود چشمام پر از اشک 

شد بغض گلومو گرفته بود. خیلی ناراحت شده بودم. دستام می لرزید. بسته دستمال کاغذی تو مشتم به هم گره خورده بود 
ولی میعاد منتظر بود که من سریع دستورش رو اطاعت کنم.

- با تو بودما زود باش...

حس کردم دل درد و کمردردم هر لحظه داره بیشتر میشه اولین قطره اشکم از کنار چشمم افتاد. تو این وضعیت حساس ترم 
شده بودم.

- خیلی بی ادبی لبام درد گرفت این چه کاری داری با من می کنی؟ برای چی اصال من آوردی بیرون؟ منو ببر خونه نمی 

خوام اینجا باشم. اصال برای چی باید اینجا باشم؟ چرا باید حرف تو رو گوش بدم؟

- الله اکبر ببین تورو خدا اعصاب من خورد می کنی. با این ریخت و قیافه اومدی بیرون از لحظه ای که از ماشین پیاده 
شدی همه یک بند نگات کردن. رژ لب داری از این سر تا اون سر... می خوای یکمم من بهت لب قرض بودم بیشتر رژلب 

بزنی؟

چند قطره اشک دیگه از گوشه چشمم چکید. یه چیزی راه گلومو گرفته بود. بغض کرده بودم. نمی تونستم تو چشمای میعاد 
هم نگاه کنم. دلم ازش چرک شده بود. خودش بهم گفته بود آرایش کن ولی وقتی اومده بودیم بیرون اونجوری وسط 

خیابون آبرومو برده بود. خدا رو شکر که من کسی رو میشناختم و نه کسی منو میشناخت البته نمی دونستم کسی منو 
میشناسه یا نه...
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- بی شخصیتی خیلی هم بی شخصیتی. خودت بهم گفتی آرایش کن اون وقت االن وسط خیابون با من اینجوری برخورد 
می کنی...

دستمال از دستش گرفتم لبمو پاک کردم. پشت پلکم رو هم پاک کردم. من اصال اونقدر آرایش نکرده بودم و اینجوری که 
میعاد میگفت از این سر تا اون سر صورتم رژ لب نزده بودم. فقط یه کم رنگ رژ لب قرمز بود.

 نمیدونم برای چی باید براش مهم می بود...
- تو با من چیکار داری؟ مگه خودت نگفتی آرایش کن؟ مگه نگفتی که صورتم بی رنگ و رو شده؟ چرا با من این طوری 

برخورد می کنی؟ مگه برده گیر آوردی؟ اگه من برده ی تو هم باشم که بازم تو نمیتونی هر طور دلت می خواد با من صحبت 
کنی!



اگر میعاد قبًال با من هر طوری صحبت می کرد ناراحت نمی شدم به خاطر این بود که جریان فرق داشت.
 انگار من جدیدًا ازش به بت بزرگ ساخته بودند و داشتم اون بت رو پرستش میکردم. غافل از اینکه این میعادی که من جلو 
خونوادش می دیدم اون میعادی نبود که من هر روز دیده بودم. اون میعاد پر از تظاهر بود و تظاهر کردناش باعث شده بود 

من ازش بت بسازم.
 من ازش توقع داشتم همیشه همونطوری مهربون باشه. حتی به دلم صابون میزدم که اون لحظع جلو بیاد و از من 

عذرخواهی کنه ولی انگار اصال از عذرخواهی خبری نبود.

- تو نباید حد خودتو بدونی؟؟؟؟ این چه وضعشه؟؟؟ یه بار بهت گفتم مثل دختر خرابا لباس نپوش آرایش نکن! یادت 
نیست؟؟؟ روز مهمونی رو یادت رفته که باز دوباره این جوری گشتی؟

- تو خونه میتونستی بهم بگی نه که اینجا توی خیابون جلوی این همه آدم این طوری با من برخورد کنی!

دیگه بغض اجازه نداد من بیشتر از اون چیزی بگم. سرم گیج می رفت. حس می کردم فشارم افتاده. زبونم خشک شده بود. 
قفسه سینم می سوخت. من واقعا داشتم غصه میخوردم که باهام اون طوری رفتار شده بود  ولی میعاد اصال براش مهم 
نبود. انگار خون جلوی چشماش رو گرفته بود. اصال نمی فهمیدم برای چی باید همچین چیزی براش مهم باشه! چرا باید 

نگاه دیگران روی من  حساسیت شو برانگیخت کنه!

- نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟؟؟ بهت میگم همه مردم نگاه میکردن! میفهمی انقدر جلف و و زننده بودی که همه 
داشتن بهت نگاه میکردن؟ خوبه یکی بیاد دستمالیتم بکنه همینم مونده واال!دور لبتو پاک کن بیا بریم همه دارن نگامون 

میکنن...

با همون بغضی که توی گلوم بود دستمال محکم کشیدن روی لبم... نمیدونستم دارم چی کار می کنم ولی انقدر محکم می 
کشیدم که به سوزش افتاده بود عصبانی تر شد و گفت: 

- بده به من اون بی صاحاب مونده رو...
من که اشکام همینجوری داشت میومد پایین. میعاد دستمال رو از دستم گرفت و لبم رو پاک کرد این بار آروم تر دستمال رو 

کشید روی لبم و با شست دست راستش هم پشت پلکم رو دوباره دست کشید...
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دستمال و پرت کرد توی سطل زباله ای که همون سرخیابون گذاشته بودند که انگار سطل زباله مال یکی از رستورانها بود. 
دستمو گرفت کشید و با خودش برد سمت خیابون و خواست از خط عابر پیاده رد بشه که دستمو محکم از تو دستش 

کشیدم بیرون...

- ازت متنفرم حالم بهم میخوره با من این طوری برخورد می کنی. اگه من زورت کرده بودم که منو بیاری بیرونچ مگه من 
زوری آوردمت اینجا؟ با این حال بدم مجبورم کردی بیام بیرون اون وقت داری این طوری برخورد می کنی؟ حالمو داری بهم 

میزنی! ولم کن برم... تو واقعا داری از من سوءاستفاده می کنی. حالم از هرچی زندگی بهم میزنی! اون از رفتارات توی 
خونتون...



حرفم و نصفه گذاشت و اجازه نداد تا آخر جمله رو ادامه بدم. دستمو محکم گرفت طوری که مچ دستم داشت گزگز میکرد. 
دستم و کشید و از روی خط عابر پیاده منو برد اون سمت خیابون همون جایی که ورودی تاکسیرانی بود. بازم دستمو کشید 
عصبانی بود و تند تند راه می رفت هر کاری میکردم دستمو از توی دستاش بیرون بیارم نمیتونم. باالخره رسیدیم به سمت 

دیگه میدونم اون جایی که پایین یه خیابون دیگه بود و چند تا رستوران کنار هم قرار گرفته بود. سردر همشون بزرگ 
اسمشون رو نوشته بودند و جلوی در توی پیاده رو میز و صندلی چیده بودند.

 یک سری شلنگ باالی سر میز و صندلی ها رد شده بود که یک کمی آب پمپاژ میکرد از زیرش که رد شدیم یه حس خنکی 
روی پوست بدنم نشست البته فقط روی صورت و دستام...

- ولم کن میاد ولم کن...

روی یکی از صندلی ها منو نشوند و با انگشتی که باال گرفته بود برام خط و نشون کشید.

- همین جا میشینی تکون نمیخوری تا من برگردم.

بغ کردم توی خودم. ناراحت بودم از دستش خیلی ناراحت بودم نه تنها رفتار و عصبانیتش ناراحتم کرده بود بلکه از اینکه 
انقدر بهش عالقه پیدا کرده بودم و می خوردم.

دستامو گذاشتم روی میز پالستیکی قرمزی که جلوم بود و نگاهم رو دادم به میدون. انقدر ماشین دور میدون می رفت و 
می اومد که گیج شده بودم یک لحظه ترافیک می شد و یک لحظه بعد راه باز میشد. همه چی در تکاپو بود. مردم همه همه 

در حال رفت و آمد بودند.
میعاد که نشست جلوم اصال نگاهش نکردم و دستم رو زده بودم زیر لپ راستم و به خیابون نگاه میکردم...
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حواسم اونجا نبود. فکرم پیش این مرد بی احساسی بود که جلوم نشسته بود. فکر کنم مقصر اخالق بی اخالقش بود که 
انقدر بد ناراحتم می کرد، که دلم می خواست سر به تنش نباشه...

- شقایق!

صدام کرد ولی من بهش اهمیتی ندادم. اصال تکون نخوردم که بخوام اهمیت بدم. همونطوری یه جایی رو بی هدف نگاه می 
کردم و سرمو برنمی گردند. اصال به روی خودم هم نمی آوردم که چقدر زیر شکمم درد میکنه. همین که اونجا نشسته بودم و 

راه نمیرفتم کافی بود حداقل مجبور نبودم روی پا بایستم.
پاشو کوبید به پایه صندلی که روش نشسته بودم و من یهو از جام پریدم. همین که از جام پریدم پام گیر کرد. به پایه 

صندلی و صندلی از زیرم در رفت. اصال نتونستم تعادل خودم رو حفظ کنم. همون جوری با باسن افتادم روی زمین... میز 
یک کمی به سمت جلو هل داده شده بود و من انتهای کمرم و باسنم از درد داشت منفجر می شد.

بلند گفتم آی و میعاد سریع از جاش بلند شد. ترسیده بود ولی من فقط از درد داشتم توی خودم می پیچیدم. انگار قسمت 
اینطوری بود که خدا همه دردا رو یه جا بریز تو وجودم...

- اخ ببین تورو خدا دختر خنگ!



غش غش داشت بهم می خندید. ولی من از حرص نمی تونستم هیچ عکس العملی نشون بدم. دستشو آورد جلو تا کمکم کنه 
ولی محکم دستشو پس زدم. و اخم کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. دستم رو زدم زمین و سعی کردم روش بلند شم. همه 

داشتن نگاهم می کردن ولی من باید خودم بلند میشدم و نباید اجازه میدادم که میعاد پرو رسواییم رو جمع و جور کنه. اون 
که قصد داشت به من بخنده ولی من نمی خواستم بهش بیشتر ازین آوانس بدم. باید محوطه جولون دادنش ر. کوچک تر 

می کردم. ولی اینا همش خیال خام من بود اون لحظه جوری سوتی داده بودم که با هیچی جمع و جور نمیشد یه آقایی از 
پشت سر گفت:

- کمک می خواین؟

- آقا مگه من چالقم! خودم میتونم کمکش کنم یعنی چی حرف که میزنی خودت ناموس نداری؟

مردی که پشت سرم بود معذرت خواهی کرد و انگار غذاش تموم شده بود که رفتنیا چون خجالت کشیده بود از جاش بلند 
شد و رفت. دوباره دسته میعاد به سمتم دراز شد و گفت:

- پاشو دیگه خودتو ول کردی وسط زمین که چی بشه باز یه نفر میاد و بهت یه چیز میگه!
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دستشو گرفتم و خواستم از جام بلند شم که دوباره زیر پام سر خورد و دوباره با همون جایی که افتاده بودم زمین خوردم 
زمین. ولی این بار شدت زمین خوردنم زیاد نبود. هنوز  پایین کمرم درد میکرد که یهو میعاد زد زیر خنده و گفت:

- فدات شم که انقدر دست و پاچلفتی دو تا دستمو بگیر پاشو خودتو داغون کردی که دختر...

انگار من یادم رفته بود که یکمی قبل از دست میعاد چقدر شکار  بودم.
دستشو گرفتم و اینبار خودم هم با اون یکی دستم سعی کردم بلند شم. میعاد برام صندلی و جابجا کرد و من هم نشستم 

سر جام یهو گفتم:

- چرا انقدر صندلی هاشون مسخره است! چرا اینطوریه؟

خنده میعاد قطع نمیشد راستش خودم هم نمیتونستم نخندم. واقعًا دست و پا چلفتی بازی در آورده بودم. به جای اینکه 
حواسم جمع باشه به خودم پشت پا زدم. اصًال کسی با من کاری نداشت. خودم بودم که خودمو پرت کردم وسط زمین...

میعاد یه نیم نگاه توی مغازه انداخت و انگار که سفارش مون آماده شده بود. چون برگشت به من گفت:

- دو دقیقه آروم بگیری من برمیگردم تکون نخورییا این دفعه باید دست و پای شکسته ات رو جمع کنم. آروم بشین سر جات 

االن میام جاییت که درد نمیکنه؟

سرمو تکون دادم و با اینکه یکمی درد داشتم جواب منفی دادم.



دل بیچارم به جای اینکه از دستش عصبانی باشه داشت برای غیرتی شدن و حواس جمع بودنش ضعف می رفت. انگار فقط 
یک دقیقه بود که از دستش عصبانی بودم. حاال یک دقیقه هم نه... فقط همون چند دقیقه بود وگرنه با این اتفاق آخر با 

خودم فکر کردم که هر چی بیشتر دیوونه میشه و عصبانی میشه من بیشتر دوسش دارم. آره خودم اعتراف کردم که 
دوسش دارم...

میعاد با یک سینیه پالستیکی برگشت توی سینی پر بود از جیگر و مخلفاتش و یک عالمه نون که کنارش گذاشته بودند. 
میعاد اولین لقمه رو برای من گرفت و روش کلی لیمو چکوند و یک کمی هم نمک زد و گرفت جلوی دهنم...

- بخور که سرد میشه داره از دهن میافته.

- همین االن خریدی که! اصال مگه تو میدونی من جیگر دوست دارم یا نه؟

میعاد لباش رو به حالتی که نشون بده براش مهم نیست کج کرد سرش ررو کمی به سمت شانه اش کج کرد و گفت:
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- اصال برام مهم نیست که دوست داری یا نه... االن مجبوری که بخوریش اگر هم نخوری میخوابونمت همینجا وسط خیابون 
فرو می کنم ته حلقت!

لحنش انقدر جدی بود که خندمو خوردم. یه طوری گفت که انگار باورم شد اگر اون لحظه جیگر رو نخورم ممکنه به زور به 
خوردم بده..

لقمه رو از توی دستش گرفتم و گذاشتم توی دهنم. بد نبود. یعنی چیزی نبود که بگم مورد عالقمه ولی بدم هم نمیومد. کًال 
زیاد آدم بدغذایی نبودم.  جیگر تو دهنم بود و داشتم فکر میکردم که یهو یه لقمه دیگه هم گرفت جلوی صورتم...

- خودم می تونم بخورم.

- خون از دست رفته. دست و پا چلفتی هم که هستی االن مطمئنا ته کمر حاال نخواستم بی ادبی شو بگم اونم درد میکنه. 

بخور یکم جون بگیری خودتو زمین و زمان رو یکی نکنی.

چپ چپ نگاه کردم و لقمه را گذاشتم تو دهنم. هر یه دونه لقمه ای که خودش می خورد سه تا به من میداد. تا بخورم 
باالخره اون سیخ های جیگری که گرفته بود تموم شد و همشون رو خوردیم. من به زور میخوردم. طوری که آخراش دیگه 

میگفت مجبوری همش رو بخوری و گرنه خونه نمیبرمت...
وقتی از جامون بلند شدیم دوباره کم مونده بود بخورم زمین ولی میعاد زیر بازومو گرفت و دوباره بهم گفت دست و پا 

چلفتی ولی من کم آوردم و اصال اهمیتی به حرفش ندادم که گفت:

- هر لحظه احتمال این رو میدم که یه بالیی سر خودت بیاری.

- من از پس خودم خوب برمیام.



زد زیر خنده و گفت:

بر منکرش لعنت فقط اگر یک ساعت اینجا تو رو تنها بذارم مطمئنًا با یه جنازه له شده رو به رو میشم که باید با کاردک جمع 
کنم.

همینطوری میون شوخی و خنده یه طوری که این رفتار یک ساعت قبل شو کامل فراموش کرده بودیم رفتیم سمت 
امامزاده ای که اون سمت خیابون بود. نگم از قشنگی های بازارچه ای که کناره امامزاده بود. همه چی زیبا و تازه پر از میوه 

های خاص و خوشگل... انقدر حس زندگی توی اون یکی که جا بود که دلم می خواست چند ساعت فقط اونجا راه برم. ولی 
متاسفانه هم دلم درد میکرد و هم باسنم ضربه خورده بود اجازه نمی داد تا بیشتر راه برم. با ذوق و شوق همه مغازه های 

همون نزدیک خیابون رو نگاه کردم و با دیدن لواشک ها دلم آب افتاد با دیدن برگ ها هوس دلمه کردم و با دیدن باقالی ها 
هوس باقالی پلو چند دقیقه بیشتر اونجا میموندیم من هوس همه چی می کردم...
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میعاد برام شمع خرید و داد دستم تا روی دیواری که به شکل سقف خونه درست کرده بودن شمع روشن کنم.
 می گفت باید آرزو کنم و شمع رو روشن کنم. چشمامو بستم و آرزو کردم. مگه اون لحظه چیزی به جز خودش هم دلم 

می خواست؟ هیچ چیز دیگه ای جز میعاد نبود که تو لحظه بخوام... چشمامو که باز کردم فقط به نور شمع نگاه کردم و اونو 
توی جایی که یه مقدار شمع آب شده ریخته بودم محکم کردم. میعاد هم برای خود شمع روشن کرد. دستم رو گرفت و با هم 

به سمت ماشین که توی پارکینگ بود راه افتادیم.
انگار بعد از این عصبانیت طوالنی خودش هم آروم شده بود که گفت:

- باید یاد بگیری طوری لباس بپوشی،  طوری آرایش کنی که در عین زیبایی و شیک بودن هیچ نگاهی روی صورت باقی 
نمونه. اصال خوشم نمیاد وقتی با من میای بیرون این نگاه ها روی تو باشه. من نمیتونم برم به اونا ثابت کنم که دارن به تو 

نگاه می کنن پس مطمئن باش کسی که ضرر میکنه تویی پس سعی کن خودت رعایت کنی.

با زدن این حرف تازه انگار یادم اومده باشه که چه اتفاقاتی افتاده دستمو از تو دستش کشیدم بیرون و گفتم:

- تو خیلی بیجا می کنی که با من اینطوری صحبت می کنی. اصًال من هر جوری که دلم بخواد لباس می پوشم و هر جوری 
هم که دلم بخواد آرایش می کنم. تو هم کارت خیلی زشت بود که اونطوری لب منو پاک کردی. من اصال زشت و زننده 

نبودم.

یه لحظه هم اجازه نمی داد دستم از توی دستش جدا بشه. دوباره دستم راو گرفت و با خودش کشید و این بار باید 
سرباالیی می رفتیم و واقعًا سخت بود خدا خدا میکردم مسیرمون سرپایینی باشه. مسیری که اومده بودیم خیلی راحت 

بود ولی برگشتو داشتیم بیچاره می شدیم.

- من یه چیزی میدونم که بهت یه حرف میزنم. حرفمو  گوش کن ضرر نمیکنی.



دستشو محکم نگرفتم و جوابشو ندادم همونطوری تا ماشین باهاش رفتم. اونطوری که من تصور می کردم نبود... میعاد 
خیلی سریع جای ماشین رو پیدا کرد اصال براش نگشت یه نگاه چرخوند و ماشین رو پیدا کرد...
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تو ماشین نشسته بودیم و من منتظر بودم برسیم خونه تا یه کمی استراحت کنم. احساس می کردم پایین کمرم از درد گزگز 
میکنه. تازه با وجود درد کلی پیاده روی کرده بودم. نمیدونم چه حکمتی بود که هنوز سرپا بودم.

 دلم میخواست یه مسکن قوی بخورم و ساعت ها بدون اینکه چیزی بفهمم بخوابم .تو اون موقعیت فقط خواب می تونست 

تسکین حال من باشه. میعاد اصًال انگار یادش رفته بود که من تو چه وضعیتی ام و با اون وضع زمینم خوردم...
 اصًال یه روزه پر از دردسر داشتم. روزی که لحظه ی بیدار شدن تا دقایق آخر پر از اتفاق و هیجان های اذیت کن بود.

صدای خواننده تو فضای ماشین پخش میشد و من انگار برام این موزیک هم آشنا بود. صدای بمی که انگار هزار بار توی 
زندگیم شنیده بودم. یه طوری که وقتی می گفت شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق یه چیزی توی ذهنم تداعی می شد...
با خودم فکر می کردم برای چی ممکنه میعاد اسم من رو شقایق گذاشته باشه! اون که چیزی از من نمی دونست... حتما یه 
دلیلی داشت که همون لحظه اول که می خواست منو صدا کنه با این نام صدا میکرد. روم نمی شد ازش بپرسم یعنی خیلی 

برام سخت بود که بخوام صحبت رو با میعاد باز کنم ولی وقتی این آهنگ توی ماشین پخش میشد بیشتر کنجکاو شدم. 
احساس میکردم یه دلیل خاص داره که به اون دلیل باعث شده بود من هم شقایق بشم...

- چرا اسم منو گذاشتی شقایق مگه تو منو می شناختی؟

 میاد انگار شوکه شده باشه یه لحظه نگاهش حین رانندگی خیره شد به چشمای من... نمیدونست چی جواب بده. یعنی من 

اینطوری حس کردم. فکر کردم توی جواب دادن به سوالم مونده. ولی مگه میشد خودش جواب این سوال رو ندونه؟ یا باید 
اسم من رو از قبل میدونستم یا اینکه یه دلیل قانع کننده برای این انتخاب بهم میگفت...

- چطور مگه؟ همینطوریه اسمی به ذهنم رسید و گفتم...

باورم نمی شد. نمیدونم چرا یه حس شیشمی میگفت داره بهم دروغ میگه. چرا گذاشته بودشقایق... چرا باید می شدم 
شقایق اونم وقتی که ازش پرسیدم اون طوری شوکه شد حتما یه چیزی پشت این قضیه بود و من نمیدونستم...

سرمو چرخوندم سمت شیشه و فقط تکونش دادم. نمی خواستم توی منگنه قرارش بدم و زورکی ازش بپرسم داستان چیه. 
شاید یه روز خودش بهم می گفت ولی مطمئن بودم تا اونروز من از فضولی می ترکم...
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همون طوری که داشتم بیرون رو نگاه میکردم و خیابون شلوغ نظرمو جلب کرده بود، صداشو شنیدم که گفت:



چی شد همچین سوالی به ذهنت اومد؟ مگه تو اسم داشتی؟ باالخره باید به اسم صدات میکردم دیگه... مجبور بودم یه 
چیزی انتخاب کنم.

- اوهوم...

بهش اهمیت ندادم و نگاهمو همونطور دادم به خیابون. اگر میخواست بگه بدون اصرار من میگفت خیابونی که پر بود از 
ماشینای پارک شده و مغازه های رنگارنگ... یه لحظه چشمام چهارتا شد یه لحظه انگار دنیا برام متوقف شد. انگار جلوی 

چشمم رو سیاهی گرفته بود و تیکه های یه فیلم برام تکرار می شد. صدای داد و فریادی که گوشم رو پر کرده بود، صدای 
کوبیده شدن یه دست توی صورت یه دختر و صدای کوبیده شدن در خونه... انگار همه اش مثل خواب بود و من نمیتونستم 

از اون خواب بیدار بشم. با چشمای باز داشتم خواب می دیدم.
احساس کردم یه چیزی روی دستمه واسه همین یهو دستم رو از روی پام برداشتم همه اون صحنه ها سریع از جلوی چشمم 

دور شد . همشون گم شدن و فقط نفس نفس زدن برام موند...

- چی شده؟؟ چرا اینجوری نفس میکشی! حالت خوبه؟ چه مشکلی پیش اومده؟

سعی کردم هرچی هوای توی ماشین هست، بفرستم توی ریه هام... میترسیدم سرم رو برگردوندم سمت شیشه! فقط حجم 
هوای موجود توی ماشین رو میبلعیدم. انگار میعاد فهمید که شیشه ماشین رو تا آخر داد پایین... میخواست کنار خیابون 

وایسه که بهش گفتم:

- لطفًا برو خونه.

نمیخوای وایسم آبمیوه ای چیزی برات بگیرم نفست اصًال باال نمیاد.

اشک تو چشمام جمع شده بود. روشن شدن یه سری از حقایق که دعا میکردم همش دروغ باشه، واقعا برام سنگین و سخت 
بود.

 کاش میشد زمان رو به عقب بر می گردوندم و این صحنه حال بهم زن رو نمی دیدم. کاش میتونستم همه چیز رو عوض 

کنم و فقط به چند دقیقه قبل برگردم چند دقیقه که انگار برام سرنوشت ساز شده بود. انگار جونمو گرفته بود و به خودش 
فشار میداد. میعاد نگران شده بود ولی من نمی تونستم صحبت کنم و نمی تونستم مسائل رو برای خودم هضم کنم  اصال 
نمیتونستم باور کنم همه این چیزا که دیده بودم واقعیت داره... شاید واقعا خواب بود شاید همه چیز همین بود که االن 

وجود داشت و هیچ گذشته ای نداشتم...
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اصال نمی تونستم زمان رو با هم تطابق بدم. اون مغازه ای که دیدم و اون سر در بزرگ که هیچ وقت از یادم نمی رفت... با 
دیدن همون همه چیز برام دوباره زنده شده بود دلم می خواست بهم می گفت تمام این فیلمی که از جلوی چشمم رد شده 

بود حقیقت نداشت.



 دستم رو توی دستش فشار داد ولی من نمی شنیدم چی میگه... تمام دستام یخ زده بود و نفسم بند اومده بود. این فقط 

یکی از شعبه های  اتو کیهان بود. یکی از شعبه های کوچیکی که هرکسی نمی شناخت و نمی دونست که متعلق به همون 
صاحب اتو کیهان بزرگ همون کسی که تو زمینه واردات ماشین حسابی مشهور شده بود و سری توی سرها داشت همون 

آدمی که همه تو این زمینه میشناختمش و سعی داشتند ازش باالتر بزنن ولی انقدر توی کارش موفق شده بود هیچکس نمی 
تونست باهاش رقابت کنه طوری که حتی حاضر می شد روی دخترش هم معامله کنه...

آب دهنمو قورت دادم. کاش می تونستم یاداوری نکنم. همش توی دلم خدا رو صدا میزدم و ازش می خواستم همه چیز 
هایی که بهم یاد آوری شده بود دروغ باشه. اصال یادم رفته بود که دغدغه ذهنیم اسمی بود که میعاد برام انتخاب کرده 

بود... دلم میخواست از اول شقایق بودم و هیچ وقت یادم نمیومد که اسم اصلیم چیه در آنی از واحد همه چیز به ذهنم 
آمده بود فقط با دیدن یه مغازه کوچیک همه لحظه های گذشتم اومده بود توی ذهنم...

- خوبی شقایق؟

دلم میخواست گریه کنم و با هر بار شقایق گفتنش دلم میخواست بغلش کنم و سرم رو بذارم روی سینه اش و زار زار گریه 
کنم. انگار میتونست آرومم کنه. بودن میعاد توی اون لحظه تنها چیزی بود که میتونست حال دلم رو خوب کنه. حال دلی که 
تازه بعد از دو سه هفته فهمیده بود چه بالیی سرش اومده. کاش این دو سه هفته تا آخر عمرم طول میکشید. شاید همیشه 

یه چیز مجهول روی ذهنم باقی میموند و شاید هیچ وقت نمی فهمیدم کی هستم و از کجا اومدم ولی حداقل احساس 
انزجار نداشتم. این حس هایی که تو این چند دقیقه توی ذهنم اومده بود رو تجربه نمیکردم.

اشکام از گوشه چشمم اومد پایین و از اونجا دور شده بودیم و خدا رو شکر میکردم که توی اون محوطه نیستیم. من 
نمیدونستم چند تا شعبه تو کجای شهر میشه از اتو کیهان پیدا کرد ولی این شعبه را خوب می شناختم بهتر از هر کس دیگه 

ای این شعبه کوچیک را می شناختم...
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همون جایی که خودم بارها توش رفت و آمد کرده بودم، همون جایی که مال اتو کیهان بود ولی تنها کسی که اونو نمی 
گردوند منوچهر کیهان بود!

- دوست داری باهام حرف بزنی؟ چرا گریه می کنی؟

کاش هنوز هم  دغدغه ذهنم میعاد و اخالق عجیب و غریبش بود... کاش فقط نگران این بودم که وقتی برگردیم جنگل 
ممکنه همه چیز برای من تموم بشه و این مهربونی های قشنگ رو از جانب میعاد نبینم. کاش هیچ وقت با میعاد نرفته بودم 

تجریش، همون جایی که تا وند دقیقه قبل اسمش رو هم نمیدونستم... تا توی راه برگشت با چنین صحنه ای مواجه بشم. 
کاش همون دختر دست و پا چلفتی می موندم که از روی صندلی می افتاد و میعاد بهش می خندید... هزار تا کاش توی سرم 

بود...
 ماشین رو هدایت کرد گوشه خیابون و کنار پارک وایساد. یه نگاه به خیابون کردم دیدم که توی اتوبانیم و ماشین ها با 

سرعت از کنارمون رد میشن. میعاد چرخید سمتم و یه نگاه دقیق به صورتم انداخت و گفت:



-  دوست نداری با من صحبت کنی نمی خوای بگی چی اینطوری بهمت ریخته که باعث شده چشمات اشکی بشه؟ نکنه از 

دست من ناراحتی به خاطر اتفاقی که تو تجریش افتاد؟

سرمو این ور و اونور کردم دلم نمیخواست بفهمه.   دوست نداشتم این دلخوشی های کوچک رو از خودم بگیرم. دوست 
نداشتم چیزایی رو دوباره یاد آوری کنم که بخاطر فراموش کردنش به تمام ریسمون های سیاه و سفید دنیا چنگ زده بودم 
ولی نشده بود. حاال تو یه موقعیتی بودم که میتونستم تمام این لحظات رو دور بریزم و یه زندگی جدید شروع کنم. حتی 
اگر فقط به عنوان کسی که توی خونه میعاد کار می کرد میتونستم اونجا بمونم. اصال برام مهم نبود که نقشم توی خونش 

چی باشه ممکن بود وقتی برگشتیم جنگل از من مثل سابق کار بکشه و سرم داد بزنه. دیگه برام مهم نبود فقط مهم این بود 
که از کنار میعاد نرم. احساس می کردم اونجا امن ترین جای جهانه... واقعًا هم برای من بهترین جای جهان کنار میعاد بود. 

کنار کسی که ازم هیچی نمیدونست و با مهربونی به من جا مکان داده بود...
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دستمو که توی دستش فشار داد من بیشتر گریه ام گرفت. به حال و روز خودم گریه می کردم. به فراموشی که به تمام 
بدبختی ها ترجیح میدادم. برای دختری که گریه کردم که می خواست همه زندگیش دروغ باشه ولی به واقعیت از زندگیش 

برنگرده.

- از دستم ناراحتی؟ تو رو خدا یه چیزی بگو المصب بفهمم حداقل چی شده که اینجوری مثل ابر بهار گریه می کنی...

بینیمو کشیدم باال و اشکمو با پشت دستم پاک کردم. دست چپم درگیر دست میعاد بود و دلم هم نمی خواست که دستم از 
توی دستش بکشم بیرون... آخه جاش خیلی خوب بود. درست بود که اون لحظه قلبم داشت با سرعت ده برابر بیشتر از 

حالت عادی می کوبید ولی حاضر بودم همه عمرم رو بدم ولی این لحظه تموم نشه. حداقل دستم همونطور ابدی توی 
دستش بمونه و اگر قراره به واقعیت برگردم این لحظه برام موندگار بشه.

- چیزی نیست گریم گرفت فقط بخاطر اینکه تو وضعیت خوبی نیستم حس می کنم به خاطر هورمونامه وگرنه اتفاق 

نیفتاده.

دروغ میگفتم ولی چه ماهرانه دروغ می گفتم. طبیعی صحبت کردم که خودم هم باورم شده بود تمام گریه هایی که توی 
اون چند دقیقه کرده بودم فقط به خاطر تغییرات هورمونی بوده. فقط به خاطر این بود که روز اول پریودم بود و یکم بهم 

سخت گذشته بود.

- مطمئن باشم که دلیل دیگه ای نداره؟

دوباره بلند بلند گریه کردم و سرمو تکون دادم شاید اگه همین تغییرات هورمونی نبود انقدر سوزناک گریه نمی کردم و شاید 
هم هیچ ربطی به هم نداشتند. ولیحداقل خوشحال بودم که تونستم حال بد روحی خودمو به حال  بعد جسمیم یه ربط بی 

ربط بدم!



- االن چیکار کنم که آروم بشی؟ چیزی دوست داری برات بخرم؟ می خوای یه جای خوب ببرمت حالت خوب بشه؟

- من حالم خوبه میعاد لطفًا بریم خونه دلم درد میکنه می خوام بخوابم. خیلی خسته شدم حس می کنم هنوز سرما توی 

تنمه.

دستمو ول کرد و دستشو گذاشت روی پیشونیم قشنگ از حالت هاش میفهمیدم که نگرانی توی وجودشه ولی خوب من 
وقت نداشتم به احساسات میعاد توجه کنم. یعنی من وقت داشتم ولی ذهن آشفته ام اجازه نمی داد به چیزی جز اتو کیهان 

فکر کنم...
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منوچهر کیهان با اون موهای جوگندمی و اون ژست آقا معابانه اش از جلوی چشمم دور نمی شد. توی ذهنم هزار و  پونصد 
بار و شاید هم بیشتر اسم شقایق رو تکرار کردم. کاش اسمم واقعًا شقایق بود. کاش همین قدر قشنگ بود که داریوش توی 

آهنگش میخوند و قشنگتر وقتی که میعاد صدا می زد... کاش میتونستم میعاد رو مجبور کنم تا هر چه سریعتر از تهران 
بریم. شاید اگر از تهران دور می شدیم همه چیز بهتر می شد. حداقل می تونستم با دور بودن از اونجا کمتر فکر کنم. 

احساس می کردم که وقتی تو یه جای دور افتاده ام هیچ کسی دستش بهم نمیرسه. همون طوری که تمام این سه هفته 
کسی پیدام نکرده بود. شاید هم کسی تالشی برای پیدا کردن من نکرده بود. دلم نمیخواست از هیچی با خبر بشم نه می 

خواستم بدونم تو نبودم چی گذشته و نه می خواسنم بفهمم حال و هوای اونا چطوریه... اتو گالری به قوت خودش پابرجا 
بود و داشت کاسبیش رو می کرد حتما! انگار که چیز خاصی به هم نریخته بود... شاید هم اصًال کسی متوجه نبودن من 

نشده بود! که اصال بعید هم نبود اگر این اتفاق می افتاد.

- مطمئنی بریم خونه؟ اگر بریم خونه استراحت کنی بهتر میشی؟ 

 از سوال پیچ کردناش کالفه شده بودم. میعاد نمیدونست من کیم و تمام اون دو هفته ای که من رو زجر داده بود 
نمیدونست من به عمرم حتی یک نیمرو هم درست نکرده بودم. اون چیزی از من نمیدونست. خودم هم تا اون موقع 

نمیدونستم کی ام و از کجا اومدم.
کالفه نفسمو فوت کردم و بینیم رو باال کشیدم که همینطوری سرازیر شده بود. انگار یه چشمه تازه جوشیده پیدا شده بود 

که اونطوری بی مهابا پایین میریخت. دستمالی که از توی داشبورد هم برداشتم که افاقه نمی کرد.
تا خود خونه گریه کردم و سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم. دستامو توی خودم بغل کرده بودم و فکر می کردم. دلم می 

خواست فکر کنم ولی اصال شدنی نبود. دور کردن اون همه فکر و خیال اصًال امکان پذیر نبود.
وقتی رسیدیم خونشون میعاد کوبید روی پیشونیشو گفت:

- میخواستم برای بچه ها کادو بخرم اگر فردا صبح بخوایم بریم خونه دیگه وقت نمیکنم برم براشون کادو بخرم.

اشکامو با آخرین دستمالی که برداشته بودم پاک کردم و چون ترجیح می دادم همون روز بعد بریم سمت خونه بهش گفتم:

- تو نگران من نباش من میرم باال تو برو براشون کادو بخر...
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- نه تو رو تنها نمیذارم خونه.

انقدر نگاهم مظلوم شده بود و توی چشمام التماس بود که وقتی نگاهش کردم حس کردم دلش برام سوخت. واقعا هم دروغ 
نمی گفتم. هم دلم درد میکرد و هم روح و روانم! تمام احساساتم درد میکرد. تنها بخشی از احساساتم که متعلق به میعاد 

بود دست نخورده مونده بود...

- به خدا حالم خوب نیست من میرم اتاق خودمون می خوابم مطمئن باش کسی کاری نداره اگر هم کسی اومد پیشم جوابشو 
نمیدم...

میعاد دو دل بود که بپذیره ولی من بدون توجه به اون خداحافظی کردم و در ماشین رو باز کردم تا برم بیرون. همون جلوی 
در ماشین پشت پا به خودم زدم و داشتم می افتادم که آویزون شدم از در که کمکم کرد و اجازه نداد که بیفتم روی.

 زمین چند قدم که روی شن های کف حیاط قدم برداشته بودم احساس می کردم فشارم انقدر افتاده که نمی تونم وزن 

خودم رو تحمل کنم. همین که به نرده های کنار پله رسیدم انگار فرشته نجات خودم را دیده بودم و میتونستم بهش تکیه 
کنم. نمی خواستم جلوی میعاد رو بگیرم تا نره برای بچه ها کادو بخره گناه داشتن اونا چشمشون بهم میعاد بود. دوست 

نداشتم دست خالی بمونن.
 همیشه آدما از کادو دادن و کادو گرفتن خوششون میاد مطمئن بودم اون بچه ها عاشق کادوهایی میشن که میعاد براشون 

میخرید.
همه توی سالن نشسته بودن و بچه ها هم زیرپله مشغول بازی بودن. وارد شدم و سالم کردم. پدرش بر عکس همیشه خیلی 

خوشرو بهم سالم کرد و بقیه اعضای خانواده ام به من لبخند زدن. گفتن برو باال لباساتو عوض کن ولی من فقط میخواستم 
برم باال و پتو رو بکشم روی خودم انقدر گریه کنم تا بمیرم شاید هم از شدت تا گریه خوابم میبرد...

- ببخشید من یکم حالم خوب نیست با اجازتون من میرم توی اتاق می خوابم. میعاد هم یکم دیگه برمی گرده.
اولین نفر مامانش بود که بلند شد اومد پیشم. یکمی سوال پیچم کرد و خواست بدونه چمه که آروم در گوشش گفتم برای 
چی حالم خوب نیست و بهم گفت برم باال و برام پونه دم می کنه تا حالم بهتر بشه ولی ازش خواستم که این کارو نکنه و 

اجازه بده تا بخوابم که گفت:

- تو برو باال وقتی میاد اومد می دم دم کرده پونه بیارم دردت رو دوا میکنه برو قربونت برم.
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از لحن صمیمانه ای که توی همون چند ساعتی که نبودم شکل گرفته بود تعجب کردم.



 ابرومو دادم باال و با یه لبخندی که به زور روی لبم کشیده بودم نگاهش کردم و و از پله ها باال رفتم.  خیلی برام عجیب بود 
این چند روزی که اونجا بودم هیچ وقت مامانش انقدر به من اهمیت نداده بود. چی شده بود که این قدر همشون مهربون 

شده بودند! نمی دونستم... وقتی هم رفتم توی اتاق هیچ کس مزاحم من نشد منم فقط سریع لباسامو عوض کردم و بدون 
اینکه توجه کنم دارم چی میپوشم یه بلوز و شلوار برداشتم و تنم کردم. اولین جایی که برای رفتن در نظر داشتم زیر پتو 

روی تخت گرم و نرم میعاد بود. همین که خوابیدم انگار غم عالم روی سرم خراب شد. دیگه داشتم میمردم انقدر گریه کردم 
که چشمام درد میکرد.

دلم می خواست هر چی سریعتر میعاد برگرده و من با دیدنش حداقل فکر اون توی سرم باشه تا فکر منوچهر کیهان... هر بار 
که اسمش رو یادم میومد موهای تنم سیخ می شد. نمیدونم چرا هیچ وقت تو این ساالی زندگیم بهش نگفته بودم بابا... 

همیشه برام منوچهر کیهانی بود!
 انقدر گریه کرده بودم که دیگه اشک چشمام خشک شده بود دیگه فقط فکر و خیال بود فقط فکر و خیال این که قرار بود 
بعد از این چی بشه. فکر و خیال اینکه یعنی میتونم همین طوری که سه هفته قبل رو گذرونده بودم بقیه روزای زندگیمو 

بگذرونم؟ این که میعاد اجازه می داد کنارش بمونم؟ یعنی باید تحمل می کردم اون با هر کس دلش میخپاد رفت و آمد 
داشته باشه و من زجر بکشم. شاید این هم تحملش راحت تر از رفتن تو خونه ی منوچهر کبهان بود.

 شاید اگر می رفتم توی جنگل و هیچ وقت از اون خونه بیرون نمیومدم هیچ کس منو پیدا نمی کرد. شاید می شد بتونم 

همیشه شقایق بمونم و به آرزوهایم که تو این چند روز برای خودم ساخته بودم برسم... به پسره پررو و یه دنده ای که ازم 
میخواست بهش میعاد نگم و با اسمهای عجیب غریب صداش کنم برسم!

میعاد وقتی رسید که من چشمام باز بود و همین طوری داشتم فکر و خیال میکردم اصال خوابم که نمی برد ولی خوشحال 
بودم که میعاد برگشت.

وقتی خونه بود می تونست بخشی از حس بدم رو از بین ببره. پتو رو کنار زدم و روی تخت نشستم چراغ رو روشن کرد و 
با دوتا کیسه بزرگ توی اتاق...

با این که اون لحظه گریه نمیکردم ولی بینیم و کشیدم باال و گفتم:

- کادو هاشونو بهشون دادی؟

اصال انگار نشنیده باشه من چی گفتم بهم گفت:
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- حالت بهتره؟ دوباره گریه کردی؟

لحنش نگران بود. انگار اون لحظه برای نگرانیش بود که دلم اونطوری رفت. می خواستم بغلش کنم و یه دل سیر از بودنش 
آرامش بگیرم. با اون چشمای مهربونش که مهربونی رو از تو برقشون می گرفتم نگران حالم شده بود.

به خاطر دردی که توی چشمام بود میدونستم چقدر چشمام گویای وضعیت گریه هامه ولی سرمو تکون دادم و با یه لبخند 
نمایشی کوچیک بهش گفتم:

بهترم میبینی که گریه هم نمیکنم... کادوهای بچه ها رو ندادی؟



نایلون هارو گذاشت کنار کمد دیواری و گفت:

- گذاشتم فردا صبح با هم بهشون بدیم.

سرمو تکون دادم و بهش نگاه کردم. مثل همیشه بی پروا رفت جلوی کمد و لباساشو در آورد.
 همونطوری جلوی من لباسشو عوض کرد و یه رکابی و شلوارک پوشید. اصال اهمیت نمی داد که من هم توی اتاقم خندم 

گرفته بود به این می خندیدم که تو همون چند ساعت قبل دلم می خواست با چشمام میعاد رو قورت بدم و بزرگترین 
دغدغه ام احساسی بود که بهش داشتم. ولی توی اون چند ساعت انقدر سریع همه چیز یادم اومده بود که انقدر چیزهای 

دیگه وجود داشت که فقط توی دلم با یه حالم غم زده قربون صدقش می رفتم.

- فردا برمیگردیم خونه دیگه؟

این پسری که بدنش رو میکشید رو به من میخندید همون میعاد بود که اونطوری توی خیابون عصبانی شده بود. بین این 
دوتا رفتار متفاوت فقط چند ساعت فاصله داشت. ولی من دوتا آدم مختلف دیده بودم انگار اصال هیچ نشونه ای از اون 
پسر به اصطالح غیرتی توی وجود این آدم نبود. شاید هم فقط توی موقعیت های خاص می شد اون رفتار رو ازش دید.

من که نتونسته بودم درست بشناسمش!
بعد اینکه لباساشو عوض کرد اومد سمت خودش روی تخت دراز کشید. برگشتم نگاهش کردم دستش رو گذاشته بود روی 

پیشونیش و به سقف نگاه میکرد. نمی دونستم چی توی سرشه منم پاهامو جمع کردم تو شکمم و دوباره رفتم زیر پتو...
 میعاد یه نگاه بهم انداخت و من هم یه نگاه بهش انداختم. انگار اون لحظه تنها چیزی که قلبم می خواست رو تونستم به 

زبون بیارم و گفتم:

- میشه امروز که آخرین روزیه که دوست دخترتم دستت رو باز کنی و بذاری اونجا بخوابم؟
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خیلی سریع متوجه منظورم شد لباش از دو طرف کش اومد و دستش رو هم سریع باز کرد. نگاهش روی من بود ولی من یه 
لحظه شوکه شدم هم از درخواست خودم و هم از عکس العمل مهربون میعاد... ولی اون لحظه هیچی به اندازه آغوشش 

نمیتونست حال منو خوب کنه و آرومم کنه.
انقدر حجم واقعیت ها زیاد بود که نمیتونستم هضمشون کنم...

همونطوری آروم خزیدم توی بغلش... خدا رو شکر می کردم که سرم روی سینش بود و چشمم به چشماش نمی افتاد.
 دستم رو گذاشتم روی شکمش و چشمام رو بستم. چند  لحظه بعد  همون دستی که زیر سرم بود رو جمع کرد و موهام را با 

انگشتاش به بازی گرفت سینم میلرزید و قطره های اشکم تا روی لباس میعاد هم رسیده بود.

- اینطوری حالت خرابه اگر قرار باشه هر ماه این طور بی قرار باشی که من طاقت نمیارم...

یه چیزی توی دلم افتاد. قطرهدهای اشکم پر حجم تر شد و بغض توی گلوم بزرگ تر...



جوابشو ندادم بهش نگفتم که هیچ ماهی تابه حال اینطوری نشده بودم. حتی بهش نگفتم فقط خودم میدونم که وقتی 
اولین بار این حال دخترونه رو حس کردم چطوری باهاش کنار اومدم. بهش نگفتم که که کسی رو نداشتم تا ازش بخوام 

برام پر بخره و اون اولین کسی بوده که برام پد خریده. نگفتم که چقدر اون روز احساس تنهایی می کردم و با گذشتن ثانیه 
ها و یادآوری اش برای خودم چقدر درد می کشیدم که باعث می شد قطره های اشکم همینطوری از چشمم روونه بشه.

- نمیدونم فقط خیلی دلم گرفته دوست دارم گریه کنم وقتی گریه می کنم آروم ترم.

 دستشو نوازش وار الی موهام می کرد. انقدر حس خوبی داشت که چشمامو روی هم گذاشتم. اونم همون طور دستشو 

آروم توی موهام فرو میکرد و صدای نفس هاش و بوی عطر تنش یکمی آروم کرده بود. بوی عطری که توی این سه هفته هر 
لحظه با نفس کشیدنش لذت برده بودم و نفس هایی که چند شب کنارش رو به صبح رسونده بودم.

سرم روی سینه هاش بود و هیچ حرفی نمی زد و خوشحال بودم حداقل رسوا نمیشدم. شاید توی جواب دادن بهش 
نمیتونستم کلمه مناسب را پیدا کنم و متوجه می شد که من همه چیز رو یادم اومده. خودم بهش اجازه داده بودم تا کنارم 

بخوابه و از این بابت خوشحال بودم. اگر میعاد بغلم نمیکرد مطمئن بودم به خاطر روبروی با حجم واقعیت ها ها تا صبح 
دووم نمی آوردم ولی فقط آغوش اون بود که باعث شد من آروم تر بشم.
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همونطوری که سرمو گذاشته بودم روی سینش آروم بهش گفتم:

- چی شد که بهم گفتی شقایق؟

اون لحظه با خودم فکر می کردم شاید اگر دلیل اسمی ک روم گذاشته بود رو بفهمم یکم از کنجکاویم کم میشه و حتی 
ممکنه که فکر و خیالمم کمتر بشه. با خودم گفتم باید یکمی فکرمو مشغول کنم تا اون مغازه و صاحبش نیاد جلوی چشمم. 

- چی شد یهو این سواال پرسیدی؟

- نمیدونم. کنجکاو شدم ارباب بزرگ.

خندیدم و با تکون خوردن سینش فهمیدم که اونم داره می خنده ولی سعی می کنه به روی خودش نیاره.

- شبیه شقایق بودی... وقتی نگاهت می کردم هیچ اسم دیگه ای نمی تونستم صدات کنم.

با خودم فکر کردم که شقایق چقدر برام دوست داشتنی بود. کاش اسم توی شناسنامم هم شقایق بود. من بیشتر خودم رو 
شقایق میدونستم تا پارمین. پارمینی که همه دنیاش رقصیدنش بود و هیچ امید و آرزوی دیگه ای نداشت.

- یعنی یکیو دوست داشتی اسمش شقایق بوده و منم شبیه اون بودم اسممو گذاشتی شقایق؟



با تخلیل خودم حسود شدم. اخم اومد بین دوتا ابروم برای خودش جا باز کرد و قلب پر شوق و اشتیاقم یه لحظه از حرکت 
وایساد. انگار میعادی که دلمو پیشش گذاشته بودم و براش پرواز می کردم قبال دلداده یه شقایق دیگه بوده.

- فوضولی موقوف...

فیسم خوابد. انگار به یه توپ بادی سوزن بزنی و با یه صدای فیس ازش باد خالی بشه. احساس می کردم دست و بدنم 
سنگینه ومیعاد یه وزنه ی خیلی سنگین رو محکم بین دستش نگه داشته. 

- از مهموناتم نمیتونم بپرسم؟

- هوم چرا بپرس.

- باید برم توی اتاقم تا وقتی هستن بمونم؟

من جدی پرسیده بودم ولی میعاد با صدا خندید. نمیدونم یاداوری اون روزی ک داشتم از شدت نیاز به دستشویی می 
ترکسیدم براش خندن دار بود یا یاد یه چیز دیگه ای افتاد.

- نه عزیزم شما زیاد بمونی توی اتاق منفجر میشی. االنم ک وضعیت قرمزه دیگه بدتر.

خودمو جمع کردم. انگار حس کرد که منو بیشتر به خودش فشار داد. بدون اینکه ببینمش می تونستم بفهمم که یه لبخند 
خیلی خوشگل روی لبش نشسته و داره موهامو نگاه می کنه و با انگشتاش بینشون دست می کشه.

- اگر من حافظمو بدست نیارم باهام چیکار می کنی؟
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یکمی مکث کرد. سوالم غیر منتظره بود و هیچ ربطی به سواالی قبلیم نداشت. فقط بخاطر این بود که هرچی هم سعی می 
کردم به واقعیت ها فکر نکنم بازم نمی شد. بازم یه غم سنگین می شست روی سینه ام و نفسمو تنگ می کرد. بازم من بودم 

و اون همه سال زندگی ای که هیچ وقت توش لبام به معنای واقعی نخندیده بود.
یاد قانون جذب افتادم. یادمه وقتی دبیرستانی بودیم از یکی از دوستام راجع بهش شنیده بودم. انقدر برام جالب بود که 

همیشه پیش خودم یه پسر جنتلمن شبیه رویاهام رو تصور می کردم و روی کاغذ هم مشخصاتشو می نوشتم. پسر رویاهام 
هیچ وقت اسم نداشت ولی یادمه که شبیهدمیعاد چهارشونه و قد بلند بود.

دوستم می گفت اگر برای خودت یه چیزی رو تصور کنی و فکر کنی بهش رسیدی حتما هم خدا یه کاری می کنه که بهش 
جذب بشی. این قانون طبیعته. ولی اون موقع برای من جنس مخالف خیلی دوز از ذهن بود. دختره آزادی بودم ولی مشغله 

های فکریم بیشتر بین کالسای رقص و مسابقاتم می چرخید. حاضر بودم بخاطر رقص قید درسمم بزنم.

- نمیدونم بهش فکر نکردم. باالخره که یادت میاد.



صداش آروم بود ولی من دلم میخواست بزنم به حساب اینکه دلش نمی خواد به وقتی که من حافظمو به دست آوردم فکر 
کنه. دوست داشتم برای خودم رویاپردازی کنم و جنبه هایی که دلم میخواست رو نگاه کنم. چقدر برای دل کوچیک من 

دلچسب و لذت بخش می شد اگر توی سر میعاد همونی بود که من دلم می خواست!
تصمیمم قطعی بود. می خواستم برای تصمیمی که گرفته بودم همه تالشمو بکنم. دوست داشتم روی تصمیمم مصمم باشم و 
برای رسیدن بهش همه توانمو بذارم. نمی خواستم میعاد بفهمه من حافظمو بدست آوردم. دوست داشتم تا آخرین لحظه ای 

که در توانم بود برای بدست آوردنش تالش کنم. من از رابطه عاشقانه تن و بدنم می لرزید ولی میعاد حالی توی دل من 
ایجاد کرده بود که یادم رفته بود مردا چقدر می تونن ترسناک باشن.
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حق داشتم بعد از اون تجربه ترسناک و حال بهم زن دنبال احساس خالص باشم. دوست داشتم میعاد شبیه تصوراتم باشه. 
البته که که میعاد خیلی به اون چیزی که من از بچگی راجع به مرد ایده آلم تصور می کردم نزدیک بود.

 میخواستم همه چیز رو توی دلم نگه دارم و برای به دست آوردنش تالش کنم نمی دونستم چه جوری ولی حس می کردم 

می تونم دلش رو ببرم. حداقل اگر آخرش نمی شد پیش وجدان خودم راحت بودم آروم بودم که همه تالشمو کردم و اگر هم 
همه چیز اونطوری که میخواستم پیش نرفته تقصیر من نیست.

- من همه تالشم رو می کنم تا تو یادت بیاد کی بودی از کجا اومدی. فکر نمیکردم برام شبیه دوست بشی ولی همین اومدنت 

به تهران و عملی کردن به اون چیزی که ازت خواسته بودم باعث شد بهت احساس نزدیکتری داشته باشم. یه دوست برای 
دوستش حاضره دست به هر کاری بزنه.

اسم خودش رو گذاشته بود دوست و نمی دونست که برای من بی کس و بدبخت از دوستم فراتره...
منی که توی زندگیم دوست زیادی نداشتم میتونستم خیلی راحت  به محبت های دوستم وابسته بشم حتی اگه چند روز 

بیشتر نبود که تمام محبت هاشو چشیده بودم، حتی اگه اون محبت ها دروغ بودن بدجور توی دل من جا باز کرده بود. 
وقتی منو اونجوری توی بغلش نگه داشته بود، وقتی دستاشو می کشید توی موهام، وقتی اونجوری با محبت سرشو می 

ذاشت روی سر سرم و نفس هاش از بین موهام رد می شد و داغیش کف سرم رو میسوزوند چه جوری می تونستم اون رو 
برای خودم فقط یه دوست معمولی ببینم. انقدر توی فکر و خیال خودم فرو رفته بودم که متوجه نشدم میعاد خوابش برده 

و ریتم نفس کشیدنش تغییر کرده.
 تصمیم جدید حسابی شارژ کرده بود انگاری هدف برای خودت درست کنی و این هدف بشه سوخت یه طور که انگار اصًال 

دوپینگ کرده بودم که اونطوری برای رسیدن به هدف انرژی داشتم. لحظه ای که فکرهای بد به ذهنم می اومد دلم می 
خواست مغزم رو از جاش در بیارم. نمیدونم چطوری ولی میعاد یه کاری کرده بود که من تمام افکار اخیرم راجع به مردا رو 

یادم رفته بود... مردای زندگیم رو یادم میومد ولی توی دلم می گفتم میعاد فرق داره!
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از نوازش دستش روی سرم و  بوسه ای که روی چشمم نشست، از خواب پریدم. البته چشم باز نکرده بودم. حس می کردم 
همه ی این احساسات توی خوابه یا شاید هم کسی توی اتاق بود که میعاد اونطوری منو بیدار کرده بود. اونطوری روی 

چشمم بوسه زده بود و دل بی طاقتم رو بیچاره تر از قبل کرده بود.
دستش که به لبم خورد یه کم به بدنم تکون دادم می خواستم بفهمه که قبلش بیدار شدم ولی اون بوسه برق سه فاز به تمام 

بند بند وجودم وصل کرده بود.

- خوشگل خانم نمیخوای بیدار شی؟ پاشو بریم صبحانه بخوریم کادوهای بچه ها رو هم بهشون بدیم که باید راه بیفتیم 

سمت خونه... پاشو که به ترافیک نخوریم توی شهر و رد کنیم دیگه ترافیک نداره. پاشو عزیزم.

 بدنمون کشیدم و بدون این که خودم بخوام یه خمیازه بزرگ کشیدم. دستمو بردم جلو دهنم و بدون اینکه چشمامو باز کنم 
سعی کردم خمیازه مو پنهون کنم.

- صبح بخیر ساعت خواب خوب خوابیدی؟

چشمامو به زور باز کردم. انقدر خواب بهم چسبیده بود که دلم نمی خواستم اون بشه سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. روی 
آرنج به بالشت تکیه داده بود و داشت لبخند من رو نگاه می کرد.

سرمو تکون دادم و لبام از دو طرف کش اومد. تکیه اش رو از آرنجش گرفت و خواست بلند بشه که گفت:

- پاشو که همه منتظرمونن. بریم که معطل نشن گرسنه منتظر مان.

 به سختی از تخت دل کندم و پاهامو جمع کردم تا خدای نکرده آبریزی نکرده باشم. خودمو رسوندم به دستشویی... سریع 
برای پایین رفتن آماده شدم. دیگه میعاد هم نیومد سراغم روی تخت نشسته بود و من سریع آماده می شدم. موهامو باالی 

سرم بستم و اعالم آمادگی کردم.
انگار آخرین باری بود که دستامو می گرفت و با هم از پله ها پایین می رفتیم. دلم توی سینه آروم و قرار نداشت و یه طوری 

به تقال افتاده بود که انگار چه خبره. بین انگشتام بی حس شده بود و نفسم حبس...
 انگشتاشو الی انگشتام گذاشته بود هر از چند گاهی به فشار ریز هم بهشون می آورد. همه از پایین اومدنمون استقبال 

کردن. باباش گفت:

- چرا بیدارش کردی میزاشتی بخوابه!

تعجب توی صورتم قشنگ مشخص بود. ابروهام هردوتاشون رفت باال! این همون آدمی بود که اونطوری خشک و رسمی با 
من برخورد می کرد و حس می کردم یه آدم اضافی توی خونه اش هستم. باورم نمی شد که چنین رفتاری ازش سر بزنه. 

فکر میکردم از من متنفره!
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 مامانش مارو با یک عالمه خردنی که برامون بسته بندی کرده بود راهی کرد. تقریبًا همون مقداری که وسیله آورده بودیم و 



 مامانش مارو با یک عالمه خردنی که برامون بسته بندی کرده بود راهی کرد. تقریبًا همون مقداری که وسیله آورده بودیم و 

دست سازه های میعاد جا گرفته بود ،غذاها و خوردنیهایی که مامانش برامون گذاشته بود جا گرفت.
 صندوق پر شده بود از از وسیله هایی مثل گوشت و مرغ تا سبزی و چیزای دیگه... فکر می کرد اونجا قحطیه. با اینکه 

اونجا فاصله زیادی با شهر نداشت ولی مامانش حسابی همه چیزو برامون فراهم کرده بود. هرچی هم اعتراض می کرد می 
گفت فعال اینا رو استفاده کن تا مهمونات رفتن همه چی داشته باشی.

میعاد داشت با پدر خصوصی صحبت می کرد که من کنار ماشین وایساده بودم. همسر مهسا دست دخترشون رو گرفت و به 
سمتم اومد. خم شدم و دختر کوچولو رو بغل کردم. صورتشو بوسیدم. مهسا برای آوردن قرآن و آب داخل رفته بود.

 میعاد یه چشمش به من بود و یه چشمش به پدرش... انگار حواسش رو نمیتونست درست حسابی به حرفهای پدرش جمع 

کنه و داشت منو نگاه میکرد.

- خاله اش مهنا می خواست باهاش خداحافظی کنه.

 دوباره صورتشو بوسیدم رو به مهنا گفتم:

 خوشگل خاله مامان و بابا رو اذیت نکن بهشون میگم بیارنت پیش من.

 دختر بچه خجالتی بود. کًال زیاد ارتباط نمی گرفت و مدتی که اونجا بودم رابطه خاصی با بچه ها نداشتم. بعید می 

دونستم که حرفای بچه باشه. یه حسی بهم میگفت گفت همین آقا مهدی خواسته با من صحبت کنه که البته جمله های بعدی 
که گفت بیشتر من رو مطمئن کرد.

-سختتون نیستش وسط جنگل زندگی می کنین؟ این جا تو تهران با کلی امکانات حیفه رفتی اونجا داری زندگی می کنی...

یه لبخند کج بهش زدم که بیشتر حالت تمسخر داشت. میعاد انگار فهمید که به وجودش نیاز دارم که خودشو بهم رسوند و 
گفت:

 بده من ببینم این دختر خوشگله رو...

و دستشو به سمتم دراز کرد و خواست مهنا رو از بغلم بیرون بکشه. من از خدا خواسته مهنا رو گرفتم سمتش که برگشت 
سمت همسر مهسا و گفت:

- مهسا کجاست؟

- رفت داخل آب و قرآن بیاره.

میعاد ابرو هاشو باال انداخت بدون اینکه به من نگاه کنه گفت:

- دیر کرده پس برو شاید کاری داشته باشه باهات.
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قشنگ معلوم بود که میخواد اونو از سرش باز کنه. مهنا رو بین دوتا دستش جابجا کرد و همین که آقا مهدی ازمون دور شد 
بچه رو گذاشت زمین.

 انگار اصال بچه نمی خواست که پیش ما باشه واسه همین سریع ازمون دور شد و پیش مادر بزرگش رفت. میعاد دندوناشو 
روی هم فشار می داد و از یه چیزی عصبانی بود. یهو همه نفسش رو فوت کرد بیرون که باعث شد من برگردم نگاه کنم. 

البته از حق نگذریم داشتم که فکر می کردم که کار اشتباهی انجام ندادم که اینطوری یهو اومده بود سمتم.

 - چی میگفت بهت؟

احساس می کردم داره دندوناش رو هم فشار می ده و سعی می کنه عصبانی نشه.
 البته من کاری نکرده بودم که بخواد عصبانی بشه. صورتش یه طوری بود که انگار از حرص داره میترکه. حس میکردم یه 

چیزی داره گلوش رو فشار می ده ولی به من نگاه نمی کرد. نگاهش پیش باباش بود که حاال بعد از میعاد داشت با میالد 
صحبت میکرد.

- چیزی نمی گفت فقط برگشت گفت برای چی میری اونجا زندگی می کنی. اینجا به این خوبی امکانات هستش وسط جنگل 

هیچ امکاناتی نیست.

- لعنت به  ذات خرابش حال این مرتیکه رو من میگیرم.

انقدر لحنش عصبانی بود که گفتم ممکنه همون لحظه کار دستمون بده . اومد بره سمت خونه که من دستمو محکم دور 
بازوش پیچیدم و سعی کردم نگهش دارم. انقدر سنگین بود و بازوش سفت مثل یه تیکه چوب خشک که نمی تونستم نگهش 

دارم.

- وایسا میعاد. کجا میری؟ چیزی نشده که.. ول کن حاال یه حرفی زده با من که کاری نداشته.

- مرتیکه آویزون چیکار به زندگی من داره؟ همین که هیچی نمیگم خواهرم  داره باهاش زندگی می کنم باید خدا رو شکر 

کنه تو یه دو دقیقه روسری المصب تو بکش باال جلب توجه نداشته باشی.

چشمام ده برابر حالت عادی گشاد شد. من کجا جلب توجه داشتم! این روزا تو خونشون بدون روسری گشته بودم. حاال 
لحظه ی آخر به من میگفت جلب توجه داری! ولی انقدر عصبانی بود که جرات نکردم حتی یک کلمه حرف بزنم. و باهاش 

مخالفت کنم این آخر کاری نمی خواستم دعواشون بشه البته به میعاد حق میدادم چون شوهر مهسا خیلی مشکوک بود.
روسریم رو کشیدم باالتر که میعاد گفت:

- مرتیکه که جوالق باید خدا رو شکر کنه که تا االن طالق خواهرم رو ازش نگرفتم. با همه آره با ما هم آره؟

حرص میخوردا... دندوناشو همچین رو هم فشار می داد می گفتم االن همه اش توی دهنش خورد میشه.
- همین مونده تنو بدنم بلرزه که یه وقت خدایی نکرده چشمش به یه زن دیگه نیافته خاک بر سر...

دستام یخ کرده بود نمیدونستم چی بگم بهش حق داشت ولی من نمیدونستم چه چیزی پشت این عصبانیتش هست که 
باعث شده در مقابل یه چیزی به این کوچیکی عکس العمل نشون بده. البته خودش بهتر از هر کسی دامادشون رو می 

شناخت که داشت چنین برخوردی می مرد.



 البته نگران من نبود نگران زندگی خواهرش بود و می ترسید که زندگی خواهرش خراب بشه!
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به هیچ ترافیکی بر نخوردیم. وقتی رسیدیم خونه من دقیقا اندازه کل ساعتی که توی راه بودیم خوابیده بودم. دستمو زیر 
چونم گذاشته بودم بیرون رو نگاهدمی کردم خوابم برده بود. قبلش به برنامه هایی که توی سرم بود فکر میکردم. برنامه 

هایی که که برای من  آخر خط بود. آخرین امیدم برای زنده موندن مثل راز بقا میموند درست مثل وقتی که حیوان های 
مختلف برای زنده موندن همه تالششون رو می کنن. من برای زنده موندن و برای آرامش داشتن می خواستم آخرین تالش 

های خود رو هم بکنم.
 مثل یه بازیکن قمار باز داشتم زندگیمو قمار میکردم. برای داشتن میعاد حاضر بودم قمار هم بکنم. حتی اگر آخرش نرسیدن 

بود باز هم حاضر بودم این ریسک رو بکنم. من که همه ی زندگیمو باخته بودم. من که دیگه هیچی نداشتم که بخوام براش 
تالش کنم. همین که یه آدمی اومده بود توی زندگیم و باعث شده بود که کمی تغییر روی من به وجود بیاد میتونست نقطه 

قوت باشه. شروع یه بازی، شروع بازی ای که سرتاسرش قمار بود ولی من میخواستم برنده این بازی بشم. بین مسیر یا 
خواب بودم یا تنها حرفی که بینمون رد و بدل می شد راجع به این بود که به چیزی احتیاج دارم یا نه.

 می دونستم که قراره وقتی رفتیم خونه همه چیز تغییر می کنه ولی منم تو این مدت یاد گرفته بودم چه جوری با اعصاب 

میعاد بازی کنم. دیگه من اون شقایق قدیمی نبودم. شقایق سه هفته قبل نبودم که هیچی بلد نباشم و هیچی یادم نیاد. 
میدونستم که میعاد رو چه جوری میشه به بازی گرفت. تو همین روزا که خونه مامان باباش بودیم بیشتر از دو هفته ای که 

تو خونش زندگی کرده بودم شناخته بودمش.

- می خوام اتاق باال رو کامل خالی کنم همه وسایالم و می خوام ببرم انبار بیرون.

پس برای همین بود که بهم گفته بود انبار رو تمیز کنم. حتما دوباره می خواست که توی این کار هم کمکش کنم. ولی اینم باز
خوب بلد بودم می دونستم که باید چیکار کنم. من دیگه اون شقایق ساده ای که حافظه اش پاک شده بود نبودم. من یه 

جورایی بعد از اتفاقاتی که برام افتاده بود واسه خودم هفت خطی شدم شده بودم.
تو جاده بودیم که به خونمون ختم میشد میعاد می خواست حرف بزنه و از برنامه هاش بگه ولی من مست خواب بودم.
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همین که رسیدیم سریع رفتم عقب و چمدونم رو برداشتم تا سریع بدوام برم توی خونه و برای خودم راحت و عمیق 
بخوابم. اصال خستگی راه انقدر زیاد بود که میتونستم چند روز پشت سر هم بدون این که کاری انجام بدم فقط بخوابم.

- کجا میری؟ چمدونو انداختی دنبال خودت میدویی میری... صبر کن کارت دارم.



- میعاد خیلی خوابم میاد!

اسمشو با ناله صدا کرده بودم. دیگه با من چیکار داشت! حتمًا می خواست همه ی وسیله هارو هم من براش حمل کنم و برم 
تو آشپزخونه قشنگ مرتب بچینم تو آقا فقط امر کنه منم دستورات اطاعت کنم!

از جمله ای که گفتم تو دلم می خندیدم. آخه شبیه شعر شده بود دیدم که میعاد هم سعی کرد خندشو پنهان کند و فقط 
گفت:

- نترس کاریت ندارم. چمدونت سنگینه بذار باشم من میارم.

نمیدونم واقعا جنی شده بود یا سرش به جایی خورده بود.  این آدم همون آدمی نبود که باهم دیگه اینجا رچ ترک کرده 
بودیم. انگار کال یه چیز دیگه بود.

رومو ازش گرفتم و سعی کردم اصال اهمیتی ندم.
 پامو روی خزه هایی که کنار درخت را در اومده بود می کشیدم و خزه ها از روشون کنده میشد. میدونستم که باید صبر 

کنم تا میعاد بیاد و در رو باز کنه به خاطر همین این مسیر کوتاه و که از دم گاراژ تا خونه بود لفت می دادم. پشت سرم راه 
افتاده بود. صداشو که شنیدم متوجه شدم که فاصله اش با هم زیاد نیست.

- بریم یه ذره استراحت کنیم. بیا کمک کنیم وسیله های باال رو ببریم توی گاراژ. اونجا خیلی خاک و خول میشینه. من می 
خوام یکم بیشتر کارم و توسعه بدم تو خونه شدنی نیست این کارای کوچیکشم بکنم. کال باید برم اونجا.

البته بیشتر وسیله های کارش تچی گاراژ بود و فقط ریزه کاری ها رو توی قسمت جدای اتاقش انجام می داد.
برنگشتم نگاهش کنم فقط با گفتن یه آهان سعی کردم بهش بفهمونم که متوجه منظورش شدم. انگار قرار بود که پدرم رو 

در بیاره... انگار اون یه هفته داشتم پادشاهی میکردم!
 ولی عیبی نداشت یه کمی که خوابیدم منم میتونستم برم حسابی براش دلبری کنم! دیگه این مورد رو خوب بلد بودم. حتما 

باید از این فرصت ها بیشتر استفاده میکردم.
منتظرش وایسادم. اومد در رو با کلید باز کرد. هزار تا قفل کرده بود باال، پایین، چپ، راست... یه دونه که می پیچون، از 
همه جای در صدا میومد هی قفل ها پشت هم باز می شدن. کلی طول کشید تا قفل درو باز کنه منم رو تک پله جلوی در 

ورودی یه لنگه وایساده بودم و نگاهش می کردم.
هرچی بیشتر می گذشت فکر می کردم وسط جنگل زندگی کردن هم کار سختی نباشه ولی قبال فکر میکردم هم خیلی 

سخت و هم اینکه خیلی خطرناک باشه. ولی هر چی که بیشتر می گذشت میدیدم میعاد تمام سعیشو کرده بود که اونجا از 
امنیت کامل برخوردار باشد...
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- این چمدونتو ببر اتاق... فقط یه لطفی کن اگر می خوای دوشی چیزی بگیری همون باال برو. دستم به چیزی نزن می خوام 
همون طوری که مرتب هست منتقل کنم پایین...



از حرفش حرصم گرفت! یعنی چی دست به هیچی نزن مگه من بچه کوچولو بودم که به من سفارش می کرد به چیزی دست 
نزنم! اگر اینطوری بود اتفاقًا دلم میخواست به همه چی دست بزنم...

لجم گرفته بود همه چیو بهم تذکر می داد.
 هنوز زیر شکمم درد میکرد. ولی خوب خیلی بهتر از قبل شده بودم.

- خودم اتاق دارم برای چی برم تو اتاق تو همونجا میخوابم دیگه.

- نمی خواد تو اون سگ دونی بخوابی. من موندم چه جوری دو هفته اونجا خوابیده بودی.

 صورتمو براش چپ کردم و اداشو در آوردم. خودش مجبورم کرده بود و خودش هم اینطوری بهم میگفت... خدایی من تو 

زندگیم پر رو تر از این آدم ندیده بودم. فقط نمی دونم چرا با همین پررویی اینقدر دوسش داشتم. نه اینکه بگم بدم اومده 
بود گفت برو باال... اتفاقًا خوشم هم اومده بود. من که طعم خوابیدن روی تختش رو چشیده بودم.

 داشتم برای خودم غصه میخوردم که چه جوری قراره خوابیدن کنار اونو ترک کنم. البته انگار نمی خواست که کنارش 

بخوابم فقط می خواست توی اون اتاقش بخوابم البته من پرو تر از این حرفا بودم همونطور که تو خونه خودشون تختشو 
اشغال کردم اینجا هم می تونستم.

- نکنه دوباره باید برای دوستات هم نقش بازی کنم؟

منظورم از این حرف هایی که زده بودم خودم هم می دونستم. شاید ممکن بود اون لحظه با یه جواب دندون شکن حالمو 
بگیره ولی این کار رو نکرد و فقط گفت:

- دوستای من غریبه نیستن. خیلی خوب منو میشناسن نیاز نیست براشون نقش بازی کنم.

 نمی دونستم منظورش چیه و می خواد چه رفتاری داشته باشه ولی بعدها متوجه حرف شدم.
یه سری از وسیله ها رو روی میز بیلیارد گذاشت و دوباره از خونه رفت بیرون. چمدونم همون جا گذاشتم و وسیله هایی که 

مامانش داده بود از روی میز بیلیارد برداشتم و رفتم سمت آشپزخونه... حداقل این کار رو می تونستم انجام بدم. با اینکه 
از خدام بود لج کنم ولی دلم هم میسوخت اون همه ساعت پشت فرمون بود و تازه اصال پرویی هم نکرده بود. درست نبود 

همون لحظه که رسیده بودیم اون رو رها کنم به حال خودش و من برم به استراحتم برسم. همون بسته هایی که گذاشته 
بود رو، روی میز ناهار خوری توی آشپزخونه چیدم. تک تک بهشون نگاه کردم که ببینم چی رو باید کجا بزارم. حداقل توی 
اون دو هفته ای که تو جنگل زندگی کرده بودیم به جای وسیله های خونه میعاد به خصوص آشپزخونه که حسابی باهاش 

کلنجار رفته بودم رو میدونستم...
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-شقایق... شقایق... کجا رفتی؟ رفتی حموم؟ هنوز آبگرم باز نکردم که! االن یخ میکنی. آبگرمکن خاموشه.

آویزون شدم روی کانتر و با صدای بلند گفتم:



- اینجا ام میعاد... دارم وسیله ها را جابجا می کنم.

اومد توی آشپزخونه و آبگرمکن رو روشن کرد. دیگه نزاشت کاری انجام بدم و هم طوری که دستشو پشت کمرم گذاشته بود 
همونطور منو از آشپزخونه از پله های کوتاه آشپزخانه رد کرد و گفت:

- برو باال حموم کن . برو یه دوش بگیر یر حال بشی بدنت خسته ی راهه بعد که اومدی یکم همون جا بخواب من کار دارم 
شایدم رفتم بیرون خرید کردم. چیزی رو نمیخواد جابجا کنیم. فعًال استراحت می کنیم بعد از ظهر وسیله ها رو میبریم تو 

گاراژ حاال یا دوستای من شب میاد یا فردا هنوز مشخص نیست.

 مجبور بودم از حرفش اطاعت کنم. رفتم چمدونمو برداشتم و چندتا از لباس های توی اتاق هم برای خودم زدم زیر بغلم و 

بردم باال.
حوله غم رو هم برداشته بودم. خیلی دلم میخواست بدونم حموم باال چه شکلیه. فکر می کردم فقط تنها دلیلی که باعث 
شده بود باهاش مخالفت نکنم و برم باال همین بود همه چیز طبقه باال با طبقه ی پایین فرق میکرد به خاطر همین همیشه 

کنجکاوم و میکرد.
چمدون رو کشون کشون با خودم از پله ها کشیدم باال و وارد اتاق درندشت میعاد شدم. بعد از این همه وقت تازه چشمم به 

دوتا اتاق دیگه افتاد که کنار پله ها بود انگار اونجا همیشه درش بسته بود و منم که زیاد باال نرفته بودم نمیدونستم اصال 
همچین جایی وجود داره. ابروهامو باال انداختم و از کنارش رد شدم. دیگه می تونستم چرخهای چمدون رو روی زمین بزارم 
و دنبال خودم بکشم. همون طور نرسیده خودم رو روی تخته میاد رها کردم با همون لباس های بیرون که توی تنم بود روی 

تخت خوابیدم.
 تخت این خونه حتی از خونه ی تهرانشون هم نرم و گرم تر بود. تختش خیلی بلند بود و از سطح زمین فاصله داشت. ولی 
وقتی روش می خوابیدی انگار الی پر قو بودی. همینطوری فرو می رفتم وسط تشک انگار یه چیزی بغلم می کرد. این تخت 
نرم و گرم سفید رو به صدتای تخت اتاق خودم ترجیح میدادم... حتی تخت سفت و چوبی اتاق پایین رو یه تخت هایی که 

سال های عمرم رو روشون گذرونده بودم ترجیح می دادم.
یکمی که برای خودم کیف کردم روی تخت گرم و نرمش خوابیده بودم، بدنمو کشیدم و با برداشتن لباس و حولم رفتم سمت 

حمومش.
عین ندید پدیدا همه چیزو نگاه می کردم. هرکس منو میدید فکر می کرد از حلبی آباد اومده بودم ولی واقعیتش من یک 

ذره از تجمالتی که توش زندگی کرده بودم رو دوست نداشتم.
حمومش شاهانه بود. انگار توی این خونه رو برداشته بود برای خودش همه چیز رو اختصاصی درست کرده بود.
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خود حموم از اتاق خواب من توی طبقه پایین خیلی بزرگتر بود حداقل میشد گفت چهار برابر اتاق خوابمه. به کجا رسیده 
بودم که اسم اون دخمه رو اتاق خواب می ذاشتم! شاید هم خیلی بزرگتر... یه  وان نیم دایره گوشه حموم بود و یک قسمت 

شیشه ای که دوش داخلش قرار داشت... تمام حمام سیاه بود حتی تا وان حمامشم سیاه بود. تنها جایی که رنگ دیگه ای 
داشت شیرآالت و شامپوهایی بود که روی یک طاقچه کنار وان چیده شده بود. همون اول که وارد شدم بوی خوشی که توی 

فضای حمام بود توی بینیم پیچید. یه بوی خاصی میومد... یه بوی عطر خاص که ببینیم و نوازش می کرد.



حمامش از کل خونه مجهز تر بود. تا حاال دقت نکرده بودم ببینم چقدر از حمام استفاده می کنه ولی حتما ارادت خاصی به 
اونجا داشت که این شکلی درستش کرده بود!

 البته هیچ جا به خونه منوچهر کیهان نمی رسید. من از خونه جنگلی میعاد توقع این همه تجمالت نداشتم فکر میکردم همون 
طبقه باال هم یه چیزی شبیه پایین باشه. مگه می شد من تجمالت رو نشناسم! اتفاقًا من فقط با تجمالت بزرگ شده بودم. 

اگر خونه میعاد یه حمام مشکی داشت، خونه ما هر حمومش سونا خشک هم داشت! البته عالوه بر اون سونا هایی که طبقه 
زیر همکف خونه داشتیم. فقط توقع نداشتم همچین چیزی تو این خونه ببینم.

رفتم زیر دوش و آب رو باز کردم. به تمام چیزایی که توی سرم بود فکر می کردم. به تمام برخوردایی که قرار بود مقابل 
میعاد انجام بدم و تمام لحظه ها رو برای خودم برنامه ریزی می کردم 

من همون دختری بودم که توی همه مجالس با رقصیدنش همه نظرا رو به خودش جلب میکرد. من همون دختری بودم که 
بدون اینکه حتی بدونن بابام کی هست هم نظر شون نسبت بهم جلب می شد. مهم نبود من دختره منوچهر کیهان بودم یا 
نه! مهم این بود که توی وجود من چه کسیه و این آدمی که توی وجود من بود حاال چه پارمین، دختر منوچهر کیهان بود و 

چه شقایق بی نامو نشونی که میعاد وسط جنگل پیدا کرده بود، میتونست میعاد رو به خودش جذب کنه
 زیر دوش هم حتی برای خودم می رقصیدم. دیگه می دونستم اون همه عشق به رقصیدن وقتی که داشتم کار انجام 

میدادم از کجا اومده بود...
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من تمام کالس های داخل ایران و خارج از کشور رو زیر پا گذاشته بودم. هیچ چیزی از رقصیدن برام قشنگ تر نبود. هیچ 
وقت کسی وادارم نکرده بود تا توی خونه بمونم و بخوام مثل دخترای دیگه زندگی کنم. من یه دختر آزاد بودم که بیشترین 

لذتش رو از رقصیدن می برد. همه ی شاگردام عاشقم بودن و همه ی زندگیم رقصیدن بود. تمام تفریح دوران کودکی و 
بزرگسالیم بود. کوچیک تر که بودم مامانم بود و اچنم تشویقم می کرد. خدابیامرز بدون اینکه هیچ کالسی بره رقاص 

ماهری بود. مامانم باعث شده بود اونطوری عاشق رقص بشم. تمام عشق زندگیم نگاه کردن انواع ویدیو های رقص بود و 
مسابقاتی که سعی می کردم هیچ وقت ازشون عقب نمونم. یادمه مامانم برام ویدیو های رقص می ذاشت و خودش باهام 

تمرین می کرد. اون موقع ها انقدر گالس های رقص گسترده نبود. با اینکه تو کشور اسالمی زندگی می کردیم ولی من سعی 
می کردم مقررات رو اونقدر زیر پا نذارم که برام مشکل ساز بشه ولی به عالقه هم می رسیدم یه طوری شده بود که زمانی 
که بابام هم جلوی عالقم کوتاه اومده بود و وقتی دید نمیتونه از من بیزینس وومن بسازه دیگه بیخیال شد و اصرار نکرد 
رشته تحصیلی ای که روش پافشاری داشت رو را ادامه بدم. همین شد که من تو مقطع لیسانس درس رو کنار گذاشتم. در 

عوض همون موقع برای من آموزشگاه زد. آموزشگاهی که البته همچین قانونی نبود ولی باز از هیچی هم بهتر بود.
برام یه واحد ساختمون رو گرفته بود، یه جایی که انقدر ضد سر و صدا ساخته شده بود که به کسی آزار نمی رسوند و 

کسی نمیدونست من دارم اونجا چیکار می کردم. همه ی شاگردام خصوصی بودن و اکثر رقص هارو هم تدریس می کردم. 
من لذت می بردم وقتی بچه های کوچیک پاشونو پوینت و فلکس می کردن (حرکت باله)... وقتی موزیک عربی توی سالن 
پخش می شد و کمربندامونو می بستیم برای من قشنگ ترین لذت توی دنیا بود. دور تا دور سالن آیینه های بزرگ داشت و 

کامال مجهز بود. 
منوچهر کیهان یه زمانی عاشق دخترش بود ولی برای منافعش همه ی تصورات دخترشو بهم ریخت.



فکر میکردم میدیدم منوچهر کیهان جز تو مورد آخر اونقدرها هم پدر بدی نبود. شاید پر از عیب و ایراد بود و شاید هیچ 
وقت برعکس همه دخترها مرد مورد عالقه من شبیه به اون نبود.
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آخه دیدین که میگن دخترا همیشه دنبال مردی میگردن که شبیه باباشون باشه... من مرد مورد عالقم شبیه بابام نبود. من 
دقیقا مردی رو دوست داشتم که متضاد بابام باشه. یه مرد گرم و صمیمی... کسی که خونوادش براش مهم ترین چیز باشه 

نه کار و بارش!
 ولی هر چه بود منوچهر کیهان پدرم بود. خوبی هم داشت البته که ولی خب بدی هاش اینقدر زیاد بود که خوبی ها رو پس 

میزد. اصال اجازه نمی داد خوبی هاش دیده بشن. طوری که من بعد از گذشت فقط چند هفته تنم میلرزید اگر می خواستم 
دوباره به اون خونه برگردم. بیشتر از همه برای دیدن کوروش اضطراب داشتم. اضطراب که هیچی... وحشت داشتم از ددن 

دوباره اش... حاال خود بابام که چیزی نبود، من تمام عمرم رو باهاش گذرونده بودم ولی کوروش حتی فکرش هم لرزه به 
تمام اندامم مینداخت.

صدای میعاد رو که شنیدم از فکر اومدم بیرون... می دونستم که حاال دیگه من تو خونه میعادم و نیاز نیست به گذشته ها 
فکر کنم. حتی اگر اون گذشته ها خیلی نزدیک بودن. اصال دیگه نیاز نبود اون اتفاق ها رو یادم بیارم. من باید از این 

فراموشیم استفاده می کردم و زندگیمو تغییر می دادم. اونطوری که دلم می خواست داستان زندگیمو می نوشتم و خودمو 
از اونا دور می کردم.

 وسط جنگل جایی نبود که بتونن منو پیدا کنن. شاید به خاطر حفظ آبروی خودشون هم که شده بود هیچ وقت دنبال من 

نمی گشتن. شاید اگر میگفتن فرار کرده و نتونستیم پیداش کنیم خیلی بیشتر به نفعشون میشد.

- شقایق هنوز حمومی؟

سوالش مسخره بود خوب معلوم بود! هم صدای آب بیرون می رفت و هم این که من توی اتاقش نبودم. قطعا از لباس های 
به هم ریخته روی تخت رو هم دیده بود!

 زیر آب گرم تنها جایی بود که یکمی میتونست این حال داغون جسمیم رو بهتر کنه ولی خب دیگه زیاد از حد مونده بودم. 

دوش آب رو بستم و گفتم:

- آره االن میام بیرون.

- کاریت ندارم هر وقت خواستی بیا بیرون. فقط میخواستم ببینم چیزی الزم داری یا نه من  می خوام برم شهر اگر چیزی 

الزم داشتی بهم بگو...

بهش گفتم چیزی نمی خوام و اونم باهام خداحافظی کرد و رفت منم چند دقیقه بعد حولمو برداشتم و از توی حموم اومدم 
بیرون. بخار حموم به بیرون از اون هم رسیده بود دقیقا مثل روزی که میعاد رفته بود حموم... باید بهش میگفتم تا یه 

فکری به حال این مسئله بکنه چون وقتی از حموم می اومدی بیرون کل اتاق رو بخار می گرفت.
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اولین کاری که کردم برای خودم یه آهنگ شاد گذاشتم و همونطوری که باهاش می خوندم و می رقصیدم موهام رو خشک 
کردم و سشوار کشیدم. توی این خونه هیچ وقت آرایش نکرده بودم ولی وقتی یکمی ریمل روی مژه هام زدم و از بلندیشون 
خوشم اومد انرژی بیشتری گرفتم. وقتی توی آینه نگاه می کردم دیگه اون دختر خسته ی بی حال روزای اول رو نمی دیدم 

که موهاشو باالی سرش جمع میکرد تا براش مزاحمتی نداشته باشه. من همون پارمینی رو توی آینه میدیدم که همیشه برای 
خودش وقت داشت. پارمینی رو میدیدم که قبل از شناخت کوروش میشناختم نه پارمین یک سال اخیر رو...

بعد از اون که حسابی از خودم راضی شدم چمدونم رو بستم و به گوشه ی اتاق منتقل گردم. یکمی اوضاع و احوال اتاق به 
هم ریخته بود ولی به من ربطی نداشت عوضش رفتم پایین برای خودم توی آشپزخونه مشغول شدم.

شده از یه کاری متنفر باشین ولی احساس کنین اون لحظه میتونه ارومتون کنه؟ من دقیقا چنین حسی به آشپزی داشتم. 
یادمه هیچ وقت توی خونه ی خودمون آشپزی نکرده بودم. البته بدم نمیومد شیرینی بپزم ولی تمام کارام با کثیف کاری بود 

برای همین هم اکرم جون ترجیح می داد من کال هیچی یاد نگیرم. 
یکی از بسته های بادمجون کبابی ای که مامان میعاد داده بود رو دراوردم. توی این روزا فهمیده بودم که میعاد عاشق 

بادمجونه. درسته با سیر کردن شکم یه مرد نمیشه اونو عاشق کرد و نباید به این چیزا ربطی داشته باشه ولی مطمئن بودم 
میعاد شکمو میتونه همچین چیزی روش خیلی تاثیر بذاره.

خداروشکر از نعمت اینترنت هم بی بهره نبودم. راحت می تونستم هرچیزی دلم می خواد رو سرچ کنم. یه پیام به میعاد 
دادم و براش نوشتم:

«بی زحمت داشتی میومدی نون بربری بخر.»

زیادی لحنم مودبانه بود... میدونستم پیامم کنجکاوش می کنه ولی مگه می شد میرزا قاسمی رو با نون دیگه ای خورد؟ 
اصال توی خونه نون نداشتیم. اگر می خواست فراموش کنه یا باید نون های هفته های قبل که توی فریزر مونده بود رو 

تحمل می کرد و یا اینکه میرزا قاسمی رو خالی خالی می خورد و زبونشو  می سوزوند.
به پیامم جواب نداد ولی عوضش چند دقیقه بعت بهم زنگ زد. از مدل حرف زدنش فهمیده بودم پشت فرمونه و و بخاطر 

همین صداش که مامانش میومد.
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- سالم چیزی شده؟

نمی خواستم بهش لو بدم چی تو سرمه ولی از طرفی خنده ام هم گرفته بود. من رو چه به این کارا... بوی سیر داشت خفم 
می کرد ولی اصرار داشتم براش شام بپزم.



- چیزی نشده فقط نون بخر.

- جای وسیله های بهداشتی نون می خوای؟ عجیب غریب شدیا!

دستمو گرفته بودم جلوی دهنم. از طرفی بوی سیری که روی دستم مونده بود داشت خفم می کرد از طرفیم از حرف میعاد 
داشتم می ترکسیدم. پرو فقط ذهنش منحرف می شد. 

- اونا رو باید خودت حواست باشه!

منم شیطنت بلد بودم. خوبم بلد بودم. هم دلبری بلد بودم و هم شیطنت!
وقتی دید چیزی عایدش نمیشه گوشیو قطع کرد و منم مشغول گشتن توی اینترنت شدم.  به مقداری که توی دستور نوشته 
شده بود توجه نکردم. یه بوته سیر پوست کنده بودم و همه رو گذاشتم تا بریزم توی غذا. خداروشکر یکمی هم گوجه فریز 

شده بهمون داده بود اینو از برچسبایی که روی تمام مواد غذایی زده بود می تونستم بفهمم. مامانش فکر همه جارو کرده 
بود. یکی زا کشو های فریزر کامل پر شده بود و انگار غذای کلی وقتمون رو تامین می کرد.

همونطوری که نوشته بود سیر رو تفت دادم و برای خودم رقصیدم. طرح رقصایی که تو مدت اخیر با گیج و گنگی میومد تو 
سرم رو تکمیل کردم. 

دلم می خواست می تونستم ماشینمو از اون نقطه ای که افتاده بود بردارم و حتی اون هم وجود نداشته باشه تا کسی 
بتونه پیدام کنه. می خواستم من همین شقایق باشم و خونه ی جنگلی میعاد جایی که بوی چوبش توی بینی میموند و گل و 

گیاهای گوشه ی سالنش به آدم حس زندگی می داد.
وقتی غذامو پختم و تموم شد از رنگش خوشم نیومد. یه شکلی شده بود ولی بو و طعمش انقدر خوب بود که باعث می شد 

چشمام بسته بشه و بخوام یه دل سیر بوش کنم. یادمه اکرم جون که شمالی بود عاشق بوی سیر بود. از تو اون خونه دلم 
برای اکرم جون و زینبش تنگ می شد. زینب همسن و سال خودم بود م منوچهر خان فرستاده بودش انگلیس درس بخونه! 

دقیقا چیزی که دوست داشت من انجامش بدم ولی هیچ وقت حریفم نشده بود. این خوبیاشو که میدیدم عاشقش می شدما 
ولی... کاش اصال بهش فکر نمی کردم.

از زیر سینک ظرفشویی آب پاش رو پیدا کردم و پر از آبش کردم. بهشت گوشه یدپذیرایی خونه میعاد رو می خواستم که 
سیراب کنم.
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نمیدونستم اسم گیاهایی که اون گوشه ی پذیرایی جا خوش کرده بودن چیه ولی انقدر حس خوبی به این قسمت خونه 
میداد که من عاشقشون بودم. یه بخش شلوغ و دوست داشتنی. خونه میعاد هر بخشیش یه طوری دیزاین شده بود که نمی 

شد فهمید همه ی اینا کار یه نفر باشه. اتاق خواب درندشتش به ساده ترین شکل ممکن درست شده بود و از همه طرف 
بخاطر پنجره هاش نورگیر داشت ولی نورگیر اون قسمت از خونه فقط پنجره ای بود که رو به تراس باز می شد و یه پنجره 
توی ضلع جنوبی خونه که یه پرده خیلی ضخیم روش نصب شده بود. البته که موقع ظهر نور خوبی میومد روی گلدونا ولی 

توی کل قسمت عقب تر ورودی پذیرایی همیشه تاریک بود. کمر شلوارکم یکمی شل بود اونو کشیدم باال و بعد تیشرت 
سفیدم رو انداختم روش. میعاد انگار عالقه زیادی به تیشرت سفید داشت که همه ی لباسایی که برای منم خریده بود سفید 



بود. همه شبیه به هم و فقط بعضیاشون یه طرح اضافی ی روش داشت. مثل همینی که تنم کرده بودم و روش عکس یه 
گربه حنایی رنگ بود.

آب پاش رو پر از آب کردم و وقتی مطمئن شدم همه چی توی آشپزخونه مرتبه از اونجا رفتم بیرون. اون قسمت خونه که 
معموال ازش استفاده ای نمی شد همیشه مرتب و تمیز بود بخاطر همین هم نیاز نبود برای اومدن مهموناش نگران باشم. 

حاال بعد از این همه مدت میفهمیدم کل وسیله های اون قسمت از خونه کار خود میعاده. همه چیز انقدر خوشگل و دوست 
داشتنی ساخته شده بود که با دقت دوباره بهشون ذوق میکردم و قربون صدقه میعاد می رفتم. 

تازه کلی به خودم هم افتخار می کردم که عاشق نشدم نشدم... وقتی عاشق شدم عاشق این روانی خل وضع شدم. 
 هر بار بهش فکر می کردم امکان نداشت روی لبم لبخند نشینه! دیوونه بود ولی خب دوسش داشتم.

به گلدونا آب دادم و شال های مبال رو روشون مرتب کردم. همه چیز اون قسمت آماده پذیرایی از مهمونا شده بود و هیچ 
چیزی مشکل نداشت. در ورودی اصلی رو باز کردم تا یکمی هوا رفت و آمد کنه و وقتی کارم تموم شد برای خودم یه کتاب 

برداشتم روی مبل سه نفره کنار جنگل زار خوشگل میعاد دراز کشیدم.
عاشق اون شلفی شده بودم که روی دیوار نصب بود و گلدوای کاکتوس کوچیک روشون گذاشته بود. با اینکه بیرون خونه 

جنگل بود و تا چشم کار می کرد درخت بود ولی بودن اینا وسط خونه یه حال و هوای دیگه داشت.
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کتابی که برداشته بودم از همه ی اونایی که اونجا بود بزرگ تر بود ولی چون یادم اومده بود که چقدر دلم میخواست 
سینوهه رو بخونم ولی هیچ وقت نتونسته بودم اونو انتخابش کردم. البته میعاد زود تر از چیزی که فکرشو می کردم اومد 

و نذاشت چند صفحه بیشتر بخونمش.
همین که صدای در رو شنیدم کتاب رو بستم و گذاشتم روی میز کنار مبل و رفتم تا ازش استقبال کنم. همین چند ساعتی که 

نبود حسابی دلتنگم کرده بود.
موهامو پشت گوشم دادم و با لبخند بین دوتا قسمت طبقه اول وایسادم. همون درگاهی ای که اتاقک بازی رو به پذیرایی 

خونه وصل می کرد.

- چه خوشگل شدی!

نه من سالم کرده بودم و نه میعاد ولی با اولین جمله که خودشم شروعش کرد لبخندم عمیق تر شد. باعث شد از اونجا 
فاصله بگیرم و برم طرفش تا کمکس کنم. روی دستش یه نون بربری رنگ و رو رفته بود که مشخص بود بخاطر طوالنی 

شدن مسیر یکمی بیات شده.

- بده من ببرم آشپزخونه.

کنارش وایساده بودم و دستمو دراز کردم تا ازش نون رو بگیرم که چشماشو جمع کرد و یه اخم ریز هم بین ابروهاش نشوند 
و گفت:

- میرزا قاسمی!



خنده ام این بار با صدا بود ولی بازم حرفشو تایید نکردم. سعی کردم نون رو از دستش بگیرم که باز کشید کنار و یه ساک 
بزرگ مشکی رنگ گرفت طرفم.

- اینو ول کن. برو ببین اینارو دوست داری یا نه. من میبرم آشپزخونه.

دستمو گرفتم به بندایی که به عنوان دستگیره به ساک وصل بود و با تعجب گفتم:

- اینا چیه؟

 نگام نکرد ولی از بین چندین و چند نایلونی که توی اون یکی دستش بود به زور یکی رو کشید بیرون و داد دستم:

- بیا اینم مال توعه. برو ببین اگر دوست نداشتی عوض میکنم.

- لباس خریدی؟

همونطور که می گفت آره به سمت آشپزخونه رفت و از من فاصله گرفت.

- لباس داشتم که.

- برو ببین چطورن.

رفتم توی همون اتاق پایین که دو هفته رو توش گذرونده بود. الحق که دیوارا همه شون با هم میخواستن خفه ام کنن. اون 
نایلون کوچیک پر بود از لوازم بهداشتی... از مسواک و خمیر دندون گرفته تا پد بهداشتی. البته که مسواک داشتم...
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لباسارو یکی یکی در آوردم. بازم همه چیز خریده بود. از این که اونطوری به فکرم بود عمیق خندیدم و رژ لب خوش رنگی 
که ته ساک افتاده بود رو روی لبم کشیدم.

تقصیر خودش بود که قرمز می خرید وگرنه من که زورش نکرده بودم. مطمئن بودم بازم اخم میکنه و عصبانی میشه ولی 
انگار اون اشانتیون خریداش بود چون نه جعبه داشت و نه بسته بندی خاصی. فقط هم همون یدونه رژ لب بین کلی لباس 

وسیله بود.
یکمی کارم طول کشید ولی وقتی رفتم توی آشپزخونه صدای پاشو شنیدم که از پله های مارپیچ طبقه باال داشت میومد 
پایین. پله های خونه خیلی ترسناک بود. هم وقتی کسی روش راه می رفت اون قسمت خونه کامال میلرزید و وقتیم که 

خود آدم ازشون باال و پایین می شد انقدر احساس نا امنی میداد که من سکته می کردم.
جلوی گاز وایساده بودم و داشتم غذا رو گرم می کردم که پشت سرم احساسش کردم. قلبم توی دهنم بود و اینکه حس می 

کردم داره بهم نزدیک تر میشه از همه چی بدتر بود. قلبم انقدر تند می زد که نمی تونستم دستمو تکون بدم و غذا رو هم 
بزنم. دیگه گرم شده بود به همین خاطر دستمو بردم به سختی گاز رو خاموش کردم که انگشتای میعاد روی پهلوم نشست. 



نوک انگشت هاشو می تونستم روی پهلوم حس میکنم. پهلومو نگرفته بود فقط داشت با نوک انگشاش با پهلوم بازی می 
کرد.

- دلبری کردن رو خوب بلدی... میدونی چقدر شکمم رو دوست دارما.

سرشو برد کنار گردنم. همون حا الی مو و گردنم رو نفس کشید و من حس می کردم اون لحظه آخر عمرمه. حس می کردم 
هر لحظه ممکنه غش کنم و همون جا بیوفتم توی بغلش.

- میدونی یه زن چطوری دل یه مرد رو می بره.

لبش روی شونه ی بازم رو لمس کرد. موهامو با دستاش به سمت عقب کشید و با گذاشتن دستش روی شونم برم گردوند 
سمت خودش. 

نگاهمو از چشمای قشنگ و ابرمهای باال رفته اش گرفتم. بوی عطرش داشت نفسمو بند میاورد. بوی خوش تنش که با 
عطرش مخلوط شده بود اجازه نمی داد حتی یه دم بگیرم.

- میدونی داری چیکار میکنی؟

لبمو گاز گرفتم و هیچی نگفتم. لبم بین دندونام بود ولی یه کلمه حرف نزدمو. دستشو به هر دو تا دستم رسوند و گفت:
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- داری بدجور دلبری می کنی... بدجور! 

صورتشو آورد جلو و جلو تر. صدای نفس هام یه طوری قطع و وصل می شد که مطمئن بودم میعاد هم حالمو فهمیده بود. 
سعی کردم به خودم مسلط بشم و چند کلمه از بین زبونم بکشم بیرون. البته داشتم خودم رو به اون راه می زدم وگرنه 

خیلیم خوب میدونستم که داره چه اتفاقی میوفته.

- اینجا خونه ی خودتونه، من شقایقم... آقا... آقا میعاد!

بهش گفته بودم آقا ولی دقیقا وقتی که نیاز به آقا نداشت. از قصد گفتم و میعاد خندید. بلند بلند خندید. بازوهای ورزیده 
اش داشت برام دلبری می کرد و خبر نداشت که من چقدر عاشق رکابی پوشیدنشم.

- کی شدم آقا!

لبمو بیشتر گاز گرفتم و همون طور که قلبم توی دهنم می زد گفتم:

- ارباب!

بلند بلند خندید. منم ریز خندیدم... دستمامو محکم فشار داد و با صدای بلند فقط خندید.



- ببین توله سگو آخه! واسه من غذا درست کردی؟

نگاهمو از چشمای خندونش که میخ چشمام بود گرفتم و قابلمه ی کوچیکی رو نگاه کردن که توش میرزاقاسمی بی رنگ و 
رو بود و یه دنیا سیری که بوش کل خونه رو برداشته بود.

- میگفتن بادمجون دوست داری.

- االن فکر می کنم بیشتر از این که دلم بخواد بادمجون بخورم دلم میخواد صاحب این هنر رو بخورم ... و اون دستایی که 
بادمجونو درست کردن.

هین صدا داری کشیدم و چشمای باباغوریم رو بهش دوختم. خواستم دستم رو بذارم روی دهنم که گفت:

- دستاتو که نمیدم. مال منه.

نمیدونستم چی شد که رفتارش اینطوری شده بود ولی انگار من خیلیم نباید تالش می کردم. صورتشو بهم نزدیک تر کرد 
دیگه کمتر از  چند میلیمتر با هم فاصله داشتیم و اگر یه تکون کوچیک می خوردیم بینیامون با هم برخورد می کرد. نه به 

رژ لبم چیزی گفت و نه حتی نگاه به سرتاپام کرد ولی اون لحظه تو اون فاصله ی کم فقط گفت:

- اجازه هست؟
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فکر می کنم اجازه ای که از من می خواست جوابش توی چشمام بود که وقتی چشمم رو به چشمهای قهوه ایش دوختم و 
همون طوری که قلبم توی سینه محکم خودشو به این طرف و اون طرف می کوبید جوابشو گرفت و همین یک ذره فاصله 

بینمون رو هم از بین برد.
 نفسم بند اومده بود. دیگه داشتم از شدت هیجان غش میکردم.

نفسش می خورد به صورتم نفس کسی که می خواستم برای بدست آوردنش تالش کنم درست وقتی توی صورتم خورده 
می شد که با همدیگه تنها بودیم. نه مامانش اینا اونجا بودن و نه هیچ کس دیگه. اونجا فقط خودمون دوتا بودیم.

خودش قبل از اینکه من تالش هامو به ثمر برسونم اومده بود سمتم... یک هیچ به نفع من ولی از شدت اضطراب داغ داغ 
بوم!

 رفته بود بیرون خرید خونه رو انجام بده ولی من براش اولویت بودم و برای من لباس خریده بود. دستم رو روی سینه اش 

گذاشته بودم ولی وسط بدنامون داشت له میشد. من چشمامو بسته بودم و خودمو به میعاد واگذار کرده بودم. حس فوق 
العاده ای داشت  لب هایی که لب های پر منو لمس میکرد. نفسهای داغی که روی اجزای صورتم مینشست... داشتم یه لذتی 

رو تجربه می کردم که ازش هیچ دیدی نداشتم.
 دستش پشت گردنم بود و اون رو به سمت خودش فشار می داد. نمیتونم از احساسی که تجربه کردم بگم. اون روز توی 

حیاط خونشون هم من رو بوسیده بود ولی اون بوسه کجا و این کجا! اون بوسه برای من من شوکه کننده بود ولی این 



بوسه انگار حس زندگی بهم میداد.
 سرشو برد عقب و چند سانت بین صورتامون فاصله انداخت. دستی که پشت گردنم بود رو روی شونم گذاشت و دستهای 

من یکمی آزاد شدن... هنوز دستم روی سینش بود و نمی خواستم تکونش بدم.

- آبنبات چوبِی توت فرنگی من!

 لقب خاص و جدیدی بود. تا حاال نشنیده بودم. از این که میعاد منو با یه اسم جدید یا بهتر بگم لقب جدید خطاب کرده بود 
لبخند اومد روی لبم. سرخ شدن گونه هام و داغی اونا اصًال دست خودم نبود. با اینکه برای رویارویی با اون کلی برنامه توی 

ذهنم چیده بودم ولی باز هم داشتم ازش خجالت میکشیدم.

- چه شامپویی زدی این طوری بوی خوب میدی؟ منم از همونا مصرف میکنم ولی روی موهای تو بوش بهتره.
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سرشو کرد توی موهام و عمیق نفس کشید چند دقیقه هم اونجا سرشو نگه داشت و چند بار نفس عمیق کشید 

- خوشبو خوشمزه!

من فقط نالیدم اسمشو صدا زدم. تو این موقعیت هیچ کار دیگه ای نمی تونستم بکنم. همین که تونستم اسمش رو به زبون 
بیارم خیلی هنر کرده بودم. وقتی سرش رو عقب کشید زل زدم توی چشماش ولی یه حاله اشک روی چشمای خودم بود...

- میعاد!

دستشو گذاشت روی گونه هام و من هم دستامو از روی سینش پایین آوردم. زیر چشمامو نوازش کرد و روی گونه ام رو با 
انگشت ناز کرد. تصمیم گرفته بود امروز تمام احساساتش رو توی وجود من بریزه. باورم نمی شد احساس می کردم یه جای 

کار میلنگه و قراره این لحظات برای من به سخت ترین لحظه ها تبدیل بشه.

 - جون دلم میعاد... عمر میعاد!

 ازش خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین... نگاهم روی چروک لباسی بود که تنش کرده بود. لب پایینمو الی دندونام 
فرستادم و جوابی بهش ندادم. هزار تا حرف توی سرم بود ولی نمی تونستم یه کالمش رو هم ازش بپرسم.

- بگو عزیزم چی می خواستی بگی؟ چی می خوای بپرسی؟

به سختی چشمامو کشیدم باال و توی چشماش زل زدم. حس میکردم اگه توی چشماش نگاه کنم بیشتر میتونم راست و 
دروغ حرفاشو بفهمم. من اصًال روی این آدم شناختن نداشتم ولی دلم رو بهش باخته بودم. دلی که به هیچ کس نباشته بود. 

همیشه برنده بازی ها بود.  .. ولی این پسر تخس و شیطون بی هوا اومده بود و توی این بازی خودش برنده شده بود.



- تو یه پسر دختر باز پرروی!

زیر خنده زد و کمی عقب کشید. انگشتش رو دراز کرد و بینیمو لمس کرد. از لمس بینیم اخمامو کشیدم توی هم دیگه ولی 
اون با تمام وجود داشت میخندید. انگار حرف خنده داری زده باشم ولی من بدون اینکه بخوام نقش بازی کنم حرف دلم رو 
زده بودم  باید هم میترسیدم اون واقعًا یه پسر دختر بازه شیطون بود حداقل من همچنین شناختی ازش داشتم. وقتی من 

توی خونش بودم دختر آورده بود.

- که حاال از یه دختر بی نامو نشون خوشش اومده  وسط خونه اش اونو بوسیدتش!

موندم چه جوابی بهش بدم اون جواب من رو نداده بود. با زدن این حرف جمله منو تاکید کرده بود ولی بقیه حرفی که زده 
بود قلبمو بیشتر به تپش انداخت.

-  یعنی چی؟
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صدام می لرزید با اینکه برای همه ی این لحظه ها توی ذهنم برنامه ریزی کرده بودم، ولی شبیه همون شقایق شده بودم که 
روز اول توی این خونه مونده بود. شبیه همون دختری که می ترسید و تمام بدنش می لرزید که خدایی نکرده اتفاقی براش 

بیفته ولی میعاد تمام این مدت اعتمادشو جلب کرده بود.
 تنها چیزی که بینمون بود، عالقه خالص من به میعاد بود. نمی دونستم که حس میعاد به من چیه ولی این حس یه طرفه 

بهم این جرأت رو میداد که تو چشمای میعاد زل بزنم و باهاش صحبت کنم.
 نمیدونستم اسم حسمو عشق بذارم یا دوست داشتن... یا فقط یه خوش اومدن ساده هرچی بود. میعاد به من حس خوبی 

می داد. حسی که هیچ وقت توی زندگیم تجربه نکرده بودم.
همه بد اخالقی اش باز هم برام دوست داشتنی ترین فردی بود که می شناختم.

- یعنی اینکه من از تو خوشم اومده و دوست دارم بهت نزدیک بشم و توهم از من خوشت اومده و میخوای اجازه بدی که 
من بهت نزدیک. بشم قانون طبیعت دیگه... آدما از هم خوششون میاد. به هم نزدیک میشن و با همن.

یه کمی نگاهش کردم. میفهمیدم چی میگه ولی از طرفی هم نمی فهمیدم. یه طوری حرف می زد یه جورایی گنگ بود. خب 
منم ازش خوشم اومده بود. پس یعنی وقتی ازش خوشم اومده بود باید با هم قرارهای عاشقانه میذاشتیم! مثل همین 

شامی که درست کرده بودم!

- یعنی االن ما باید با هم قرار بزاریم. قرار عاشقانه و رمانتیک...

لبم رو دوباره زیر دندونم گرفتم. انگشت شستشو آورد باال و لبم رو کشید پایین... با اینکه دندونام رو محکم روی لبم فشار 
داده بودم ولی با این حرکت اونا رو شل کردم تا بتونه اونو زیر دندانم بکشه بیرون.

- نکن اینجوری دیگه هی لبشو می بره تو. هر وقت خواستی این کار رو بکنیم بگو خودم برات انجام میدم...



 مشتمو کوبیدم به بازوش و با اخمی که خنده هام قاطیش بود گفتم:

- پررو!

- آخ آخ آخ که تو هم اصال دوست نداری!

اخممو و کشیدم تو هم دیگه و همون طوری زل زدم بهش. درسته منم دوست داشتم و خیلی هم خوشم اومده بود ولی 
نباید اینطوری می گفت. البته که میاد با شوخی صحبت می کرد و لحنش اصًال جدی نبود ولی من یه جوری نشون دادم که 

انگار ناراحت شدم.
دستشو گرفت به ببینیم انگشت اشاره و وسطش رو محکم شبیه به یک گیره گرفت دو طرف بینیم و فشار داشتند. دردم 

اومده بود...
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- آخ چی  جیک جیک می کنی!

از کلمه هایی که به کار می برد خندم گرفته بود نتونستم جدی بودنمو حفظ کنم برای همین خندیدم و گفتم:

- االن مثال قرار عاشقانمونه. من برات شام پختم باید بشینیم پشت یه میز... شمع روشن کنیم و وسط غذا همدیگر نگاه 
کنیم یه لبخند ریز بزنیم...

-  من که میتونم تو رو هم با غذا بخورم. شمع و کوفت و زهرمار حالیم نمیشه. غذا با بادمجون درست کردی بعد میخوای 

رمانتیک باشه! غذا رو بیاره زن گشنمونه!

 خم شد و روی گونمو بوسید پشتمو که کردم بهش و خواستم غذا رو توی یه بشقاب دیگه بکشم. لبامو بین دندونهام فشار 

میدادم و باورم نمی شد که این اتفاق افتاده بود. 
از یه هم کلی دلمشغولی داشتم. داشتیم با هم دیگه زندگی می کردیم توی یه خونه و حتی ممکن بود بخواهیم توی یه اتاق 
زندگی کنیم. من چطور می تونستم از میعاد بخوام که باید حد و مرزها را رعایت کنه؟ می ترسیدم برگرده به من بگه تو که 

هیچ کس و کاری نداری برای چی باید حد و مرز و رعایت کنیم! یا هر چیز دیگه ای... من توی این چند دقیقه می تونستم 
کلی سناریو رو برای خودم بنویسم.

 هزار مدل دیالوگ برای خودم ردیف کردم. فقط چند دقیقه وقت داشتم و اون مدت داشتم اون غذای بی رنگ و رو توی یه 

بشقاب دیگه می ریختم ولی فکر کردم ولم نمی کرد. انقدر توی فکرم بودم که حتی اون بار اولی که صدای میعاد  اسم منو 
گفته بود متوجه نشدم. ولی دومین بار که گفت شقایق برگشتم سمتش و با تعجب نگاهش کردم:

- به چی فکر می کنی؟



سرمو تکون دادم. نمی تونستم بهش بگم به چی فکر می کنم! حداقل اونموقع فرصتش نبود. همین مقداری هم که باهاش 
توی این چند دقیقه صحبت کرده بودم کار سختی بود. فقط به نشونه ای هیچی سرمون اینور اونور کردم و ظرف غذا رو 

برداشتم گذاشتم جلوش...
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دوست داشتنی که ازش حرف میزنن همینه ها! پنج دقیقه باهاش خاطره سازی می کنی یه عمر با اون خاطره ها زندگی می 
کنی! من توی این چند دقیقه با میعاد خاطره هایی ساختم که میتونستم یه عمر بهشون فکر کنم و با فکرشون زندگی کنم.
 میتونستم برای خودم همه اون لحظه ها رو تجزیه و تحلیل کنم. اون نگاه شیطونش و اون انگشتی که روغنی می کرد و 

می زد روی بینی من! معترض نگاهش می کردم و هر بار که ببینیم و پاک میکردم چند دقیقه بعد باز دوباره بینیم رو روغنی 
می کرد. همچنین با اشتها هم غذا می خورد که انگار از قحطی برگشته بود.

عشق یعنی آدم نمیدونه داره به چی دل میبنده... نمیدونه قراره چه بالیی سرش بیاد... نمیدونه شاید یه لحظه بشه که 
ساعتها زل زده بهش و هیچی نمی شنوه. هیچکس رو نمیبینه! همونطوری فقط نگاهش میکنه! انگاری یه اثر هنری نابه که از 

توش می تونه هزارتا لحظه قشنگ در بیاره...
برای من در عرض چند روز حسم به میعاد به همچین چیزی تبدیل شده بود. چند روزی که خودمم نمیدونستم چجوری 

گذشته بود ولی برای من فوق العاده بود.

- نمیخوای بخوری؟ 

تا حاال ندیده بودم اون طوری غذا بخوره. نمک غذا یه کمی زیاد شده بود و یه کمی به شوری میزد ولی اصًال به روی من هم 
نیاورد. همونطور که دولوپی لقمه های بزرگ بزرگ می گرفت و توی دهنش می گذاشت سرمو تکون دادم و گفتم:

- میخورم!

می ترسیدم اگر نگاهش نکنم یه چیزی رو از دست بدم. می ترسیدم همه لذت هایی که داشتم اون لحظه تجربه می کردم 
تموم بشن. مگه آدم چند بار عاشق میشه؟ مگه آدم چند بار میتونه توی چین و خم ابرو یه نفر غرق بشه؟میتونه غذا 

خوردنش رو ببینه  و براش ضعف کنه؟
یه دونه لقمه گرفت که درست اندازه نصف دست من بود. من هیچ وقت نمی تونستم لقمه به اون بزرگی بخورم ولی گرفت 
جلوی دهنم و با ایما و اشاره فهموند که باید دهنم رو باز کنم. اصال این قدر دهنم باز نمیشد که بخواد یه لقمه به اون بزرگی 

رو توش بچپونه ولی زورکی اونو فرو کرد تو دهنم و گفت:

- چون کم خوری عقب میمونی. بجو... زودباش بجو نخوری من میدونم با تو می شمارم االن باید تغ ده شمردم قورتش 

بدی!

هم خندم گرفته بود هم داشتم خفه میشدم. یک عالمه لقمه توی دهنم بود و نمیتونستم حتی نفس بکشم. انقدر بزرگ بود 
که نمی تونستم اونو به قسمت های کوچک تر تبدیل کنم.
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باالخره وقتی تونستم یه کمی کوچک ترش کنم و بخورمش اون خیالش راحت شد و مشغول خوردن لقمه بعدی شد.
دلم میخواست همون طوری صحبت کنم. بگم که اصال گرسنه نیستم و غذا رو برای اون درست کرده بودم!

اصال نمی دونستم این دوست داشتن رو خدا برای چی درست کرده بود! اصال برای چی این حس های عجیب غریب و توی 
دلم افتاده بود... یه دل آشوبه داشتم که نگو نپرس.

- به خدا اگر نخوری من می دونم با تو... یه کمی غذا بخورد.

- تا دیروز صبح تا شبم گرسنه میموندم عین خیالت نبودا! واسه من مهربون شده. میل ندارم تو بخور برای تو درستش کردم.

برام چند تا لقمه درست کرد و گذاشت جلوم و بهم گفت:

- همه اینا رو میخوری. توام تا دیروز هرچی درست می کردی یا سوخته بود یا نپخته...

صورتشو جمع کرد و با قیافه خنده دارش ادامه داد:

- طعم غذاهات فاجعه بود فاجعه... البته االن نشون دادی دستپختت خوبه ها فقط دل به کار نمیدی!

قشنگ حس کردم که صورتم آویزون شد. من واقعا از غذا درست کردن خوشم نمیومد ولی به خاطر اینکه میدونستم میعاد 
چقدر عاشق خوردنه براش غذا درست کرده بودم ولی قرار نبود که هر دقیقه این کار رو انجام بدم.

- من واقعا از این کار بدم میاد االن هم به خاطر اینکه تو خسته می اومدی خونه برات شام پختم.  هم رانندگی کرده بودی 

هم قراره مهمون بیاد استراحت نکردی. فکر می کنی همیشه از این خبرا هست!

- زن زندگی باید آشپزیش بیست باشه!

یه دونه از لقمه ها رو گذاشتم تو دهنم ولی میعاد داشت تز غذا خوردن کیف میکرد. من از نگاه کردن به او اشتهام باز می 
شد. به آخرین جمله ای که گفته بود توجه نشون ندادم و مشغول خوردن شدم.

فقط حضور میاد بود که باعث شد من برگردم به زندگی. اگر این تصادف نبود و اگر این اتفاق برام نمی افتاد ممکن بود هیچ 
وقت به زندگی بر نگردم. شاید هم تصمیم می گرفتم همونجا زندگیمو تموم کنم. هیچ وقت نمیذاشتم اونطوری که بقیه 

دلشون می خواست پیش بره پس قطعًا به زندگیم یه مهره پایان می زدم و یه بالیی سر خودم می آوردم.
 بودن توی این خونه برای من مرحمت بود یه جورایی عاشق این خونه شده بودم. با این که خیلی هم توش بهم خوش 

نگذشته بود ولی به خاطر اینکه منو از اون فضا دور کرده بود عاشقش شده بودم. حاال که می دونستم چه اتفاقی افتاده 
بیشتر حس رضایت داشتم. 

میعاد غذاشو خورد و لبشو با دستمال کاغذی که روی میز داشتیم پاک کرد  عادتش بود همیشه انتهای غذا باید این کار را 
انجام می داد.
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همونجا توی سینک ظرفشویی دستاشو شست و ظرفهای کثیف که روی میز بود رو توی سینک گذاشت. دستشو آورد 
گذاشت روی  شونم و خم شد کنار گوشم:

- پاشو بریم یکم استراحت کنیم اینا آخر شب میرسن ما هم یه ذره نخوابیدیم. پاشو عزیزم، پاشو...

وقتی لبش روی موهام نشست و صدای بوسش توی مغزم پیچید انگار دیگه اون لحظه آخر دنیا بود.
من هیچ وقت اجازه نداده بودم کسی به حریم خصوصیم نزدیک بشه ولی میعاد با همه ی دنیا برای من فرق داشت. کوروش 

به من محرم بود ولی هیچ وقت  بهش اجازه نداده بودم حتی منو ببوسه... چون اون محرمیت برای من فقط صرفًا جهت 
آشنایی بود ولی اون خیلی سعی کرده بود پاشو فراتر بزاره. همینم بیشتر باعث شده بود ازش زده بشم... خدا رو شکر می 

کردم که اجازه نداده بودم این اتفاق بیفته. وقتی که دلم راضی نبود یک کاری رو انجام بدم مطمئن بودم تهش یه گندی 
بهش زده میشه.

از جام بلند شدم و خواستم که برم ظرفارو بشورم ولی میاعد دستمو گرفت و اجازه نداد که برم سمت سینک. هنوز از بوسه 
ای که روی سرم گذاشته بود نمی تونستم توی چشماش نگاه کنم. سعی کردم برام عادی باشه ولی واقعا عادی نبود.

ازش خجالت می کشیدم. با این که چند روزی بود که رابطمون نزدیک تر از قبل شده بود ولی باز هم ازش خجالت می 
کشیدم نمی تونستم تو چشماش نگاه کنم و درست باهاش صحبت کنم.

- اینا رو ول کن بیا بریم یه کمی استراحت کنیم. اینا رو بدن هم میتونیم انجام بدیم.

دست منو با خودش کشید و از آشپزخونه بیرون رفتیم همین طوری توی راه برای من حرف میزد. از دوستاش می گفت و 
این که قرار بود چند نفر باشن. برعکس چیزی که من فکر می کردم دوتا از دوستاش که قرار بود بیان زن و بچه داشتن. قرار 

نبود که جمع مجردی باشه ولی یکیشون قرار بود با دوست دخترش بیاد. البته برای من که مهم نبود فقط دوست داشتم 
بدونم جلوی اونا قراره با من چه برخوردی داشته باشد. اصال قراره منو چجوری معرفی کنه؟ چون اونا اصال براش مهم 

نبودن و مثل خونوادش نبودند که بخواهد چیزی را ازشون پنهون کنه.
وقتی منو کشید سمت اتاق خودش یعنی قرار بود که کنار خودش استراحت بکنم  دیگه اینجا خونه مادر و پدرش نبود بلکه 

خونه خودش بود. یخ زدن دستامو قشنگ حس میکردم. نمیتونستم حتی یک کلمه باهاش صحبت کنم.
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وقتی رسیدیم باال رفتن و روی لبه ی نشست و منو هم کنار خودش نشوند.

- چرا این ریختی شدی؟



لباسهای من که در آورده بودم، هنوز روی چمدونم بود. نگاهمو از میعاد گرفتم و به اونا دوختم یه طوری می خواستم 
حواس خودمو پرت کنم ولی میعاد قصد نداشت اجازه بده تا حواسم ازش پرت بشه.

- از من میترسی؟

سرمو به نشونه نه تکون دادم. از میاد نمی ترسیدم ولی از حسی که توی دل من ایجاد شده بود می ترسیدم از اینکه منو 
آورده بود کنار خودش روی تخت بخوابم... درست بود که اولین بار نبود ولی ترس داشتم.

- ازت نمی ترسم.

با دو تا دستاش دستمو گرفت دست من یخ بود و دست اون داغ داغ...

- دوست داری باهام صحبت کنی؟

پامو کشیدم باال و چهار زانو نشستم. اگر اون درکم می کرد و منم حرفامو بهش میزدم خیلی بهتر میشد. اگر حرفامو توی 
دلم نگه میداشتم و می خواستم همش از کنارش بودن بترسم، نه میتونستم لذت ببرم نه هیچی. مرگ یه بار شیون یه بار...

- من میترسم از تو و این حسی که توی دلم هست میترسم! اینکه حس میکنم دوست دارم...

اولین بار بود که این کلمه رو به خودمم اعتراف می کر م. برام سخت بود اعترافش ولی واقعیت داشت. یه حسی که با 
سرعت سرسام آور اومده بود و انقدر تبش تند بود که نمیذاشت دلم آروم بگیرن.

وقتی چیزی نگفت و به چشمام نگاه کرد بیشتر بهم جرأت داد تا باهاش صحبت کنم.

- میترسم از بی کس و کار بودنم سو استفاده کنی... من از تو یه پسِر دختر باز شناختم. شاید فقط یه بار با حضور من دختر 

آوردی توی خونه ولی همون یه بار هم برای من توی ذهنم ثبت شده. من نمیدونم از کجا اومدو تو هم نمیدونه به خاطر 
همین میترسم فکر کنی چون بی کس و کارم میتونی یکی دو شب هم با من سر کنی و بعدش حاجی حاجی مکه ولی یه 

حسی توی دل من به وجود اومده که نمی تونم مثل تو بگم حاجی حاجی مکه...

میعاد توی فکر فرو رفت انگار می خواست حرف هاشو جمع کنه و یه جواب منطقی بده. شاید هم میخواست حرفامو تایید 
کنه.

دستمو باال برد و لبش رو روی اون گذاشت البته بهتره بگم دستمو روی لبش گذاشت. وقتی نرم پشت دستمو بوسید شروع 
کرد منطقی و آروم حرف زدن. من این میعاد منطقی رو نمی شناختم. انگار یه آدم جدید بود که جلوم نشسته بود. انگار چند 

سالی بزرگ تر و پخته تر بود. با اون آدمی که توی ذهنم ساخته بودم فاصله داشت. بیشتر شبیه رویاهام بود...

- من دنبال سو استفاده کردن از تو نیستم. تو دست من امانتی... اگر می بوسمت، می خوام کنارت استراحت کنم یا هر چیز 

دیگه ای، نباید نگران این باشی که ممکنه از تو سوء استفاده بشه. من بدون این که تو بهم اجازه بدی به حریمت نزدیک 
نمیشم.نمیزارم احساس نا امنی بکنی.
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راست میگفت... همون یک ساعت قبل توی آشپزخونه هم از من اجازه گرفته بود. اگر میخواستم بهش اجازه ندم باید 
قاطعانه یه نه محکم میگفتم تا اون موقع عقب بکشه ولی من این کارو نکرده بودم.  انگار که این حس خوش اومدن دو 
طرفه بود و به خاطر همین هردومون خوشمون اومده بود که این موقعیت جدید رو تجربه کنیم ولی من از میعاد خوش 

گذرون میترسیدم. اون منو برده بود پیش خونواده اش که دست از سرش بردارن و انقدر اصرار به ازدواجش نداشته باشن 
پس خود منم باید همچین تصوری توی ذهنم ازش تثبیت می کردم... ذهنیتی شبیه خونوادش. کسی که نمیتونست با یه نفر 

بمونه و مدام دنبال دخترای مختلف بود. 
سرمو انداختم پایین و انگشتامو توی دستش جمع کردم.

- هیچ وقت نگران نباش. کنار منی... نمیزارم آب توی دلت تکون بخوره. ازت خوشم اومده نمیگم دوستت دارم چون به 

نظرم برای این حرفها خیلی زوده ولی دلم میخواد کنارم باشی. چیزی که کنارت احساس کردم دوست داشتنی بوده پس بیا 
اگر تو هم راضی هستی این حس رو تجربه کنیم و همدیگر رو بیشتر بشناسیم. من همین شقایقی که هیچی یادش نیست رو 

دوست دارم. دارم از همین آدم خوشم اومده همین آدمی که با خنگ بازیاش یه وقتایی دلم میخواد سرمو بکوبم به دیوار 
ولی در عین حال برام خیلی عزیزی.

لبخند زد و بینیمو بین دوتا انگشت وسط و اشاره اش فشار داد و گفت:

- حاال بیا بخواب یه کمی.
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اون خوابیده بود و من از پشت توی بغلش بودم. دستشو شبیه به حصار محکم دور شکمم پیچیده بود و سرشو کرده بود 
الی موهام. با خودم فکر می کردم چه جوری میتونه از بین موهام نفس بکشه ولی اون که ککشم نمی گزید! 

نمیدونم چجوری تونسته بود انقدر راحت بخوابه. قشنگ از صدای نفساش می فهمیدم که خوابه ولی من از شدت هیجان 
اصال خوابم نمی برد. هم اضطراب مهمون هاش رو داشتم و هم اضطراب تو بغلش بودنو . چند روزی توی بغلش خوابیده 

بودم ولی وقتی اینطوری احساساتمون به روی هم دیگه باز شده بود چی ؟ از رفتارهای بعدش می ترسیدم. 
چشمامو بستم و سعی کردم یه کمی بخوابم . حس میکردم اگر نخوابم ممکنه وقتی مهمون ها اومدن دیگه اون آدم سابق 

نباشم.
برعکس چیزی که فکر می کردم خیلی زود خوابم برد و انقدر خوابم راحت بود و عمیق که اصال متوجه نشدم چه جوری 

گذشت فقط وقتی که گوشه پیشونیم رو بوسید چشمامو باز کردم.

-  شقایق خانوم بیدار میشی بچه ها دارند می رسند.

چشمامو باز کردم و اون دستی که رو بود رو باال بردم و یک خمیازه عمیق کشیدم. داشت توی اتاق یه کاری میکرد ولی 
حواسم بهش نبود . چشمامو کمی مالیدم و قبل از اینکه بتونم قشنگ بازشون کنم گفتم :



- بیدارم.

سر جام نشستم و یک قوس حسابی به بدنم دادم مهمونا داشتن میومدن و من اینطوری خوابالو بودم . توی همون حموم که 
طبقه باال بود و دست و صورتم را شستم . زودتر از چیزی که فکر می کردیم مهموناش می رسیدند و زنگ در زده شد. انگار 

قبال اومده بودند چون هیچ کس برای پرسیدن آدرس به میعاد زنگ نزد.
میعاد راه افتاد و رفت پایین من پشت سرش راه افتادم.توی در شیشه ای می تونستم دوست داشت ببینم . یه لبخند عمیق 

روی لبم نشوندم و پشت سر میعاد تق تق کنان راه افتادم . میعاد در رو باز کرد و با سیل دوستاش مواجه شدیم. اول از همه 
یه پسری جلوی در بود که کاله نقاب دار زده بود و دستش پر از وسیله بود. همین که میعاد رو دید وسیله ها را زمین 

گذاشت و دستاشو باز کرد تا میعاد و بغل کنه. صدای جیغ جیغ دخترایی که پشت سرش بودن در اومد.

- حاال وقت برای بغل کردن هستا.مار و یه لنگه پا نگه داشتید خودتون واسه همدیگه الو میترکونین.
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- کسرا برو کنار دیگه دستامون پره...

- بابا دخترا یکمی واستین بزارین سالم علیک کنیم.

من عقب تر وایساده بودم واسه همین اولین نگاهی که میکردن به میعاد بود ولی من صاف و موقر وایساده بودم.  قبل از 
اینکه بیان داخل یادم افتاد ظرفهای شاممون رو جمع نکردم امیدوار بودم هیچ کس اصًال سمت آشپزخونه نره تا اون فاجعه 

رو نبینه.
جلو که اومدن با همشون دست دادم و خودشونو معرفی کردن ولی من چون ذهنم تو این مورد شبیه ماهی قرمزه اسم هیچ 

کدومشون رو یادم نموند، البته دروغ نگم یه کسری و یه فاطی تو ذهنم موند.
ترجیح دادم تو اون روزایی که قراره کنارشون باشیم اسمش رو یاد بگیرم شاید هم می شد تا چند ساعت بعد توی ذهنم 

بمونه. بهتر از این بود که بخوام فسفر بسوزونم و توی اون چند دقیقه اسمشون رو یادم بمونه.
میعاد اونا رو راهنمایی کرد و خواست که وسیله هاشون توی اتاق باال بزارن. البته منظور اتاقی که خودمون توش بودیم 

نبود. اون یکی اتاقی که همیشه درش بسته بود رو میگفت... اخمام یه لحظه رفت تو هم... داشتم به این فکر می کردم که 
چرا وقتی منو برده بود توی خونه من و تو اون اتاق فسقلی که بیشتر شبیه زندان بود گذاشت بمونم ولی اون یکی اتاق رو 

حتی درشم باز نکرده بود که من متوجه وجودش بشم! اونا رفتن باال و میعاد هم همراهشون رفت ولی چند دقیقه بیشتر 
طول نکشید که برگشت پایین و من که توی آشپزخونه بودم و داشتم اونجا رو جمع و جور می کردم رو با چند بار صدا زدن 

پیدا کرد.
 من هنوز داشتم به این فکر می کردم که چرا اتاق به این کوچولو رو داده بود من تا توش زندگی کنم و اون یکی از اطاق را 

از آن پنهان کرده بود که گفت:

- داری چیکار می کنی؟



از دستش حرصی بودم فقط هم دلیلش همون اتاق مسخره بود. به خاطر همین بدون این که برگردم نگاهش کنم با یه لحنی 
که خودمم نفهمیدم که حسابی با همیشه فرق داره گفتم:

- ظرف میشورم!

حس کردم داره بهم نزدیک میشه ولی بازم برنگشتم سمتش تا وقتی که دستاشو دور کمرم گذاشت و سرشو کنار گوشم آورد 
و گفت:

- چی ناراحتت کرده!

ظرفا تموم شده بود برای همین دستامو شستم و با یه اخم غلیظ که کل صورتم رو درگیر کرده بود و دست به خیسی که باال 
گرفته بودم تا خشک بشن چون میعاد جوری وایساده بود که من نمی تونستم از حوله استفاده کنم، برگشتم سمتش و 

چشم های ناراحتمون تو چشماش دوختم.
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- چرا وقتی این اتاقو داشتی من  رو انداختی تو اون اتاق کوچیکه؟ میخواستی زجر کشم کنی؟

انگار خوشش اومده بود که کال چسبید  به من... از جلو دستش رو گذاشت پشت کمرم و صورتش رو  نزدیک صورتم نگه 
داشت. بینیش رو کشید به بینیم و عقب رفت. یه خنده  توی صورتش بود ولی انقدر عمیق نبود که خودشو لو بده.

- میخواستم اذیتت کنم. اولش که فکر  نمی کردم  راست بگی ولی بعدش انگار دلم  خنک میشد داشتم اذیتت  میکردم!

- حاج میعاد  مهمون دارین! زشته این کارا  بچه اینجا نشسته!

اسمش کسری بود، یادم بود که صداش زده بودن. همونی که میعاد رو بغل کرده بود. یه کمی تپل بود ولی قد و قواره 
درشتی داشت. لحنش همون طوری بود که اول ورودش باهامون سالم و علیک کرده بود ولی کمی شیطون تر به نظر میومد. 

میعاد عقب رفت ولی هول نشد خندید و برگشت سمتش.

- اقا کسری چهار دیواری اختیاری ها! اینجا بغلش نکنم کجا بغلش کنم؟

کسری تا پله اخر اشپزخونه اومد پایین  و گفت:

- بر منکرش لعنت. همیشه همینجوری خندون ببینمت! دلم تنگ شده بود برای این قیافت.

با این حرفش چندین سوال توی ذهنم ایجاد شد ولی حرف بعدیش باعث شد تا به حرفش فکر نکنم .

- بی زحمت یه لیوان آب به من میدی؟



 از زیر دست میعاد امدم کنار و رفتم سمت یخچال تا بهش آب بدم. بین در یخچال بودم و اونارو نمیدیدم ولی صدای کسری 
رو شنیدم که گفت :

- االن که دیدمت حالم خیلی بهتر شد. خوشحالم که چشمهات داره میخنده. انقدر غصه خورده بودم که فاطی هم  هر دقیقه 
حالت رو میپرسید.

منتظر بودم میعاد بهش یه جوابی بده ولی وقتی جواب نداد منم در یخچال رو بستم و اومدم این سمت تا برای کسری یه 
لیوان آب خنک بریزم .

- ممنون شقایق جان.

خواهش میکنمی گفتم و مشغول دم کردن چای شدم. اونا رفتن بیرون ولی من  تو فکر این بودم که کسری راجع به چه 
چیزی صحبت کرده بود.
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یکمی بعد من رفتم کنارشون. همه توی سالن جلویی نشسته بودن و این اولین باری بود که کسی توی این خونه از این سالن 
استفاده می کرد.

وقتی خودمون بودیم که از اون سالن استفاده نمی کردیم. اکثر اوقات هم چراغ اونجا خاموش بود. فقط من چند بار روی 
کاناپه دراز کشیده بودم ولی حاال به خاطر جمعیتی که توی خونه بود میخواستند دور هم بشینن رفتن  توی سالن. با اینکه 

ساعت از یازده شب هم گذشته بود ولی انگار خسته نبودن. و میخواستن کنار هم بشینن. 
میعاد وقتی مطمئن شد که همه شام خوردن خودش هم کنارشون نشست. من درست جلوی ورودی سالن ایستاده بودم و 
منتظر بودم تا موقع ریختن چای برسه که میعاد صدام زد و به پاش  اشاره کرد تا اونجا بشینم. اول خجالت کشیدم  ولی 

وقتی تاکید کرد و با ابرو برام خط و نشون اومد منم جلو رفتم . حدس زدم  فاطی زن کسری باشه. کفاطی روی مبل 
نشسته بود و کسری هم جلوی پاش روی زمین... سرش رو به پای فاطی تکیه داده بود. درست عین خودش  تپلی بود و یه 

لباس سفید هم تنش بود که باعث می شد  تپل بودنش بیشتر به نظر بیاد.
اون یکی دختری که الغر بود و موهاش مشکی بود و از دو طرف موهاش رو باال داده بود اولین کسی بود که بعد از حضورم 

شروع به صحبت کردن کرده بود.
روی شونه پسری که جلوی پاش نشسته بود زد و گفت:

- کامی، میعاد کال شقایق ها رو دوست داره ها.

با حرفش همه زدن زیره خنده. میعاد دستش رو دور شکمم گرفته بود و من رو نگه داشته بود با اینکه روی پاش امکان 
نداشت بیفتم ولی بازم دستش رو گذاشته بود اونجا. صداش رو از کنار گوشم شنیدم که گفت:

- سوگند!



انگار چیزی گفته بود که نباید میگفت... من هم درست متوجه منظورش نشده بودم یعنی چی که میعاد شقایق هارو دوست 
داره! باید حتما ازش میپرسیدم   

دوباره همون دختر گفت:
- اوپس سوتی دادم...نمیدونست!

وقتی بهش نگاه کردم دیدم چهره اش شرمنده اس... شوهرش با شماتت نگاهش کرده بود و میعاد هم دیگه چیزی نگفت. 
دستم رو گذاشتم روی دست میعاد و خواستم بلند بشم که گفت:

- کجا میری؟

- چای میارم میام.

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق

#پارت_184

- فقط تو بریز بذار باشه من میارم. 

انگار اونم بدش نمی اومد که چند لحظه من تنهاشون بذارم منم این رو فهمیده بودم. با وجود اینکه خیلی کنجکاو بودم تا 
جریان رو متوجه بشم ولی از روی پای میعاد بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم. یکمی کارم رو لفت دادم آروم آروم برای 
خودم مشغول ریختن چای بودم  لیوان های اونجا لنگه  به لنگه بود حتی دوتا لیوان شبیه به هم نداشتیم. کال همه ظرف ها 

تکی بودند هر کدوم یه شکل بودند. میعاد انگار عالقه زیادی به این مدل خرید کردن  برای لوازم اشپزخانه داشت. نه که 
وسایل زشتی باشن، نه اتفاقا تک تک وسیله ها قشنگ بود. هر کدوم از   لیوان ها به یک شکل بود ولی هیچ کدوم یک دست 

کامل نبود.
چند لحظه بعد از اینکه چای ریختم خودم سینی رو برداشتم و از آشپزخونه بیرون رفتم. با اینکه مدام داشتم نگاه میکردم 

چای ها لبریز  نشه  ولی منتظر موندم که میعاد بیاد. من اولین باری بود که چای ریخته بودم. هیچ وقت تو یه عمرم همچین 
کاری رو نکرده بودم. همیشه تو خونه ما کسی بود که تمام کار ها رو انجام بده.

همین که از پله ها باال رفتم، میعاد جلوی روم سبز شد. دستش رو دراز کرد و سینی چای رو از دستم گرفت و گفت: 

- بده من بیارم تو نمیتونی.

من هم از خدا خواسته سینی رو بهش سپردم. بیشتر از این نمیتونستم کنجکاوی خودم رو ازش پنهون کنم. همین طور که 
پشت سرش داشتم راه میرفتم گفتم:

- میعاد...

سرش رو کج کرد. یه نیم نگاه بهم انداخت یه جانم هم در کنارش گفت و دوباره به جلوی پاش نگاه کرد تا چای ها لبریز 
نشه.

- جریان چیه؟



- چه جریانی؟

- همین که دوست هات میگفتن شقایق و این حرفا!

دیگه بر نگشت به من نگاه کنه همین طور که داشت می رفت از کنار میز بیلیارد رد شد و گفت:

- هیچی چیز مهمی نیست...

جوابم رو نداد منم اون لحظه اصرار نکردم ولی مطمئن شدم که حتما یه چیزی پشت حرف هاشون هست.
دیگه هیچکس باال ننشسته بود همه دور هم نشسته بودند و بساط بازی به راه انداخته بودند.
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- چقدر شما انرژی دارید مگه تو راه نبودید چرا نمیرین بخوابین!

یکی از اون پسرایی که تنها اومده بود و منم اسمش رو زیاد یادم نبود و احتمال میدادم میثم باشه گفت:

- شما این وقت شب میخوابی حاجی؟ یادت رفته مسافرت هایی که باهم میرفتیم! سه روزه نمیخوابیدیم. چند روز قرار 

کنار همدیگه باشیم عشق و حال کنیم همین اول کار بخواهیم بخوابیم که هیچی لذت نمی بریم از این بهشتی که درست 
کردی.

- اینجا هوا خوبه ما معموال زود میخوابیم زودم بیدار میشیم. من به خاطر خودتون گفتم وگرنه ما که تازه از خواب بیدار 
شدیم شما توی راه  بودین وگرنه ما استراحت مونو کردیم.

دور هم نشسته بودند و انگار که کار همیشگیشون بود. همه از صندلی ها پایین رفته و هر کدوم یه تکیه گاه پیدا کردن. 
وسیله های پذیرایی رو خود میعاد آورده بود و روی میز چوبی ای بود که خودش ساخته بود. فاطی ظرف آجیل و میوه رو 
هم خودش برداشت و وسط جمع گذاشت. انگار فقط من بینشون غریبه بودم چون خیلی با هم راحت بودن و حتی میشد از 

طرز پوششون هم متوجه شد.

- بیا پایین بازی کنیم.

به میعاد نگاه کردم و لبامو جمع کردم. چقدر حس خوبی داشت توی همچین جمعی بودن و چقدر اون لحظه نداشتن جمع 
دوستانه بهم فشار اورد. من اصال هیچ وقت دوستای اینطوری نداشتم. کسایی که بتونم باهاشون برم بیرونو دورهم جمع 

بشیم.
من همیشه تنها بودم. از وقتی یادم میاد تنها بودم و تنها دوستم زینب بود. زینبم تو اون ساالیی که بودنشو دوست داشتم 

نبود و رفته بود. من همه ی دلخوشیم شاگردام و کالسای رقصم بود. تنها چیزی که باعث می شد خوشحال بشم همون 
کالس های پر جنب و جوشی بود که با همه ی وجودم عاشقش بودم.



کسری یکی از کوسن های روی مبال رو برداشت و گذاشت پشتش. بابک و کامی هم روبروش بودن. انقدر همدیگه رو صدا 
میکردن که فهمیدم کی به کیه... فاطی و نیلوفر کنار هم نشسته بودن و فقط میثم هنوز روی مبل بود که اونم با ما اومد 

توی جمع دایره ای که تشکیل داده بودن نشست.
میعاد رو به میثم گفت:

- صدف کجاس؟

- عروسی دختر عموش بود دیگه نشد بپیچه. ایشاال دفعه بعد.
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فقط من بودم که راحت نبودم.  کنار میعاد روی دو زانو نشستم. همه راحت لم داده بودن. کامی شروع کرد قوانین بازی رو 
توضیح دادن. منم گوش می دادم. نه تا حاال اسم این بازی رو شنیده بودم و نه بازی کرده بودم که بدونم چجوریه. اسمش 

باحال بود...مافیا!

- آقا دست اول من خدا میشم بازی کنیم دستمون میاد.

اونطوری که توضیح داده بودن تنها کسی که هیچ کاره بود شهروندا بودن که از شانس من دقیقا همون برگه بهم افتاد.
دست اول که حسابی گیج بودم و انقدر بلد نبودم که بخاطر سکوتم همه بهم شک کردن و فکر کردن مافیا ام. هرچی هم 
گفتم که نه من مافیا نیستم اصال توجه نکردن و حذفم کردن. البته که به ضرر خودشون شد چون اون دست مافیا برنده 

شد.

- چیری الزم نداری؟

همه مشغول این بودن که به یه نظر مشترک برسن و یه نفرو حذف کنن که توی اون جمع غریب صدای میعاد توی گوشمو پر 
کرد. سرمو تکون دادم و نوچی کردم. 

- راحتی؟ میخوای اگر خسته ای تو بری باال بخوابی؟

- خسته نیستم. داره خوش میگذره.

نیلوفر یهو قغل کرد روی میعاد و گفت:

- میعاد مافیاس.

- حاجی مارو ول کن من شهروندم.



همه گیر دادن به میعاد مافیاس و میعادم درمونده شده بود و نمیتونست قانعشون کنه قیافش تو هم پیچید. نالون 
نگاهشون می کرد و دیگه سعیم نمی کرد که قانعشون کنه. من فقط به قیافش نگاه می کردم و می خندیدم. وسطاش یکمی 

خمیازه هم کشیدم. عادت نداشتیم تا اون وقت شب بیدار بمونیم برای همین یکمی برامون عجیب بود.
دو دست دیگه هم بازی کردیم که میعاد از جاش بلند شد و گفت:

- آقا ما میریم بخوابیم. خودتون دیگه هرچی خواستین اکی کنین جای همه چی رو هم که میدونین. من گیج خوابم برم ک 
فردا سرحال بشیم.

بچه ها هم تقریبا عزم خواب کردن. منم به همه شب بخیر گفتم و با میعاد از پله های مارپیچ خونه رفتیم باال. میعاد جلوتر 
می رفت و منم دنبالش...

در اتاقو قفل مرد و برگشت سمت من و گفت:

- یادمون باشه لباساتو بیاریم باال، اون سمت اتاق لباسو برای تو بچینیم.

- من که زیاد لباس ندارم. یکمی جا کافیمه.
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اومد جلو و پیشونیمو بوسید. نمیدونستم این وضعیتم جواب کدوم کار خوبم بود ولی تمام حال های بدمو شسته بود و تو 
گذشته ها دفن کرده بود.

دستشو کشید و موهامو داد پشت گوشم. چند لحظه بدون اینکه حالت خاصی توی صورتش باشه نگاهم کرد و گفت:

- همونا که داری، و چیزایی که بازم برات میگیرم. همه رو میاریم باال.

میعاد رفت سمت اتاق لباسا و منم از توی چمدون دنبال یه لباس مناسب برای خواب گشتم. آخر سر یه بلوز و شلوار سرمه 
ای انتخاب کردم که دست همدیگه بود و روش عکس قایق های کوچیک سفید رنگ داشت. 

لباسارو گرفتم دستمو رفتم جلوی در اتاق لباسا. در اتاق همیشه باز بود و جلوشم یه پاف سفید پشمی بود که تکون نمی 
خورد به همین خاطر در بسته نمی شد.

بلوز و شلوار نومو که خیلیم نرم بود گرفتم توی بغلم و به چهارچوب در تکیه دادم. میعاد دکمه های پیراهنش رو باز کرده 
بود و از بین لباسایی که روی طبقه چیده شده بود دنبال یه لباس می گشت. البته من نمیدونستم دنبال چیه. پشتش بهم 
بود و منم داشتم با لذت نگاهش می کردم. پیراهنشو که دراورد عضالت پشت کتف و کمرش توی چشمم خورد. دوتا چال 

روی دو طرف کمرش و خط هایی که روی کتفش بود نمایان شد. بدنش کمی آفتاب سوخته بود. مشخص بود که آفتاب 
گرفته بود و از آخرین بارش هم چند وقتی می گذشت که آن طور رنگش تغییر مرده بود.

یه تیشرت سفید برداشت و یه شلوار طوسی هم گرفت دستش. همونطور پشتش بهم بود و شلوارشو عوض کرد. من قلبم 
توی دهنم بود. اون که تا لباسشو عوض نمی کرد نمی چرخید سمتم بخاطر همین متونستن قشنگ دیدش بزنم.

وقتی خواست بلوزشو بپوشه چرخید و نگاهمو غافلگیر کرد. نگاهمو ازش گرفتم و اونم بدون این که بلوزش رو بپوشه اومد 
سمت در.



- منو دید میزنی!

چشمامو دادم باالیی و از اینکه پرو پرو نگاهش می کردم خندیدم. لباسام توی بغلم بود و بهش اشاره زدم و گفتم:

- میخواستم برم اینا رو بپوشم.

اومد جلو و دستشو گذاشت روی کمرم. فاصله ی بین بدنمون با لباسای من پر شده بود و باال تنه ی میعاد برهنه بود. 
ناخوداگاه لبمو گرفتم زیر دندونمو نگاهش کردم.

- اینطوری دلبر نباش کار دستت میدما!

خواستم از زیر دستش در برم که اجازه نداد. یه طوری هر دو دستش رو دور بدنم حصار کرده بود که نمیتونستم تکون 
بخوردم. سرمو گرفته بودم باال که بتونم قشنگ نگاهش کنم. درسته با نگاه کردن بهش نفس کشیدن برام سخت تر می شد 

ولی بازم دلم میخواست نگاهش کنم. توی چشمای شیطونش زل بزنم و دلم به هم بپیچه.
سعی کردم آروم حرف بزنم و گفتم:

- دلبر نیستم که!

- پس چی هستی؟ اینطوری باشه نمیتونم طاقت بیارما. یهو دیدی همین یکی دو ساعته کارو تموم کردم.

با تعجب بهش نگاه کردم. فهمیده بودم چی میگه ولی عکس العمل آنیم یه جفت چشم گرد شده بود و دهانی که کمی بینش 
باز مونده بود. یه قدم دیگه برداشت برای همین من مجبور شدم یه قدم برم عقب و به اون سمت چهارچوب بچسبم. سرمو 
گرفتم باال و تو چشماش زل زدم. یه طوری دلم رو حالی به هولی می کرد که هیچ کسی توی عمرم نتونسته بود این بال رو 
سرم بیاره. دنیای نوجوونیم پر شده بود از عشق سلبریتیای خارجی و هیچ وقت هیچ کسی توی زندگیم نبود که اینطوری 

دوسش داشته باشم و اینطچری با دیدنش هر لحظه قلبم باال و پایین بشه.
توی اون وضعیتی که نفس هردومون داشت باال و پایین می شپ قید همه چیو زدم. میدونستم توی یه اتاق بسته بین دو 
نفری که انقدر به همدیگه کشش دارن چه اتفاقی میتونه بیوفته ولی هر اتفاقی هم که بود خودمو براش آماده کرده بودم.
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خوب بلد بود مسیر رو عوض کنه. انگار اصال لباس توی دستام نبود. همون لحظه از توی بغلم ول شدن و افتادن روی زمین 
ولی من چشمام میخ چشمای میعادی بود که مست و خمار نگاهم می کرد و با مهارت کامل منو به بازی دستاش دعوت می 

کرد. بازی انگشتایی که روی صورتم فرود اومده بودن و داشتن به حرفه ای ترین حالت ممکن کارشونو انجام میدادن.
اون اومد و من عقب عقب رفتم... مسیر رو از چهار چوب در جدا کرد و به سمت اتاق رفتیم. قدمامو آروم و با استرس 

برمیداشتم. هم بخاطر نفسی که توی سینم حبس شده بود و هم بخاطر اینکه روی عقب عقب رفتن تسلط نداشتم. 
سرشو کج کرد و خم شد روی گونه ام. آروم و نرم لبشو گذاشت روی استخون گونم. بی صدا بوسید. من هم بی صدا ذوب 

شدم. سرشو بلند کرد و همونطور خمار خیره شد توی چشمام و من آب دهنمو قورت دادم. چشمامو بستم و نفس عمیق 



گرفتم که دستشو گرفت به کمرم و منو روی تخت نشوند. 
چشمامو باز کردم، به سینه ی ستبر و عضالتی که زیر پوست گندمی اش پنهون شده بود خیره شدم. چقدر برام لذت بخش 
بود باال و پایین شدن نفسم بخاطر وجود کسی که از خودمم بیشتر دوسش داشتم. کسی که برای کنارش بودن حاضر بودم 

ساعتای عمرم رو هم بدم.

- اجازه!

دستشو گرفته بود پایین بلوزم و ازم اجازه می خواست. آب دهنم رو توی گلوی خشک شدم هل دادم و فقط نگاهش کردم. 
مگه می تونستم به اون و دستای تب دارش نه بگم؟ مگه میتونستم از لذت هم آغوشی با میعاد دست بکشم و دست رد به 
سینه اش بزنم! چشمامو آروم گذاشتم روی هم که اون لباس رو باال کشید و از توی گردنم دراورد. سینه ام به وضوح باال و 

پایین می شد و میعاد هم میتونست حالمو بفهمه.
انگشتشو از زیر گردنم تا باالی نافم کشید و دوباره به صورتمم نگاه کرد. پاهام از تخت بیرون بود و خودم روش دراز 

کشیدم. به میعاد نگاه کردم که لباس نیمه بسته اش رو کامل از تنش در آورد و روی بدن من خم شد.
سرشو فرو کرد زیر گلوم  همونجایی که داشت نبض می زد. 

حضور سرش اونجا هر لحظه داشت بیشتر نفسمو بند میاورد. نه یکی و نه دوتا... زیر گلومو بوسه بارون کرد و من دیگه 
نمیتونستم هیچ کاری بکنم  بدنم لمس بود از بوسه هایی که روی ذره ذره ی جانم فرود میومد.
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خودشو کشید باال تر و صورتشو مماس صورتم گرفت. خم شد و لبشو گذاشت روی لبم و آروم و نرم بوسید. انقدر با لطافت 
و آرامش بوسه می زد که من بیشتر نفسم توی سینه حبس می شد و حس می کردم خون توی رگ هام بیشتر از حالت 

معمول پمپاژ میشه.

- چی تو وجودت داری که تا سر حد مرگ دیوونم میکنی؟

بدون این که بخوام لبخند اومد روی لبم. بدون اینکه بخوام برق نشست توی چشمام و زل زدم به چشماش. دندونمو روی 
لبم گذاشتم و چیزی بهش نگفتم.

- اینطوری دلبری میکنی من چجوری طاقت بیارم.

خودشو انداخت کنارم روی تخت و نفسشو محکم فوت کرد. دستاشو برد باالی سرش. حس تشنه ای رو داشتم ک بهش آب 
رو نشون دادن ولی با زور اونو از دسترسش خارج کردن. دیگه ادامه نداد و من توی کف یکم بیشتر ناز و نوازشش موندم.

خواستم ازش دلیل وایسادنشو بپرسم که خودش زودتر به زبون اومد و گفت:

- وقت برای این کارا زیاد داریم. انقدر توی بغلم بچلونمت که همه جای بدنت کبود بشه.



صدای بچه ها که از پله میومدن باال به گوشمون خورد که باعث شد کال حسم از سرم بپره. نیم خیز شدم تا مطمئن بشم در 
بسته اس. اصال حواسم نبود مه میعاد در رو قفل کرده بپد.

- در قفله.

- صدامونو نشنون!

میعاد خندید و  روی نیم تنه اش بلند شد. به آرنج دست چپش تکیه داد و با دستی که آزاد بود بدنمو هل داد که قشنگ 
بخوابم روی تخت. لباس زیری که تنم بود رو نگاه کرد و گفت:

- توی تنت خوشگل تره.

گونه ام سرخ شد و نگاهمو ازش گرفتم. انگشتشو گذاشت روی گونه ام و گفت:

- یه هفته ای چیکار کردی که اینطوری خل شدم؟!

- تو که میگفتی من هیچ جذابیتی ندارم!

ابروهاشو انداخت باال و لبش کجکی رفت رو به باال. 

- االنم میگم صد تا بهتر و جذاب تر از تو برام ریخته.

دلم گرفت از حرفش .  حداقل به نظرم بهتر بود توی اون موقعیت این حرف رو بهم نزنه. اونطوری نیمه لخت توی تختش 
خوابیده بودم و اونم یه طوری نگاه می کرد که انگار همه ی لذتای دنیا تو  وجود منه بعد میومد بهم اونطوری  میگفت.
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وقتی دلخوریمو دید خودشو کشید جلو تر و انگشت شصتش رو روی لبم گذاشت.

- قهر میکنه یه وجبی...

نگاهش نکردم. واقعا دلم پر از غصه شده بود. حق می دادم به خودم. منی که جلوش اونطوری بدون سالح وایساده بودم و 
تسلیمش شده بودم اونوقت بهم میگفت از من بهتر براش زیاده.

- مهم اینه که من فقط دلم تورو میخواد. بعد از مدت ها دلم میخواد یه نفرو نگاه کنم. از حموم بیای دیدت بزنم و تو هم 

جیغ بکشی  نمیدونی که چقدر کیف میده.

دستشو گذاشت اون یکی سمت بدنم و صورتشو آورد جلوی صورتم. نمیدونستم وقت درستی رو انتخاب کردم یا نه ولی 
گفتم:



-میشه بهم بگی دوستات درباره چی صحبت می کردن؟

میعاد دستشو از کنار سرم برداشت و خودش طاق باز کنارم خوابید.حس کردم میتونم چیزی از زیر زبونش بیرون بکشم 
برای همین این بار من بودم که نیم خیز شدم و تو چشمانش خیره شدم. خوابم میومد ولی تا وقتی جربچیات رو نمیفهمیدم 

خوابم نمی برد.

- وقتی خیلی سنم کمتر بود یه دختری توی زندگیم بود، اسمش شقایق بود!

قلبم یه لحظه از حرکت وایساد. اون لحظه هیچی حس نکردم. با بهت و ناباوری به صورتش خیره شدم ولی میعاد داشت به 
سقف سفید اتاق نگاه می کرد. دستاشو بی حرکت گذاشته بود باالی سرش و بعد از کشیدن یه نفس عمیق همونطور که به 

سقف خیره شده بود گفت:

- همدیگه رو میخواستیم. حاجی راضی نبود. میگفت سنت کمه ولی مرغ من یه پا داشت. یا شقایق یا هیچکس. دختر 

خوبی بود... خانواده اش هم به خونواده ما میخوردن. کال مشکل خاصی نداشتیم دانجشو بودیم با هم آشنا شدیم. اون 
معماری می خوند منم عمران! 

قلبم داشت شبیه یه گنجشک کوچیک می زد. انقدر تند بود که می ترسیدم به بقیه ی اعضای بدنم ضرر بزنه.

- با هم اومده بودیم شمال که تصادف کردیم. ماشین توی جاده چپ کرد و شقایق دیگه هیچ وقت چشماشو باز نکرد. من 
آخرین بار ندیدمش... آخرین چیزی که ازش یادمه صدای جیغش بود و انحراف ماشین... آخرین کلمه ای که گفت اسم من 

بود و دیگه نه صداشو شنیدم نه خودشو دیدم. ماشینم چپ کرد و من موندم... شقایق رفت.
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یه نفس عمیق کشید و خودشو یکمی کشید باال و گفت:

- بیا اینجا بخواب.

داشت به دستش اشاره می کرد.  فهمیدم دیگه نباید ازش چیزی بپرسم. باید میذاشتم خودش ادامه بده و اگر میخواست 
چیزی بگه ولی دلم داشت میپوسید. 

می خواست برم توی بغلش بخوابم. اونجا که اشاره می کرد باالی بازوش بود.
 دلم داشت می ترکید. نمی دونستم باید برای خودم ناراحت باشم یا برای میعاد... میعادی که کسی که دوسش داشته رو 

اونطوری از دست داده بود و منی که حس می کردم احساسش فقط بخاطر یاداوری اون دختره.
حرفشو گوش دادم. یه چیزی توی گلوم اذیتم می کرد یه چیزی که انگار سنگین بود و حالمو حسابی بد می کرد.

سرمو گذاشتم توی بغلش و اون دستش رو جمع کرد. من سرم یه جایی بین سینه اش و بازوش بود و میعاد لباشو گذاشت 
روی موهام. موهای تنم از آغوشش سرپا وایساده بودن و تمام بدنم مور مور بود ولی ابروهام رو به پایین خم شده بود و 

دلم پر از غصه بود.



- خیلی شبیهش بودی. خیلی زیاد... همین موها! همین پوست, همین چشما. وقتی دیدمت دلم می خواست سر به تنت 

نباشه چون لحظه ای که صورتتو دیدم همه ی چیزایی که فراموش کرده بودم یهو اومد توی ذهنم. یهو همه چیز برام از اول 
پلی شد انگار داشتم تمام زجرایی که بعد از مردنش چشیده بودم رو میچشیدم. من بعد از شقایق داغون شدم. خودمو با 

اینجا سرگرم کردم که یادم بره. یادم بره چی شده و چطوری بیچاره شدم. امکان نداشت دخترا اینجا رو خالی کنن. نگاه به 
االن نکن که مراعات تورو می کردم کسی رو نمیاوردم. اینجا هر شب مکان بود.  

با بغض سرمو گرفتم باال و نگاهش کردم. نمیدونستم بپرسم یا نه. ولی مگه دلم طاقت می اورد که اون لحظه ساکت باشم و 
هیچی بهش نگم؟ مگه می تونستم فکر کنم این حس کششی که به من داره بخاطر خاطراتش نیست!

مردم تا بگم ولی دلمو ب دریا زدم و گفتم. قلبم اومد توی دهنم تا حرف بزنم ولی باالخره حرف زدم.

- یه چیزی بگم؟

میعاد چشماشو گرفت پایین و نگاهم کرد. حس بدی داشتم که فقط یه لباس زیر تنم بود و اون اونطوری دستاشو پیچیده 
بود دور بدنم. همش دلم می خواست برم بلوزمو بپوشم ولی مثکه میعاد خیلی از وضعیتمون راضی بود.

- اوهوم.

- یعنی این که االن منو اینطوری بغل کردی بخاطر اینه که شبیه شقایقتم؟
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لباشو روی پیشونیم گذاشت و گفت:

- دیوونه!

با دیوونه گفتنش اصال قانع نشده بودم. دیوونه که جواب نبود. من جواب می خواستم. دلم می خواست اونم احساسش 
مثل من باشه. من عاشق اسمی شده بودم که میعاد برای من انتخاب کرده بود. عاشق این شخصیت جدید و این زندگی 

جدیدی که به تازگی شروع شده بود. وقتی واقعیت رو فهمیدم یه چیزی روی سینم داشت سنگینی میکرد.

- صدای بارونو می شنوی؟

بارون شدید نبود. حتی هوا هم سرد نبود. فقط یکمی نم نم می بارید. از اون نم های بارون آخر تابستون. بارونو دوست 
داشتم. همیشه هم دوسش داشتم. وقتی بارون میومد امکان نداشت چترمو برندارم و نرم توی حیاط. همه ی حس قشنگ 

پاییز باروناش بود و تاب سفید جلوی استخر خونمون...

- اوهوم.



- بوی بارون... میبینی چقدر قشنگه؟

جوابشو ندادم. دلم گرفته بود از اینکه خواست منو بپیچونه و جواب سوالمو نده.

- به همین قشنگی بودی وقتی پیدات کردم. سرت خونی بود. دستت خونی بود. لباسات داغون و پاره پوره. زیر بارون 
خیس شده بودی الی فرمون گیر افتاده بودی. فکرم نمی کردم زنده باشی ولی وقتی بلندت کردم و موهات ریخت روی 

دستم همه ی احساسات لحظه ی آخری که شقایقو دیده بودم اومد توی ذهنم. همه چیز داشت برام تکرار می شد. داشتم 
میمردم.

یکمی صبر کرد. قشنگ حس می کردم یه چیزی توی گلوشه که نمیذاره بقیه ی حرفشو بزنه. من هیچ وقت میعاد رو 
اونطوری ندیده بودم. اولین بار بود که داشتم سینه ی سنگینشو حس می کردم و غصه اش رو لمس میکردم. 

- آوردمت تو خونه دیدم واقعا شبیهشی... می خواستم تمام سختیایی که بعد از شقایق کشیده بودم رو سرت خالی کنم 
ولی نتونستم. تو فقط ظاهری شبیه شقایق من بودی. رفتار و اخالقت حتی یک ذره هم شبیهش نیست. 

- به نظرت اسم واقعی من چی بوده؟

دستشو کرد توی موهام و کف سرمو نوازش کرد. خمار حرکت دستاش شده بودم و از طرفی داشتم برای گذشته دردناکش 
غصه می خوردم. این که کسی توی زندگیش بوده که اونقدر دوسش داشته قلبمو درد میاورد ولی خیلی ناراحت کننده بود 

که خودتو باعث مرگ عشقت بدونی. کسی که حاضر بودی همه ی زندگیتو برای داشنتش بدی و خودت باعث بشی دیگه 
نفس نکشه.
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- اوم نمیدونم. برای من تا آخر عمر شقایقی...

- حتی اگر دوست نداشته باشم؟

با تعجب گفت:

- دوست نداری؟

لبامو گاز گرفتم و سرمو توی بازوش فرو بردم:

- چرا دوست دارم مخصوصا وقتی تو صدام میکنی.

دستشو محکم تر پیچید دورم و منم سرمو کردم توی سینه اش. خوشحال بودم که داستان شقایق رو برام تعریف کرده بود 
چون اگر نمی گفت معلوم نبود تمام روزایی که دوستاش اونجا بودن قرار بود چه اتفاقی بیوفته و اونا چقدر از شقایق 



حرف بزنن و ذهن فضول منو درگیر خودش کنن..
اینکه تو بغلش خوابیدم یه حس فوق العاده بود که تجربه می کردم و این که با بوسه ی پر از آرامشش صبحم رو شروع 

کرده بودم یه حس فوق العاده تر. زیر گردنمو بوسید و من چشمامو باز کردم.

- بچه ها بیدار شدن تو بیدار نمیشی؟

بهش صبح بخیر گفتم و چشمامو باز کردم. یکمی بعد آماده پایین رفتن بودیم. میعادم صبر کرد تا با همدیگه بریم. مثل 
اینکه دوستاش خیلی می رفتن اونجا و به کنار هم بودن عادت داشتن چون وقتی ما رفتیم پایین صبحانه حاضر و آماده 

بود و کامی و میثم هم مشغول بیلیارد بازی کردن بودن. 
به همه سالم کردیم و ما هم رفتیم تا صبحانه بخوریم. میعاد برای منم چای ریخت و اومد نشست کنارم.

- ما می خوایم بریم دریا شما نمیاین؟

میعاد همونطوری که داشت لقمه ی کره و عسلش رو میذاشت توی دهنش برگشت سمت فاطی که تکیه داده بود به کابینت و 
چاییشو میخورد نگاه کرد و با تعجب گفت:

- شما بیش فعالین بابا. بذارین دو روز از اومدنتون بگذره بعد برین دریا.

- همش دو روز قراره اینجا باشیم باید استفاده کافی رو بکنیم.

میعاد به من نگاه کرد و گفت:

- بریم دریا؟

فکر می کنم آخرین باری که رفته بودم دریا بیشتر از پنج سال قبل بود. البته دریای شمال منظورمه. دوست داشتم بریم. 
احساس خوبی از دریا می گرفتم و حس آرامشش رو دوست داشتم.

- اوهوم.

کره رو دوست نداشتم به همین خاطر عسل خالی میمالیدم روی نون تست و می خوردم. فاطی از آشپرخونه رفت بیرون و 
به بقیه هم اعالم کرد که ما هم میخوایم  باهاشون بریم. میعاد خم شد و در گوشم گفت:
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- با اون عسل خوردنت... اینطوری فایده نداره. باید طور دیگه عسل رو خورد.

سعی داشتم همه جای نونمو عسل بمالم. نگاهم رو از نون گرفتم باال و میعادو نگاه کردم. حواسم اصال به حرفی که زده بود 
نبود. 



- یعنی چی؟

- باید بریزم روی تو و بخورم... شیرینیت دو برابر میشه.

گونه هام داغ شد و سریع چشمامو ازش دزدیدم. 

- ا میعاد...

- جون میعاد! شکالتم فکر می کنم خوب باشه... مشروب دوست ندارم. شیرین دلم می خواد. رابطه ی شیرین رو شیرین تر 

کنیم.

چشمامو ازش دزدیدم و لبمو گاز گرفتم. میعاد ول کن نبود. انگار تا وقتی تا تهش رو نمی رفت بیخیال نمی شد.

- تو موقعیت بدی اینا مزاحممون شدن اگر نبودن االن اینجا نبودی. توی تخت داشتی به خواسته های من پاسخ می دادی.

این بار معترض نگاهش کردم و غریدم:
- میعاد!

- چیه خب دلم می خواد...

- پرو!

- دوست دارم. دوووووست دارم. وقتی اینطوری لوند و تو دل برو میشی باید فکر اینجاشم بکنی. فضای بسته... اتاق دو 

نفری. تخت و همه چیز هم فراهم مگه میشه دست بهت نزنم؟

خداروشکر کردم که کسری اومد توی آشپزخونه و من رو از اون مهلکه نجات داد.

- داداش زود باشین دیر نشه.

- شما آماده بشین ما هم یکم دیگه حاضر میشیم.

میعاد تند تند صبحانه اش رو خورد و دیگه تو رفت و آمد دوستاش به اونجا نتونست بیشتر شیطونی کنه. منم یکمی بعد 
پاشدم برم باال تا حاضر بشم. میعاد لباسامو گذاشته بود کنار لباسای خودش و چمدون رو خالی کرده بود. لوازم آرایشم رو 
هم چیده بود روی یکی از قفسه های اتاق لباسا. موهامو شونه کردم و محکم باالی سرم بستم. تو آینه ای که همون جا بود 

یکمی آرایش کردم و حاضر شدم. لباس زیرم داشت اذیتم می کرد پشتش یه مارک داشت که که بدنمو می خورد. حس کردم 
یه جایی توی وسیله های میعاد قیچی دیده بودم. لباسمو دراوردم و وقتی مطمئن شدم نمیتونم با دستم اونو بکنم رفتم 

توی کشوی پاتختی دنبال قیچی بگردم که صدای در اتاق بهم فهموند که میعاد اومده.
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سربع برگشتم سمت در ورودی و سوتین رو ول کردم افتاد روی زمین. دوتا دستم رو گذاشتم روی سینه هام و جیغ کشیدم.

- هیس آروم! زشته... 

- میعاد اونوری شو... بذار بپوشم.

خندید و اومد جلوتر. من دستامو همونطور گذاشته بودم و با التماس می گفتم:

- مارک لباسم اذیت می کرد می خواستم بکنمش.

میعاد که رسید بهم با چشمای گشاد نگاهش کردم و از ترس و استرسی که افتاده بود توی وجودم یه قدم اومدم برم عقب 
که پام گیر کرد به بند لباس زیرم که از دستم افتاده بود.

دستام که ول شده بود گفتم االن با باسن میخورم زمین ولی رو هوا میعاد گرفتتم و نذاشت بیوفتم.

- کجا در میری از دست من...

منو چسبوند به خودش و گفت:

- اینطوری تیپ زدی، رژ لب زدی... چشماتو سیاه کردی! 

لبشو گذاشت روی لبمو بوسید...

- اینطوری پاکش می کنم.

دوباره بوسید:

- تا یاد بگیری فقط برای من باید بزنی.

دستشو گذاشت پشت کتف لختم و باز گفت:

- اینطوری خوشگل کردن، دلبری کردن، لوندی، ناز و ادا... فقط برای من و توی همین اتاقه. حاال بده اون لباستو ببینم چه 
مشکلی داره.

نمیتونستم دستم رو بردارم همونطور که نگاهش کردم تا خودش بفهمه باید لباسم رو برداره و مشکلش رو حل کنه. خم شد 
و لباس را از روی زمین برداشت و قیچی رو هم خودش پیدا کرد. مارک لباس را جدا کرد و داد دستم کنار گوشم خم شد و 

و خط گونه ام رو بوسید و گفت:

- زود باش حاضر شو بچه ها منتظر مونن.

سرمو تکون دادم و میعاد رفت تو اتاق لباسهاشو منم سریع لباسم را تنم کردم و برای پوشیدن بلوز و مانتو پشت سرش راه 
افتادم.

هردومون لباسامونو پوشیدیم و رفتیم پایین بچه ها همه منتظر ما بودند و من موندت بودم این همه انرژی رو از کجا آورده 
بودن.



 قرار شد که با دو تا ماشین بریم میعاد ماشین خودش رو آورد یکی دیگه از ماشین ها هم ماشین کامی بود.
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وقتی رسیدیم دریا به پیشنهات میعاد رفتیم یه جایی که خودش بلد بود و می گفت خبری ازشلوغی و مردم نیست و 
میتونیم راحت اگر خواستیم شنا هم بکنیم. 

ماشینا رو تا جلوی دریا بردیم و خودمون پیاده شدیم. یه باد خنک و آرومی توی ساحل میومد و دریا هم آروم بود. موج 
هاش کوچیک بودن و روی هم سوار می شدن. من هم همراه بچه ها از ماشین پیاده شدم. فاطی و سوگند همون جا سریع 
مانتوشونو دراوردن و رفتن توی دریا ولی من دلم نمی خواست برم توی آب برای همین شلوارمو زدم باال کفشامو عقب تر 

درآوردم و رفتم جلو تا یکمی پاهامو بزنم به آب. پسرا هم یکمی بعد تر رفتن توی آب و فقط ما دوتا بودیم که لب آب 
وایساده بودیم. 

سمت دریا وایساده بودم و به روزای بعد از این فکر می کردم که میعاد دستشو پیچید دور شکمم و سرشو گذاشت روی 
شونم

- داری به چی فکر می کنی؟

تکون نخوردم. خم شده بود روی شونه من و من عاشق این مدل بغل کردنش بودم.

- به خودمون!

- به چی خومون؟

دستمو گذاشتم روی دستش همون جا که روی شکمم بود و گفتم:

- به اینکه قراره چی بشه!

- مگه قراره چیزی بشه؟

- نمیدونم...

من ازش انتظار دلگرمی داشتم ولی میعاد دقیقا شبیه پسرایی رفتار می کرد که از اول رابطه حد و مرز تعیین می کردن از 
اونا که می گفتن یه وقت برای خودت رویا بافی نکنیا!

- به نظرت یادم میاد که کی هستم؟

- مگه مهمه؟

شونه هامو انداختم باال و جوابشو ندادم. نمیدونستم چطور میشه براش مهم نباشه من چیکار میکنم.



- از لحظه ات لذت ببر، از کنار هم بودنمون لذت ببر.

دستشو از دور شکمم باز کردم و برگشتم سمتش دستامو گذاشتم دو طرف صورتش و تو چشماش زل زدم.

- من دوست دارم، می ترسم از تویی که این همه دختر توی زندگیت بوده. میترسم از اینکه احساساتت مال یه نفر دیگس و 

حس می کنم اومدم جای کس دیگه رو اشغال کردم. میعاد من از این احساسم می ترسم. از این عالقه ای که حس میکنم 
بخاطرش حاضرم چشم روی همه چی ببندم.
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- دلم نمی خواد هیچی یادم بیاد. نمی خوام بفهمم زندگی ای قبل از دیدنت داشتم. کنارت یه احساسیو دارم تجربه می کنم 

که خودمم نمیدونم چیه ولی دلم رو به هم میریزه و حالمو خوب میکنه. فقط می ترسم از اون روزی که نباشی.

دستشو گذاشت روی دستای من، نرم انگشتشو کشید روی پوستم. دستمو کشید پایین و روی لبش گذاشت. یه بوسه روی 
این دستم و یه بوسه روی اون یکی دستم. بعد هر دو تا دستم رو توی دستاش گرفت و روی هردوشونو بوسید. هیچی 
نگفت اولش و من داشتم اون لحظه به شقایق فکر می کردم که توی زندگی میعاد بوده. دختری که شبیه من بوده ولی 

اخالق و رفتارش شبیه من نبوده. دختری که بخاطرش اسمم شده بود شقایق...

- غصه ی چه چیزیو می خوری؟ به االن فکر کن. هیچ کدوممون نمی دونیم دو روز دیگه قراره چه اتفاقی بیوفته. داریم با 

هم زندگی میکنیم داریم از لحظه هامون لذت می بریم. خودمونو میسپریم به موج زندگی باهاش پیش میریم.

پیشونیم جای بعدی بود که بوسید و بعد خواست که کنار هم روی شن های ساحل بشینیم. تهدریشش یکمی صورتشو زبر 
کرده بود ولی من دیوونه ی اون زبری بودم. 

کنارش نشستم و سرم رو گذاشتم روی شونش. بازوی لختش رو توی دستم گرفته بودم و سرم رو بهش چسبونده بودم.

- خوشحال شدم که نرفتی توی آب دوست نداشتم جلوی بچه ها لباسات به تنت بچسبه. یه جایی میبرمت که با هم شنا 

کنیم.

از حساسیتش دلم قنج رفت. خودمو بیشتر بهش چسبوندم و گفتم:

- یعنی غیرتی  میشی!؟

از بچگی عاشق مردای غیرتی بودم مردایی که اخم می کردن و قلب آدم میومد توی دهنش، عاشق اونایی که زنشونو 
همراهی می کردن. همیشه زینب میگفت تو دیوونه ای! آخه خودش یه بابای حساس داشت طوری که زینب رو مجبور می 
کرد تا چادر سر کنه... حتی توی حیاط هم روسری سرش می کرد! راضی کردن باباش برای رفتن به یه کشور دیگه سخت 

ترین مرحله ای بود که زینب گذروند. ولی من دست خودم نبود از این که باباش روش حساس بود خوشم میومد. هیچ وقت 
چنین حساسیت هایی رو نسبت به خودم ندیده بودم وقتی میعاد این طوری حساسیت به خرج داد دوست داشتم بغلش کنم 

و سفت فشارش بدم.



- معلومه که غیرتی میشم همه قشنگی های تو باید فقط برای من باشه!
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- نمیدونم چه فرهنگی بزرگ شدی و چه چیزایی توی ناخودآگاهت شکل گرفته ولی از این به بعد باید همون طوری که من 
ازت می خوام رفتار کنی تا آبمون با همدیگه تو یه جوب بره... زیاد اذیت نمیشی چون ما معموالً با کسی مراوده نداریم ولی 

همین روزای کمی که مهمون داریم هم باید حواست باشه.

دقیقا اخالقش دست من بود. من تو خونواده کامال آزادی بزرگ شده بودم و خیلی چیزا رو عیب نمیدونستم. روابط آزاد و 
مهمونیای پدرم انقدر آزاد بود که دیگه برای من عادی شده بود. نمیدونستم روی چه چیزهایی خیلی حساسه ولی سرم رو 

تکون دادم و چیزی نگفتم. یه کمی بعد بچه ها از آب در اومدن و همه با هزار مشقت لباسهای خیس شون رو عوض کردند. 
تصمیم به غذا خوردن گرفتن. انقدر ورجه وورجه کرده بودن که حسابی خسته بودن.  کمی به وقت ناهار مونده بود ولی 

معتقد بودند تا بریم برسیم وقت ناهار میشه خالصه همه چیز و جمع کردیم تا برویم.
شب بساط عیش و نوششون فراهم بود. میعاد یه شیشه مرغوب رو از داخل انباری بیرون کشیده بود و سر میز آورده بود. 

اهل زیاده روی نبودم ولی انقدرم پاستوریزه نبودم که تا حاال امتحان نکرده باشم. وقتی توی یه جمعی بودم و همه 
میخوردن منم دوست داشتم همراهشیشون کنم ولی از اونجایی که میعاد حتی بههم تعارف نکرد، منتظر موندم ترسیدم 

بخورم و میعاد بهم گیر بده. ولی وقتی که سوگند یه شات دستم داد ازش گرفتم. میعاد رو نگاه نکردم که یه وقت مخالفت 
نکرده باشه. همین که اون شات کوچیک رو جلوی دهنم گرفتم بوی مشمئز کننده و حال بهم زنش داخل بینیم پیچید. البته 

کسی که امتخانش کرده باشه میدونه بخاطر لذتی که داره حاضره اون بو و طعم رو تحمل کنه.
یه لحظه پشیمون شدم از خوردنش ولی امون ندادم و یهوییسر کشیدم. احساس کردم دقیقا تا خود معده ام در حال 

سوختنه. قفسه سینم داغ شده بود و بوی الکل هنوز توی بینیم بود. انگار میعاد حساس نبود چون دوتای بعدی رو خودش 
داد بهم ولی گفت:

- کافیه دیگه نخور!

 منم که حرف گوش کن مسلمًا حرفاشو گوش می کردم و نمی خوردم. موزیک فراهم بود و همه رفتند وسط تا برقصن منم 

که نمی تونستم خودم رو نگه دارم. از جام بلند شدم و مشغول رقصیدن شدم. یه حال سر خوشی خوبی داشتم نمی 
دونستم چطوری هست ولی این گرما باعث شده بود راحت تر باشم و اصال دیگه بینشون احساس غریبی نکنم. با دخترا می 

گفتم و می خندیدم و دیگه برام غریبه نبودن. کمرمو تکون می دادم و از رقصم لذت می بردم.
 یکم که گذشت بچه ها عقب کشیدن و برام دست زدن با یکی از آهنگ های مورد عالقه خودم میرقصیدم و بدنم رو تکون 
میدادم. یکی از بهترین رقص هایی که همیشه خودم هم دوستش داشتم... همین بس بود ناز و عشوه ای که ذاتی داشتم 

همیشه باعث می شد که رقصم قشنگ تر دیده بشه...
معتقد بودم رقصیدم قابل آموزشه ولی یه سری حرکات باید ذاتی توی  وجود آدم باشه.
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بدنم رو تکون میدادم و بچه ها برام دست میزدن. مثل همیشه توی حال خودم بودم. توی حالی که لذت بخش ترین حس و 
حال دنیا بود. رقصیدن برای من همه ی زندگیم بود. 

دلم یه آهنگ عربی می خواست که باهاش خودم رو تکون بدم و یه رقص تند بکنم ولی تا داشت حس و حالم تکمیل می شد 
یهو صدای موزیک قطع شد.

همه حس و حالم همون لحظه پرید. برگشتم به سمت سیستم نگاهخ کردم که دیدم میعاد خم شده جلوش و اونو خاموش 
کرده. صدای همه بلند شده بود ولی من سریع خودمو جمع کردم و روی صندلی نشستم.

- وای شقایق تو عالی میرقصی؛ مثل مار بدنتو تکون میدی. چجوری میتونی انقدر لوند باشی؟

اخمای میعاد تو هم دیگه بود. همین که نگاهش کردم فهمیدم که حالت عادی نداره. رفت سمت میز و برای خودش دو سه تا 
شات پشت سر هم ریخت و پشت سر هم رفت باال... فقط به دخترا که داشتن نسبت به رقصم اظهارنظر می کردن لبخند 

زدمو چیزی نگفتم...

- میعاد این همه راه نیومدیم تو یه بارم پشت این ماسماسکت نشینیا؛ پاشو تنبل خان پاشو ببینم چی مینوازی برامون!

کامی داشت به سازهای میعاد که گوشه ی خونه بود اشاره می کرد و بقیه هم اونو تایید می کردن. تو این مدتی که من 
اونجا بودم هیچ وقت از اونا استفاده نکرده بود. اتفاقا منم دلم میخواست پشت پیانو بشینه و صداشو بشنوم. سازی که 

خودم هم مجبور بودم از کودکی یادش بگیرم ولی هیچ وقت بهش عالقه نداشتم. 
یاد کالسای چهارشنبه بعد از ظهر میوفتادم تن و بدنم می لرزید. مجبور بودم بشینم پشت پیانو و تمرینای سختو انجام بدم. 

درسته که کارم خوب بود ولی این خوب بودن حاصل یک عمر چهارشنبه ای بود که بهم زهر مار شده بود.
میعاد از کنار من رد شد و رفت سمت پیانوش. در اونو باز کرد و پشتش نشست. چوب مرغوب سیاه رنگش زیبایی اش رو 

دو چندان می کرد. من عاشق اون قسمت خونه اش بودم. جایی که حس عاشقی رو برام بیشتر قتبل لمس می کرد و 
قشنگی این خونه رو تو چشمم بیشتر می کرد. 

دستش که روی کالویه ها نشست قلب منم کند تر و کند تر زد. دست هاش سیاه و سفید های پیانو رو به نرمی نوازش می 
کرد.

چشمای تو یعنی، دریای سینه ریز
یعنی یه برکه با آرایش غلیظ
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با قلب بیچارم چیکار می کردم؟ با عرق روی پیشونی ای که شرمنده ی میعاد بود. شرمنده مرد حساس این روزاش و می 
ترسید با اون چشم توی چشم بشه.

چشمای تو یعنی آیینه ی خودم



من بی چشای تو شاعر نمی شدم

دستامو زدم زیر بغلم و به کمر صافش خیره شدم. به اون پیراهنی که از جلو دکمه هاش باز بود و من با دیدن خوش 
لباسیش هر بار دل ضعفه می گرفتم. حس عاشقی همونقدر که دلچسب و زیبا بود ترسناک و سخت هم بود. می ترسیدم از 

ناراحت شدنش، می ترسیدم از اون نگاه تندش که قلبم رو تو سینه به تپش می نداخت.

حستو ازم نگیر که از هوای تو بگم
من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم

چشمای تو غزل سکوت تو یه مثنوی
من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی

دلم میخواست مخاطب ذره ذره ی شعرش من باشم. شعری که با حس می خوند و روی قلب من رو نوازش می کرد. انگار 
داشت باهام صحبت می کرد. انگار برام کلمه های عاشقونه رو ردیف می کرد. کاش برای من بود و برای شقایق نبود! کاش 

تمام احساساتش برای من می شد و برای هیچ آدم دیگه ای نبود.

حستو ازم نگیر که از هوای تو بگم
من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم

چشمای تو غزل سکوت تو یه مثنوی
من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی

شنیدن صدای آرامش بخشش، روحمو نوازش می کرد. لحظه های سختمو از ذهنم پرواز می داد و خستگی رو از تنم در 
میاورد. هنوز هم بودن یه نفر دیگه قبل از خودم توی زندگیش برام سنگین و سخت بود ولی هیچی نمیتونست آرامشی که 

کنارش داشتمو از بین ببره.

وقتی کنارمی از زندگی پرم
از بس کنار تو دور از تصورم

جز تو خیال تو سفر نمیکنم
زیباتر از تورو باور نمیکنم

می تونستم برای تمام وجودش بمیرم و ذره ذره ی وجودم رو فداش کنم. دلم می خواست اونو تو آغوشم بگیرم و نفسش 
بکشم. میعاد فرشته ی نجات بود و من اون گربه ی زخم خورده که تو پس کوچه های شهر گیر افتاده بودم.

به خودم حق می دادم که عاشقش بشم... حق می دادم دلم هوایی بشه و آروم نگیره. 
هرچی هم بچه ها اصرار کردن ولی میعاد قبول نکرد بازم برامون چیزی بنوازه ولی بچه ها خستگی ناپذیر بودن. دلشون باز 
هم رقص و آواز می خواست ولی این بار که میعاد پشت پیانو نشست دیگه خودش نخوند و مشغول زدن یه آهنگی شد که 
انگار همه شون حفظ بودن. همه با هم مشغول خوندن شدن و بلند بلند طوری که صداشون کل فضای خونه رو گرفته بود 

همراهی کردن. 
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وقتی موزیک تموم شد میثم همونطور که انگار کمرش روی مبل بود و نشیمنگاهش نبود گفت:

- این سرحالی میعاد و مدیون شقایق باشیم یا چی؟

نیلوفر هم با میثم همرته شد و رو به من گفت:

- چند ساله میعاد برامون نزده، خوبه که اومدی تو زندگیش االن میعاد مارو دعوا می کنه ولی فکر میکنم خودت باعثش 

شدی.

میعاد از جاش بلند شد و با یه نگاه بی حس ابرو هاشو باال انداخت و گفت:

- خوشتون اومده ها، ما میخوایم بخوابیم خودتون نوازنده بشین!

جواب اونا رو نداد و اومد سمت من و با یه لحن محکم بهم گفت:

- پاشو بریم بخوابیم.

لحنشو دوست نداشتم. مطمئن بودم پشت اون حرف برام یک دنیا شماتت نگه داشته و قراره حالمو بگیره ولی خب منم 
سالحی در برابرش نداشتم.

حین گفتن شب بخیر یهو فاطی گفت:

- انصافا رو دست رقص امشبت ندیدم. خیلی خفن بود.

بهش لبخند زدم ولی دست میعاد که پیچیده شد دور مچم اجازه نداد بهش حرفی بزنم. میعاد به سمت اتاقمون راه افتاد و 
منم دنبالش کشیده می شدم. بچه ها باز هم موزیک گذاشته بودن و مشغول شدن ولی من دل توی دلم نبود. انگار داشتم 

خفه می شدم. داشت منو می کشت و میدونستم قراره چقدر دعوام کنه.
منو هل داد توی اتاق و خودش در رو پشت سرمون بست و شبیه شب قبل اونو قفل کرد. قفسه ی سینم باال و پایین می 

شد. نفسم بند اومده بود و با تعجب نگاهش می کردم. خونسرد بود. حرفی نمی زد ولی قدم های آرومش رو طوری به سمت 
من برمیداشت که می تونستم بفهمم چقدر چشماش پر از آتیشه و چقدر رگه های خشم توی وجودش داره غل غل میکنه.

- میرقصی؟

آب دهنمو قورت دادم و میعاد یک تای ابروشو انداخت باال. یه دستشو گرفت پشت کمرشو اون یکی دستشم برد سمت 
بینیش تا اونو بخارونه. 

روی لمینت های کف خونه که راه می رفت یه صدای قیژ قیژ میومد که بیشتر به من اضطراب می داد. دست خودم نبود که 
قدم هامو به عقب برداشتم و اون فضای خالی وسط خونه باعث شد راحت تر بتونم عقب عقب برم. صدای بچه ها از پایین 

میومد ولی من درست نمیشنیدم. انقدر استرس رفتار میعاد افتاده بود توی جونم که حواسم به کل از بچه ها پرت بود.
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- عربیم بلدی؟

خونسرد بود یا من اینطوری فکر می کردم، نمیدونم. من ولی نمیدونستم چی باید بهش بگم، چی جوابشو بدم؛ چی بگم که 
از عصبانیتش کم کنم!

- برای مردم میرقصی دیگه؟

چند قدم بینمونو پر کرد و سینه به سینه ی من وایساد. دستشو که گرفت به بازوی من دیگه نتونستم ازش در برم و بخوام 
فرار کنم. دیگه نمیدونستم چیکار کنم.

- میدونی حق نداری برای کسی برقصی؟

نگاهش کردم، چشمای نه چندان بزرگش رو بدون حرکت روی چشمای من نگه داشته بود تا جواب بگیره. یه جواب قاطع می 
خواست و من مسخ شده بودم. ترسیده و گیج نگاهش می کردم.

- تکون دادن بدنتو، ناز و عشوه هاتو... اینطوری رقصیدنتو فقط من میبینم! فهمیدی؟

نفس کم آورده بودم و نمیتونستم اصال حتی یک کلمه بگم. الل الل شده بودم. گلدون کوچیکی که روی میز کنسول بود رو 
برداشت و محکم به سمت دیوار کنار دری که اتاق اصلی رو از اتاق لباسا جدا می کرد کوبید. 

دستم رو جلوی صورتم گرفتم و جیغ آرومی زدم.صدای بچه ها انقدر زیاد بود که اصال متوجه نمی شدن اون باال داره چه 
اتفاقی میوفته.

- بلدی دیگه؟ برو لباس عوض کن بیا برای من برقص ببینم!

حرص رو میتونستم توی چشماش ببینم. میتونستم دندونایی که روی هم فشار می داد رو حس کنم.

- میعاد!

با فریاد گفت:

- میعاااااد؟ تازه میگی میعاد؟ مگه رقص بلد نیستی؟ برو لباس عوض کن بیا برای من برقص، حتما بین اون همه البسی که 

برات گرفتم یه لباس مناسب این رقص هست.

- میعاد من..

دستشو گرفت به چونم و گفت:



- تو چی؟ هان تو چی! باید بذاری همه برن کنار دلبری کنی دیگه... اینو میخوای بگی؟

اشک توی چشمام حلقه زد و با بغض بهش نگاه کردم. اشکم یواش یواش راهی شد و از کنار چشمم اممد پایین.
میعاد...

- زهر مار میعاد.. چیو میخوای توجیح کنی؟

زدم زیر گریه. دیگه طاقت نیاوردم چیزی نگم و یهو زدم زیر گریه...

- من از کجا باید میدونستم تو خوشت میاد یا نه؟
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نمیتونستم درست حرف بزنم ولی میعاد قشنگ و واضع داشت چونمو توی مشتش میپیچوند.

- همین چند ساعت قبلش بهت نمیگفتم روی خط قرمزای من پا نذار؟ نمیگفتم بذار تو آرامش زندگی کنیم؟ قرار شد فقط 

صورتت شبیهش باشه! قرار نبود مثل اون بشی لجبازی کنی و هرکار دلت میخواد رو انجام بدی!

گریم شدت گرفت و دستشو از چونم کنار زدم. من از پس اشکام نمیتونستم صورتشو ببینم ولی همین که دستشو زدم کنار 
راه افتادم برم لباسامو عوض کنم. دلم نمیخاست که ببینمش اگر می رفتم توی اتاق لباسا می تونستم حتی در اونجا رو 

ببیندم وبشینم یه دل سیر برای خودم گریه کنم.
قدم هامو قبل از اینکه میعاد بتونه چیزی بگه به اون سمت اتاق تند کردم ولی صدای میعاد که از حالت قبل هم بلند تر بود 

یهو به گوشم رسید.

- مواظب باش خرده های سفال ریخته اونجا!

تا بشنوم داره چی میگه و به خودم بیام کار از کار گذشته بود. آخرین قدمی که برداشتم روی سفاال فرود اومدم و صدای 
آخم بود که از بین گلوی پر از بغض و دردناکم شنیده شد.

دستمو گرفتم به چهارچوب در ولی نتونستم وایسم. همین که پامو اوردم باال دیدم که یه خراش بزرگ روی پنجه ی پام 
ایجاد شده. دیگه گریه نمی کردم بلکه هق هق می کردم. 

میعاد دویید سمتم و من همون جا نشستم و پامو گرفتم توی دستم. شدت سوزشش خیلی زیاد بود و خونریزیش از اونم 
بیشتر. همینطور انگار یه رگ بزرگ زخمی شده بود و داشت خون میومد.

- چرا حواستو جمع نمیکنی؟ دستتو بردار بیینم.

دستمو از روی پام کنار زد ونگاه کرد تا ببینه چیزی توی زخمم رفته باشه. وقتی مطمئن شد لباسشو  از تنش دراورد و روی 
زخمم گذاشت. یه تیشرت زیرش تنش بود و فقط پیراهن چهارخونش رو روی زخمم گذاشته بود که من از بین گریه هام یهو 

گفتم:

- خونی میشه نکن!



نگاهم نکرد و به کارش ادامه داد. دستمو گرفت و گذاشت روی پارچه و گفت:

- نمیبینی اینجا چی ریخته؟ نباید موقع راه رفتن جلوتو نگاه کنم؟ بیا اینم نتیجه اش ببین با خودت چیکار کردی!

نگفتم که دیگه تو باعث شدی چقدر توی دلم غصه بشینه و چقدر دلم بشنکنه که بخوام از دستت قرار کنم. بهش نگفتم 
چقدر از دستش ناراحت شدن ولی نگاهم و ازش گرفتم.
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از درد دلم بود که گریه می کردم نه از درد تکه سفالی که توی پام رفته بود. فکر تمام داد های میعاد بدنمو می لرزوند. 
انقدر روی دلم سنگین بود که نمی تونستم آب دهنمو قورت بدم و درست نفس بکشم. مگه یه رقص چقدر ارزش داشت که 
میعاد بخواد باهام اونطوری صحبت کنه؟ دقیقا وقتی که فکر می کردم همه چیز بینمون خوبه و برای رابطه ی قشنگمون 

رویا پردازی می کردم.
کف دستش رو روی دستم فشار داد و گفت:

- اینو همین جا نگه دار برم جعبه ی کمک های اولیه رو بیارم.

دیده بودم که زیر همه ی وسایال توی اتاق لباسا یه جعبه ی سفید رنگ گذاشته بود که همه جور وسیله می شد از توی اون 
پیدا کرد. از باند و چسب بگیر تا بقیه ی چیزایی که ممکن بود توی جنگل ازشون استفاده بشه. 

گریه ام یه لحظه هم بند نمیومد. همینطور اشک بود که از چشمام میومد پایین و امونم رو بریده بود. سرم سنگین بود نه 
فقط بخاطر گریه ی زیاد بلکه بخاطر تمام شبی که با غصه و ناراحتی گذرونده بودم.

میعاد با جعبه اومد و کنار من نشست. با عصاب خردی تکه های سفالی گلدون رو جمع کرد و کنار دیوار گذاشت. باید حتما 
اونجا رو جارو می کشیدیم چون تا چشم کار می کرد تکه های ریز شده اش رفته بود و نمی شد اونطوری راحت جمعش 

کرد. 
میعاد لباسش رو از روی پام برداشت که من گفتم:

- بده خودم انجام میدم.

میون گریه و زاری ای که سعی می کردم کنترلش کنم سعی کردم که حداقل جمله ای که به زبون میارم مفهوم باشه. میعاد 
ولی اصال توجهی نکرد و خودش مشغول شد.

- مگه نمیبینی اینجا خرده های گلدون ریخته؟ یک ذره هم حواست به خودت نیست. همش باید دنبالت راه بیوفتم بگم این 

کارو بکن این کارو نکن. مگه بچه ای؟

با وجود دردی که توی پام بود اونو عقب کشیدم. با حرص و ناراحتی تکه پنبه ای که با بتادین زده بود رو از توی دستش 
گرفتم و اولین کاری که کردم این بود که بغض گلومو قورت بدم. انقدر راه گلوم تنگ و دردناک بود که حتی نمیتونستم 

راحت بغض لعنتی رو پایین بفرستم.
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- چیکار می کنی؟ بده داشتم پاکش می کردما!

- الزم نیست. خودم میتونم. تو به داد زدنت ادامه بده. کاری مهم تر از داد زدن اصال وجود نداره. باید فقط داد بزنی...

میعاد کالفه بود. هنوز عصبانیتش کامل فروکش نکرده بود ولی می فهمیدم نگران زخمیه که روی پام ایجاد شده. انگار 
داشت می ترکید که غرورشو نذاره زیر پاش. انگار داشت منفجر می شد تا حرفی از موضوع دعوامون نزنه و منو ناراحت 

نکنه.

- شقایق به اندازه ی کافی عصبانی هستم. حرف بزنم دهنت رو سرویس میکنم.

بیشتر گریه کردم. تو چشمای عصبانیش زل زدم و گفتم:

- بیا بزن منو اصال. خجالت نکشیا! اصال مگه تو کی هستی که برای من اینطوری تعیین و تکلیف می کنی.

- بذار این سگ مصبو ببندم بهت نشون میدم کی هستم.

با عصبانیت بسته ی چسب بخیه رو باز کرد و دو طرف زخمم رو به هم نزدیک کرد تا چسب رو بچسبونه. دردی که کف پام 
میپیچید انقدر زیاد بود که نفسم رو بند آورده بود. سوزش بتادین روی اون زخم بیشتر کالفه ام کرده بود. فقط دلم می 

خواست دردش تموم بشه و راحت بشم ولی انگار هر لحظه بیشتر می شد که کمتر نمی شد.
چسب بخیه رو که زد بعدش با باند و گاز استریل روشو پوشوند. دستشو زدم کنار و سعی کردم خودم روی پام وایسم ولی 

میعاد پاشد و زیر بغلم رو گرفت. هنوز هم پام می سوخت و هم درد می کرد.

- بیا بشین روی تخت لباستو میارم اینجا عوض کنی.

- نمی خوام.

میعاد دست هاشو رو به کمرش زد. باید سرم رو بلند می کردم تا قشنگ بتونم نگاهش کنم. پشت چشممو نازک کردم و 
نگاهمو ازش گرفتم. جلوی تخت نشست و دستاشو گذاشت دو طرف پاهای من و گفت:

- چرا اینطوری میکنی؟ تو باید از من طلبکار باشی؟

با یه لحن کش دار و چشمایی که قطره های اشک از توشون معلوم بود بغض کردم و گفتم:

- بله... بله که باید ناراحت باشم. تو هرچی دلت خواست به من گفتی. دوست داشتم برقصم! مگه رقصیدن جرمه؟ مگه من 
نوکر بی جیره و مواجبتم که هر طور دلت خواست باهام برخورد کنی و ساکت بمونم هیچی نگم؟
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تند و تند داشتم برای خودم کلمه هارو پشت سر هم ردیف می کردم و غر می زدم. 
دستشو آورد جلو و دستامو که روی هوا داشتن برای خودشون حرکت می کردن و کنترل صحبت کردنم رو گرفته بودن 

دستشون گرفت و منو ساکت کرد. دو تا دست منو با دوتا دست خودش پوشوند و گفت:

- یه دقیقه بشین اینجا.

من نشستم و منتظر موندم. چشمامو با پشت دستم پاک کردم. خداروشکر انقدری جنس لوازم آرایشم خوب بود که تمام 
صورتم رو سیاه نکنه. البته خیلی هم آرایش نداشتم و فقط یکمی ریمل روی مژه هام بود. از بخت خوش روزگارم که میعاد 

رژ لبم رو خورده بود!
چند دقیقه بعد میعاد با بلوز و شلوار من برگشت. خودشم لباساشو عوض کرده بود و با یه تیشرت سفید و شلوار طوسی که 
معموال موقع خواب تنش می کرد برگشت. لباسارو گذاشت کنار من و اومد سمتم که لباسمو از تنم دربیاره و برام عوض کنه 

که نذاشتم و کشیدم عقب.

- خودم میتونم.

- میدونم میتونی ولی می خوام من برات تنت کنم.

اخم کردم و ازش رو گرفتم. بدون توجه بهش دستمو گرفتم پایین لباسم و اونو کشیدم باال. دستش نرم نشست روی دستم 
و نذاشت تنهایی بقیه ی کارم رو انجام بدم. لباسم رو خودش از تنم دراورد و تی شرت ساده ی صورتی روشنی که با خودش

آورده بود رو از سرم رد کرد.

- بچه نیستم خودم میتونم.

- میدونم میتونی...

من میخواستم از زیر دستش در برم ولی میعاد با آرامش مشغول تعویض لباسای من بود. دقیقا مثل کسی که بخواد لباس 
یه بچه ی نوزاد رو عوض کنه با دقت و آروم این کارو انجام می داد. لباسایی که از تنم در آورده بود رو مچاله کرد و برد 

سمت اتاق... می ترسیدم پامو ببرم باال و یه وقت رو تختی سفید میعاد کثیف بشه ولی با اومدن میعاد که خودش زودتر از 
من رفت روی تخت مجبور بودم منم برم باال.

- بیا باال.

اول خواستم یکمی ازش سرپیچی کنم که بفهمه نباید با من اونطوری صحبت کنه بخاطر همینم گفتم:

- میخوام روی زمین بخوابم.
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حس کردم تخت تکون خورد و اومد جلو ولی من اصال برنگشتم که نگاهش کنم. 
توی اتاق لباسا میتونستم یه پتو پیدا کنم و حتی یه جایی که بتونم بخوابم ولی با جلو اومدن میعاد یکمی شوکه شدم. 

دستشو انداخته بود زیر بغلم و قدرتمند منو می کشید باال.

- چیکار میکنی؟

برگشتم نگاهش کردم. اخم هنوز توی صورتم بود ولی دیگه خبری از اشک نبود. اخم هم از ناراحتیم از میعاد بود و هم بابت 
دردی که از پام تا باال میومد.

- دارم میارمت سر جات بخوابی. زمین جای خوابیدن نیست... اینجاس!

تسلیم شدم و چیزی نگفتم ولی نگاهمو از نگاهش گرفتم. میعاد زیاد اصرار نکرد ولی داشت برای خودش هرکار دلش می 
خواست رو انجام میداد. 

تکیه داد به بالشت هایی که روی هم تلمبار شده بود و منم کنار خودش نشوند. دستشو پیچید دور بدنم که من بی جنبه مور 
مور شدم. انگار نه انگار از دستش ناراحت بودم و حق نداشتم اینطوری دلم قیلی ویلی بره ولی دل لعنتیم قرار بود کار 

دستم بده.

- تکون نخور...

تکون نخوردم و همونجا موندم. سرم رو نذاشتم روی سینه اش ولی بدنامون چسبیده بود به هم و دهن میعاد کنار گوش من 
بود. اینو وقتی فهمیدم که بوسه اش آروم نشست باالی گوشم و گفت:

- میدونی دوست ندارم کسی نگاهش روی تو قفل بشه؟

جوابشو ندادم... سکوت تنها جوابی بود که میتونست از من دریافت کنه و همینم خیلی زیاد بود.

- میدونی که دلم نمیخواد حتی یک لحظه تورو با کسی تقسیم کنم؟

اون خودش حرف می زد و من با بغضم دست و پنچه نرم می کردم. با بغضی که گلومو گرفته بود و هرچی هم فرو 
میفرستادمش باز خودشو می کشید باال و بیشتر به گلوم فشار میاورد.

- من دلم نمی خواد تورو با کسی قسمت کنم. من رو این چیزا حساسم... نمی خوام یه بار دیگه از دست بدم و یه بار دیگه 

بشکنم و خرده های خودمو جمع کنم. نشستن نگاه مردم روی تو یعنی دلبریت... نباید برای کسی دلبری کنی.

بغضمو با ناراحتی فرو دادم و با همون چشمای اشکی گفتم:



- من رقصیدن رو دوست دارم. تو منو محدود میکنی.
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سرم رو که از بدنش دور کرده بودم به خودش نزدیک کرد و گذاشت روی سینه اش. دیگه مقاومت من برای رفتن سرم روی 
سینه اش شدنی نبود. سرم روی سینه ی ستبرش بود و میتونستم صدای قلبش رو بشنوم.

- من محدودت نمیکنم. برقص... برای من برقص! نه برای مردم.

- همینم محدودیته.

- دلم نمیخواد کسی ببینه... چیز زیادیه؟

صدام این دفعه اشکامم دوباره همراهش کرد و گفتم:

- آره زیاده. من دوست دارم برقصم. دوست دارم با موسیقی بدنمو تکون بدم.

- جلوی دوستام نه!

نمیدونستم باید چجوری قانعش کنم که خودش گفت:

- زیباییات مال من باشه خب؟

نمیتونستن قبول کنم. اگر قرار بود نرقصم می مردم. من دلم میخواست مثل قدیم کالس بذارم و با شاگردام برقصم می 
خواستم با رقصیدم عشق کنم و زندگی کنم. میعاد با محدود کردن اسن مورد میتونست حتی جون منم بگیره.

- بعدا راجع بهش صحبت می کنیم. پات خوبه؟

پام می سوخت ولی فقط سرمو یه نشونه ی آره تکون دادم. خودمو توی بغلش جا کردم و میعادم دستشو دور بدنم محکم 
کرد.

- من یه بار از دست دادم دلم نمی خواد برای بار دوم از دست بدم. نمیخوام مقایسه کنم و میدونی که برام فرق دارین... من 

کسی رو از دست داده بودم که برام تموم شده بود و ناراحت میشم اگر حتی توی دلتم خپدتو با اون مقایسه کنی.

چرخیدم و چشمامو توی چشماش دوختم  برام هزارتو طراحی می کرد و من باید از توش رد می زدم تا به نتیجه برسم. 
نمیتونست یه چیزو دقیق و بدون چونه زدن بگه و من باید معما حل می کردم!

- یعنی جدا شده بودین؟



تصمیم گرفته بود بره خارج، با یکی از دوستای صمیمیم برای کارای اقامتش ربخته بود روی هم.  .. رابطه شون صمیمانه شده 
بود و بقیه ی اتفاقا! روزی که تصادف کردیم من پشت فرمون بودم و آورده بودمش شمال تا خاطراتمونو یادش بیارم! می 

خپاستم بفهمه از بین بردن همه چی آسونه ولی خاطره ها می مونه.

میعاد یه نفس عمیق کشید و کالفه سرشو گذاشت روی موهام و بوسید.

- چه بوی خوبی میدی... 

پام درد می کرد و زخمشم می سوخت. هر چند دقیقه یک بار سوزششو احساس می کردم ولی اونجا چیزی برای تسکین 
دردم نبود و تنها کاری که ازم برمیومد فکر نکردن بهش بود.
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میعاد فقط اولش داد و قال راه مینداخت و بعد که همه چیز  تموم می شد همون آدم سابق می شد. اهل کینه توزی نبود و 
همیشه بعد جنجال و دتوا همون میعاد آروم و مهربون می شد. همین هم باعث می شد که بتونم اخالقای بدش رو فاکتور 
بگیرم و دوسش داشته باشم. البته فکر میکنم وقتی یه مرد رو دوس داشته باشی قطعا باید روی یه سری رفتارای بدش 

سرپوش بذاری تا بتونی از خوبیاش لذت ببری. میعاد هم شبیه همه ی مردا فقط برای من بهترین نوع از خودش بود...
با احساس دستش روی موهام چشمامو باز کردم. شبیه داستانای عاشقانه، شبیه قصه های رمانتیک و فراتر از تصور. کاش 

همیشه همینطور همه چیز قشنگ می موند و کاش هیچ وقت واقعیت های زندگی خودشونو نشون نمی دادن.
همین ک لبش روی کنار چشمم نشست گوشه ی چشمم رو باز کردم. از بیرون اتاق سر و صدا میومد و قیژ قیژ چوب های پله 

هم خوب به گوشم می رسید ولی حضور و عطر تن میعاد بود که اون لحظه رو بذام فوق العاده تر از هر زمانی کرده بود.

- صبح بخیر خانم!

یه نفس عمیق کشیدم و خواستم بچرخم توی بغلش که حس سوزش توی پام یادم آورد که شب قبل چه اتفاقی افتادع بود. 
ناخواسته اخمم توی هم فرو رفت و دستمو ستون بدنم کردم.

- کجا!

به صورتش که نزدیک صورت خودم بود نگاه کردم. به پوست روشنی که با پوست خودم تضاد داشت و نگاه قشنگ قهوه ای 
رنگش... دروغ نگفتم اگر بگم درد پامو یادم رفت. دستشو گذاشت روی کمرم و منو کشید سمت خودش.

- تنبل خابالو، مگه خانما زودتر از آقایون بیدار نمیشن؟

جلوی دهنمو گرفتم و بهش لبخند زدم. هیچ نشونه ای از عصبانیت شب قبلش نبود.

- حستو ازم نگیر، گه از هوای تو بگم... من ترانه خون شدم که از چشای تو بگم.



نگاهش کردم و اونم توی چشمای من قفل شده بود.

- چشمای تو غزل، سکوت تو یه مثنوی، من حافظم اگه ترانمو تو بشنوی.

صورتمو بردم جلو و بدون اینکه حتی یه لحظه هم فکر کنم لبم رو گذاشتم روی لبش. درست و غلط اون لحظه برام مهم 
نبود. فقط مهم بود که کاری رو انجام دادم که دلم می خواست. 

- چقدر قشنگ می خونی، چقدر صدات قشنگه.... چرا این مدت اصال چیزی نمیخوندی؟
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- گفته بودم چقدر لبات خوشمزس؟

اصال به حرف من توجه نکرد و من بخاطر این حرفش یهو زدم زیر خنده. خون اومده بود زیر پوستم و داشتم توس بغلش 
از گرما آتیش می گرفتم.  لب پایینمو کیدم بین دندونام و سرمو تکون دادم.

- اگر برام برقصی بیشترم برات میخوندم.
 

سرمو تکون دادم و فاصله بین صورتامونو پر کرد و نوک بینیمو بوسید. دستشو از دور بدنم شل کرد و از جاش بلند شد. تی 
شرتش رو که کنار تخت افتاده بود برداشت و تنش کرد منم آروم توی جام نشستم و بدنم رو کشیدم.

- بچه ها قرار گذاشته بودن امروز بریم یه سمتی از دریا که بتونن وسیله برای بازی و سوار شدن کرایه کنن. تو دوست 
داری؟

پای آسیب دیدمو از تخت آویزون کردم و بهش نگاه کردم. میعاد کنار تخت وایساده بود و منتظر که من جوابشو بدم.

- چه بازی ای؟

- جت اسکی، پاراسل... از اینطور چیزا.

هیجان زده نگاهش کرد و چشمام از حالت عادی درشت تر شد. خوشم اومده بود... برنامه روز قبلشونو دوست نداشتم.

- وای آره، منم دلم می خواد.

- خوشت میاد؟

با ذوق سرمو تکون دادم. خم شد و پیشونیمو بوسید و گفت:

- خب پس، من برم دوش بگیرم بریم پایین.



- برو دوش بگیر بعدشم من برم دوش بگیرم.

- به پات آب نزن. قبل رفتن برات پانسمانشو عوض میکنم یه چیز می کشم روش که خیس نشه.

میعاد زودتر از من رفت پایین و من از همه دیرتر حاضر شده بودم. اونطوری که خودشون می گفتن انقدر عاشق دریا بودن 
که اگر برنامه ی دیگه ای هم برای روزای مسافرتشون می ریختن باز هم تغییر می کرد و همه ی روزا می رفتن لب دریا. 

رابطه شون یه طور خوبی صمیمانه بود. انگار عضو یه خونواده بودن و خیلی خوب همدیگه رو بلد بودن.
میعاد انگار خوشش اومده بود که من از صداش خوشم اومده، تمام مسیر برای ماها که توی ماشینش بودیم خوند و ما 

دست زدیم. آهنگاش شاد بود و تمام مسیر که خیلی کمم نبود تو خوشی گذشت. من که بلد نبودم ولی بچه ها یه جاهایی 
همراهیش می کردن.

ماشینارو توی قسمتی که به عنوان پارکینگ تعبیه شده بود پارک کردیم و به سمت ساحل رفتیم. یه دکه ی بزرگ لب ساحل 
بود که هم قلیون داشت و هم خوراکی و چای... بوی دریا هم که نگم! انگار این منطقه ی فوق العاده ی جهان کنار میعاد 

برای من فوق العاده ترم می شد. طبق خواسته ی میعاد یه لباس جذب پوشیدم تا باد توش نپیچه و حین بازی اذیتم نکنه 
ولی خودش دقیق همه چیزو بررسی کرد تا باب میلش باشه.
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لب ساحل کسی با اون یکی کاری نداشت. یکی موتور چهار چرخ کرایه می کرد و یکی دلش قایق می خواست ولی میعاد از 
همون اول رفت با پسری که کنار یه جت اسکی نقره ای رنگ ایستاده بود صحبت کرد. من جلو نرفتم ولی یه چوب بزرگ که 

روی ماسه ها افتاده بود رو برداشتم و شکالی مختلف روی خیسی ماسه ها کشیدم. کفش هامو کنار ساحل در آوردم و 
گذاشتم نم ماسه ها کف پامو خیس بکنه. 

چیز خاصی نمیکشیدم حتی چیز خاصی نمی نوشتم ولی این که با نوک چوب داشتم ماسه هارو زیر و رو می کردم حس 
خوبی بهم می داد و خوشم میومد.

یکمی جلوتر رفتم ، اونجا ماسه خیس تر بود و هر از چند گاهی وقتی موج می زد به پای منم می رسید و یه سری جونور 
می خوردن به پام و قلقلکم می دادن. با قلقلکی که به پام میومد مورمورم می شد ولی عقب نمی کشیدن.

چوب رو پرت کردم یکمی عقب تر تا آب اونو با خودش نبره و پاچه های شلوارمو یکمی کشیدم باال. باالخره خیس می شد 
ولی می خواستم پاهامو تا مچ بذارم توی آب دریا....

نوک پامو گذاشتم توی آب که بوی تنشو حس کردم . دستاش که پیچید دور شکمم و اجازه نداد یه قدم بیشتر بردارم و پاهام 
کامل تا مچ بره توی آب. سرش رو آورد کنار گوشم و زیرشو بوسید. شوکه نشدم... میعاد بود دیگه! میعاد بود که صدای 

نفس کشیدن عمیقش توی گوشم میپیچید و بینیشو روی گردن لختم میکشید. شالم روی شونم رها شده بود و میعاد از خدا 
خواسته به گردنم دسترسی پیدا کرده بود.

- چقدر شیرینی تو!

لبخند زدم. لبخندمو نمیدید چون پشتم بهش بود و  اون از پشت بغلم کرده بود. ساحل هم خیلی خلوت نبود ولی نه من و نه 
میعاد توجهی به این مسئله نداشتیم.



دستم رو گذاشتم روی دستش. روی شکمم دستاشو قغل کرده بود و سرشو از توی گردنم بیرون نمی آورد. من همینطور کیلو 
کیلو قندی بود که توی دلم آب می کردن و آرامشی که توی رگام و عصب هام تزریق می کردن. بودن میعاد اونم انقدر نزدیک 

بهم هر ثانیه آدرنالین خونم رو بیشتر می کرد. حس آرامش خیال، حس زندگی و حس لذتبخشی که هیچ وقت احساس 
نکرده بودم...
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- زشته میعاد!

- زشتیشو من تعیین می کنم. بغل کردن دوست دخترم باید زشت باشه؟

از کلمه ای که برای نسبت من به کار برد دلم ریخت. دوست دخترش بودم... بدون اینکه ازم بپرسه دوست دخترش شده 
بودم. انقدر به هم نزدیک بودیم.... انقدری که دو شب رو توی اتاق سفید طوسیش صبح کرده بودیم و حتی دستاش از مرز 
لباس هامم گذشته بود. درسته کامال همه ی وجودمو احاطه نکرده بود ولی برای من بی تجربه همین مقدار نزدیکی به میعاد 

انقدر زیاد بود که توی شوکش بودم.
توی شوک احساسم، توی شوک رفتار میعاد و توی شوک حساسیت هاش...

لباشو آروم گذاشت روی نبض کنار گردنم. موهای تنم راست شد و واضح به خودم لرزیدم. شونه هامو جمع کردم م لبخندم 
انقدر عمیق شد که انگار کنار لبمو تا گوشم کشیده بودن. چشمامو بستم و صدای دریا رو که با صدای بچه هایی که توی 

ساحل دنبال هم می کردن و حتی صدای نوزادی که کنارمون مشغول گریه بود گوش کردم. ولی صدای میعاد بود که این 
فضا رو قشنگ تر و دلنشین تر می کرد. صدایی که یکمی گرفته بود و یه شکل خاصی صحبت می کرد. همونی که از روز 

اول روی نروم رفته بود و بعد برام شده بود زندگی.
 یه زندگی جدید فارغ از هرچی که چند روزی یادم نبود. فارغ از همه ی سختی هایی که کشیده بودم. فارغ از دنیای زشتی 

که برای من ساخته شده بود.... نمیگم ساخته بودن میگم ساخته شده بود چون خودمم توی سیاهی و بی رنگ و روییش 
نقش داشتم.

- بریم سوار بشیم؟

- ولی من بلد نیستم برونمش...

دستاشو از دور شکمم باز کرد و منو برگردوند سمت خودش. شالم رو که دور گردنم پیچیده بود و خودم هم کال بیخیالش 
شده بودم از دور گردنم باز کرد و مچاله کرد. دستمو گرفت و با یه نم لبخند نگاهشو از چشمام گرفت. من بودم که 

نمیتونستم نگاهمو بگیرم و دل من بود که قیلی ویلی می رفت. 
نگاه من دنبال چشمهای قهوه ایش کشیده می شد و قلبم انقدر به سینه می کوبید که توی اون شلوغی صداش تمایز داشت.

- من میرونم تو پشتم میشینی.



سرمو تکون دادم و میعاد توی ساحل چشم چرخوند. وقتی فاطی رو پیدا کرد کفش و شال منو بهش سپرد و به سمت مردی 
رفتیم که همون اول میعاد مشغول صحبت با اون شده بود.
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پسری که فهمیدم اسمش کامبیزه و میعاد خیلی زود باهاش دوست شده یه شلوار جین پاش بود که مشخص بود خودش 
برداشته تا زانو کوتاهش کرده. پایینش ریش ریش شده بود و یه تیشرت زیتونی خوش رنگم تنش بود. صورت آفتاب 

سوخته ای داشت ولی خوش چهره بود. 
چند لحظه بعد بود که جت اسکی رو کشید توی دریا و تا زانو توی آب فرو رفت. اول میعاد نشست پشت رل و بعد من دقیقا 
همونطوری که گفت سوار شدم. نمیتونستم برم باال و اگر کمکم نمی کردن باید تا چند روز بعد تالش می کردم! آخرم دست از 

پا دراز تر برمیگشتم.
هردومون جلیقه های نارنجی تنمون کرده بودیم و من حس می کردم اگر با اون جلیقه ها بیوفتم توی آب قطعا غرق میشم.

- دور نریما من میترسم. 

- از چی میترسی؟

آروم یه جیغ کوچولو کشیدم و گفتم:

- وای میعاد نیوفتیم توی آب، من دارم میترسم.

صدای خندشو شنیدم ولی خیلی کوتاه بود و قهقهه نزده بود. موتور رو روشن کرد و کامبیز هم ازمون دور شد. نگاهم 
دنبالش کشیده شد ولی انگار قرار بود فقط من و میعاد باشیم. هی رفته رفته دستام محکم تر می شد و بدنم بیشتر می 

لرزید.
نمیدونم چرا با این همه ترس از سوار شدن جت اسکی استقبال کرده بودم . هنوز هیچی نشده بود داشتم می مردم....

- دستتو محکم بگیر دور کمر من، آماده ای؟

دستمو با ترس پیچیدم دور کمرش ولی همین که جت اسکی رو راه انداخت من یه جیغ محکم کشیدم. جیغم قشنگ از توی 
شکمم اومدن بود بیرون.

- وای میعاد یواش... اگر بیوفتم چی... وای میعاد من سکته می کنم اینا جلیقه هاشون دروغیه !

این بار بلند تر خندید و آروم جت اسکی رو حرکت داد. من همون موقع راه افتادنش ترسیده بودم و بجای اینکه دور کمرشو 
بگیرم دستامو محکم گرفتم به بندای جلیقه ی میعاد. اصال برام مهم نبود که قراره اون بندا پاره بشه یا نه فقط مهم این بود 

که بتونم خودمو به میعاد وصل کنم.
بندای مشکی اش توی مشتم رو درد آورده بود و میعاد اصال به جیغ های من توجه نمیکرد. جت اسکی یهو از روی سطح آب 

بلند می شد و با یه فشار محکم روی سطح آب بر میگشت. هر بار که این اتفاق میوفتاد حس می کردم قراره بیوفتم توی 



آب و شدت برگشتمون روی سطح آب دست منومحکم تر میکرد.
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انگار خوشش اومده بود که هی سرعت می گرفت و من جیغ میکشیدم و میعاد هم در برابر جیغ های من می خندید.

- میعاد بسه سکته ام دادی!

- محکم بگیر...

اصال نذاشت واکنش نشون بدم و یهو سرعتمونو زیاد کرد. نمیدونم چی شد که دستمو ول کردم. نمیدونم دستم شل شده 
بود یا از درد بود ولی بین جیغ هایی که می کشیدم یهو توی آب فرو رفتم. جت اسکی از زیر بدنم در رفته بود و دستام از 

جلیقه میعاد ول شده بود. باورم نمیشد که توی آب نرفتم و فکر می کردم تمام صورتم پر از آب شده ولی فقط شدت آب 
هایی بود که از اطراف پاچیده می شد و صورتم رو خیس کرده بود. وقتی حس کردم سرم از توی آب بیرونه و آب نخوردم 

چشمام رو باز کردم. دست از دست و  پا زدن کشیدم ولی جلیقه تا باالی گردنم میومد و هی فکر می کردم دارم میرم زیر 
آب. 

صدای میعاد رو شنیدم که صدام می کرد ولی نمیدونستم کدوم طرف باید دنبالش بگردم.
چند لحظه بعد خودشو بهم رسوند و کمکم کرد تا از جت اسکی برم باال. شبیه موش آب کشیده شده بودم. لباسام جذب بود 

بیشتر از قبل هم به تنم چسبید. همینطور شر شر آب از لباسام و موهام میچکید. قبلش هم از شدت پاشش آب روی لباسم 
خیس شده بودم ولی دیگه موش آب کشیده شدم.

جت رو همونجا وسط آب نگه داشته بود و سعی داشت منو که نفس نفس می زدم آروم کنه. کج نشست و یه دستش رو 
روی گونه ام گذاشت. سرش رو آورد جلو و بینیشو مماس بینیم قرار داد. من هنوز داشتم سعی می کردم تفسم به حالت 

عادی برگرده.

- خوبی؟ چی شدی یهو؟

همون طور که می لرزیدم و دندونم می خورد به همدیگه گفتم:

- نمیدونم، از دستم ول شد.

دستشو کشید به کنار جلیقه اش که دیدیم اون بندی که گرفته بودم پاره شده و همین باعث شده منم بیوفتم.
لبشو گذاشت روی لبم و سریع برش داشت. انگار برق بهم وصل شد. اصال یادم رفت اون وسط چیکار می کنیم و چه اتفاقی 

افتاده. اصال فراموش کردم که تمام تنم خیس آبه و داشتم می لرزیدم.

- ترسوندمت؟
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یکمی ازم فاصله گرفته بود. موج دریا جت رو تکون می داد و ساکن نبودیم. لبمو کشیدم توی دهنم. قشنگ حس میکردم 
چشمام دو برابر حالت عادی درشت شده. میعاد دستش رو روی گونم گذاشت. ایت بار لبش روی گوشه ی لپم نشست و 

گفت:

- ببخشید. نفست باال نمیاد... تند نمیرم دیگه.

سرمو به این طرف م اون طرف تکون دادم و گفتم:

- نه خیلی خوب بود... فقط... فقط فکر کردم غرق شدم.

بلند خندید و گفت:

- مگه من مردم؟

سرمو کج کردم و نگاهمو  ازش گرفتم. خدا نکنه ای گفتم و این بار من بودم که برای بوسیدنش وسط آب های دریای خزر 
پیش قدم شدم. بوی دریا توی بینیم پیچیده بود و لذت بوسیدنش رو چندین برابر می کرد. 

یکمی دیگه با هم توی دریا چرخیدیم و میعاد همش حواسش به من بود که توی آب نیوفتم. میتونم بگم یکی از بهترین 
تجربه های زندگیم بود و بودن میعاد شیرینی این رو بیشتر می کرد. 

به پیشنهاد بچه ها همون لب ساحل جوجه خریدیم و خوردیم. من همونطور با همون لباسا نشسته بودم تا خشک بشم چون 
خیلی سختم بود بخوام لباسمو عوض کنم. دیگه به جمعشون عادت کرده بودم و به منم خوش می گذشت. خنده از روی لبم 

کنار نمی رفت. تنها چیزی که یه کمی برام آزار دهنده بود نگاه های گاه و  بیگاه میثم بود.
می گفتن عمر خوشی کوتاهه و واقعا هم همونطوری بود. من حتی فکرشم نمی کردم چیزی باعث بشه از این وضعیت و 

آرامشمون جدا بشیم ولی شد... باورم نمیشد که ساعت سه صبح همونطوری که توی بغل میعاد خوابیده بودم و گرمای تنشو 
نفس می کشیدم مهسا زنگ بزنه. گوشی میعاد روی ویبره بود ولی دلیل نمی شد که بیدار نشیم. هردومون چشمامونو باز 
کردیم و اول موقعیت رو نشناختیم ولی بعد فهمیدیم ساعت سه صبحه و گوشی داره زنگ میخوره. بچه ها میخواستن 

صبح اول وقت برگردن تهران و یکم زودتر از روزای قبل خوابیده بودن.

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_215

میعاد آباژور کنار تخت رو روشن کرد و همونطور که کورمار کورمار دنبال گوشی می گشت من خم شدم و گوشی رو از کنار 
آباژور برداشتم. دکمه ی وصل تماس رو زدم و گوشی رو دادم دست میعاد.

دل توی دلم نبود نمیدونم چرا دلم گواه بد می داد. آخه اگر اتفاق بدی نیوفتاده بود که مهسا اون وقت شب بهمون زنگ نمی 
زد!



همین که میعاد بله رو گفت صدای گریه ی مهسا رو شنیدم. انقدر بلند بلند گریه می کرد که منم میتونستم صداشو بشنوم. 
بین گریه و ضجه هاش اصال نمی فهمیدم داره چی مگه. 

میعاد از ترس چشماش باز شده بود و من ناخوداگاه دستم رو گذاشتم روی دستش. انگار نفسش رو حبس کرده بود... 
همونطور که من حبس کرده بودم و نمیتونستم چیزی بگم.

- مهسا، آروم باش حرف بزن ببینم چی شده. چرا اینطوری میکنی؟

انقدر صدای گوشیش بلند بود که بتونم واضح حرفای اونور خطم بشنوم. همون لحظه صدای شوهر مهسا رو  شنیدم که 
گفت:

- مهسا جان عزیزم خودتو داغون کردی، بده من باهاش صحبت کنم.

میعاد یهو عصبانی شد و دستشو از دستم کشید بیرون. گوشی رو توی دستش جابجا کرد و از روی تخت بلند شد. 

- الو  مهسا، گریه نکن ببینم چه خاکی به سرم شده!

منم دنبال میعاد رفتم. دلم انقدر سنگین شده بود که نمی تونستم نفس بکشم. اصال جایی برای دم نبود...

- میعاد بابا...

دوباره مهسا گریه اش رو از سر گرفت و میعاد شوکه همون جا وسط اتاق وایساد. دستم رو گذاشته بودم روی قلبم و فقط 
صلوات می فرستادم. کار دیگه ای بلد نبودم هر وقت توی موقعیت بدی گیر میوفتادم تند و تند صلوات می فرستادم. 

- بابا چی مهسا بابا چی... وای وای...

صورت میعاد طوری توی همدیگه رفته بود که انگار من نمیشناختمش. نه میعاد روزای اول بود، نه اونطور عبوس و عصبانی 
و نه میعاد عاشق پیشه ی همون روز... هیچ کدوم از اینا نبود. یه میعاد جدید بود که من نمیشناختمش. شبیهدآدمایی که 

خودشون رو باختن. شبیه اونایی که چیزی برای از دست دادن ندارن.چسبید به دیوار و من دیدم که کمرش خم شد. دیدم 
که همونطور که کنار دیوار پایین میومد و به سختی نفس می کشید چقدر شکست.
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- سکته کرده میعاد... االن توی مراقبت های ویژهذاس!

انگار همین بس بود که میعاد یه نفس عمیق بکشه و کمی آروم بشه. منم روبروش روی دوتا زانو نشستم همون موقع هم 
شوهر مهسا گوشی رو ازش گرفتدو مشغول صحبت کردن شد.



- میعاد داداش نگران نباش حاجی حالش خوبه. اصال نگران با نباش پنج تا از رگای  قلبش گرفته که به امید خدا با آنژیو حل 

میشه. االن حالش بهتره ولی نمیذارن ببینیمش.

صدای مهسا هم از اون طرف میومد که دوباره همسرش گفت:

- مهسا اصرار داشت خودش باهات صحبت کنه ولی حالش زیاد خوش نیست. توروخدا بیا بهش بگو برگرده خونه خدایی 

نکرده یه اتفاقی براش میوفته.

میعاد خواست تا مهسا گوشیو بگیره ولی مهسا هنوز گریه می کرد. میعاد گوشی رو گذاشت روی بلند گو و چشماشو بست. 
دستاشو گرفته بود به سرش. میدیدم که چطور سعی میکنه آروم باشه و مهسا رو آروم کنه. من میعادو مثل گف دستم 

میشناختم و هیچ وقت توی این حال ندیده بودمش.

- مهسا، آبجی... فدات شم اینطوری نکن. 

- بابام چیزیش بشه چی؟ میعاد ... میعاد من حامله ام.

میعاد یهو  چشماشو باز کرد. دستاشو پایین آورد و گوشی رو از روی پاش برداشت و با حیرت گفت:

- مهسا خیلی احمقی... حامله ای و اینطوری همه جا رو گذاشتی روی سرت؟ خرس گنده خجالت نمیکشی؟ برای بار دوم 

داری مادر میشی اونوقت اون شوهر بی غیرتت نمیتونه ببرتت خونه استراحت کنی؟ خاک بر سر...

یکم مکث کرد و نفس گرفت و دوباره گفت:

- مهسا وای به حالت رسیدم تهران خونه ات نباشی و استراحت نکنی... وای بحالت! بیچاره ات میکنم. پاشو گمشو خونتون 

من دارم راه میوفتم بیام تهران.
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نمیدونم میعاد چجوری رانندگی کرد که انقدر سریع رسیدیم تهران. انگار که جت می روند. اون وقت شب با تموم خستگی 
هردومون چشمامون باز بود و نگران بودیم. رنگ میعاد پریده بود و منم از اون بدتر. خونه رو سپرده بود تا دوستاش قفل 

کنن و کلید هارو تهران ازشون بگیره. اصال نمی تونست صبر کنه تا اونا هم بیدار بشن و بعد برگردیم.
تازه از اون جا برگشته بودیم ولی حال پدرش بد شده بود و مجبور بودیم دوباره بریم. میگفت رگ هاس قلبش گرفته بوده 

و نزدیک بوده سکته کنه . با اینکه اطمینان داده بودم حالشون خوبه ولی میعاد دست بردار نبود حقم داشت. با این که سر 
شغل و زندگی میعاد با هم مشکل داشتن ولی من می تونستم بفهمم چقدر باباشو دوست داره.

هیچ کس توی حال خودش نبود. از مادرش گرفته تا مهسا و میالد. همه ناراحت بودن. مادرش سرش رو بسته بود و تکیه 
داده به مبل خونه خوابش برده بود. میعاد منو گذاشت خونه خودش رفت بیمارستان ببینه چه خبره ولی دل من خیلی 

آشوب بود. دیدن خونشون توی اون وضعیت خیلی دردناک بود. 



خداروشکر زود تر از چیزی که فکر می کردیم حال باباش خوب شد و اجازه ی مرخصی دادن. من هم با بقیه ی خونواده دم 
در وایساده بودیم تا وقتی که میعاد و میالد باباشونو میارن خونه جلوی پاش گوسفند بکشن. نخواستن توی حیاط این کارو 

کنن که اون جا کثیف نشه. یه مرد قصاب با چکمه های سفید پالستیکی آورده بودن و اون گوسفندو الی پای خودش نگه 
دلشته بود. خوش چهره بودن و جوون بودنش باعث می شد دید آدم راجع به قصابا عوض بشه فقط تنها شباهتش به 

شغلش سیبیل کلفتش بود. هر بار که نگاهم به سمتش میوفتاد خندم می گرفت.
مهسا اوایل بارداریش بود و خودشم توقع نداشت که باردار بشه. منم سعی می کردم از مردای خونشون فاصله بگیرم که 
میعاد رو حساس تر نکنم. البته همسر مهسا هر لحظه دور و اطرافش می گشت و حواسش بهش بود. اصال توجهی به من 

نداشت.
میعاد ماشینو گذاشت جلوی در، و همون موقعی که داشت پیاده می شد و نگاه من روش بود چشمم افتاد به پشت سرش. 

من فقط چند ثانیه میعاد رو دیدم. چند لحظه چشمم اونو دید ولی بعدش خون توی رگام منجمد شد. فکر می کردم اشتباه 
دیدم بخاطر همین خیره شدم به همون ماشین... فکر می کردم ممکن نیست چنین چیزی به واقعیت بپیونده. دیگه صدای 

بقیه رو نشنیدم و نفهمیدم !
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یه جفت چشم سیاه اون سمت خیابون توی ماشینی که به خوبی میشناختم بهم خیره شده بود. یه جفت چشم پر از 
خشم... نمیتونستم درست نفس بکشم.  صدای خونواده ی میعاد تو پس زمینه بود و من اصال درست نمیفهمیدم.

- بریم داخل بابا زیاد سرپا واینسته.
صدای میالد چشم منو از اون سمت خیابون پرت کرد. دیدن کوروش اونم درست جلوی خونه ی پدری میعاد بدترین اتفاقی 

بود که می تونست بیوفته. باورم نمی شد! کوروش اونم جلوی خونه ی پدری میعاد! کوروش... چند مرتبه توی ذهنم اسمش 
رو تکرار کردم. اسمش با ترس و لرز همراه بود. اسمش با درد و کبودی و ناراحتی همراه بود. اسمش با شناخت پدرم همراه 

بود و اسمش... بدترین چیزی بود که میتونستم بشنوم و توی ذهنم تکرار کنم.
زودتر از بقیه رفتم توی خونه و از پله ها رفتم باال تا بتونم برم توی اتاق و یه نفسی بگیرم. اگر اونجا بین جمع می موندم 

خفه می شدم و حتی نمی تونستم یه فکر درست حسابی بکنم. نمی دونستم باید به میعاد بگم که همه چیو یادم اومده یا نه! 
اصال نمیدونستم چه کاری درسته و باید چه انتخابی بکنم. اصال نمی دونستم اگر میعاد بفهمه که من همه چیزو یادم اومده 

چه اتفاقی میوفته! برای کنار اون بمدن فقط چند روز فرصت داشتم و خیلی زود عمر خوشیم تموم شده بود. رد دستاش 
هنوز روی بدنم بود. مثل شب قبل که دستشم دور شکمم پیچیده بود و کنار گوشم زمزمه های عاشقانه کرده بود. نفساش 

زیر گوشم فرود اومده بود و من بیشتر از همیشه غرق لذت و خوشبختی شده بودم.
صدای داد و بیداد کوروش توی سرم بود. اون لحظه ای که بخاطر هیچ و پوچ منو کتک زده بود و تموم تنم رو کبود کرده 
بود. اون لحظه ای که هیچ وقت نفهمیدم مادرش بهش چی گفته بود... اون لحظه ای که بابام پشتم رو خالی کرده بود... 

کوروش اون پسر موجه و غلط اندازی نبود که جلوی پدرم نشون میداد و اون بخاطر مادرش ممکنه هر بالیی سر من 
میاورد. هیچ وقت ممکن نبود این صحنه از جلوی چشمم کنار بره. 

 اون روز برای اولین بار رفته بودم خونشون. من نه مادر داشتم که بدونم چجوری باید با یه مرد رفتار کرد و نه دیده بودم 
که سیاست های زنانه چیه. حتی نمی دونستم با مادرش وطور برخورد کنم چون اون زنی که من روز خاستگاری دیده بودم 



انقدر مهربون بود که تصور نمی کردم روزی دشمنم بشه.
بعد از اینکه از خونشون برگشتم نمیدونم مادرش بهش چه حرفی زده بود که اون روز منو سیاه و کبود کرد.
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اولین باری که دستش روم بلند شد. اولین بار توی اون مدت که فهمیدم دستاش چقدر سنگین و چندش آورن. اولین بار توی 
تمام اون یک ماهی که نامزد بودیم و فقط یه محرمیت بینمون خونده شده بود. گفته بودن برای شناخت بیشتر ولی اینا 

همه اش بهونه بود. همه منتظر بودن تا سر فرصت تعیین شده عقد رو بخونن. این وصلت به نفهشون بود. بابای من 
میتونست خیلی بیشتر از چیزی که میشه توی فکر گنجوند پیشرفت کنه. میدونین آدم وقتی پولش بیشتر و بیشتر میشه 

هیچ وقت سیر نمیشه. همیشه دنبال راه حلی میگرده که باز هم بیشترش کنه. بابا می گفت رابطه با این خونماده به نفعمونه 
و کوروش بهترین مردیه که میتونم باهاش ازدواج کنم. هیچ وقتم نفهمیدم چرا اون آدمی که من شناختم رو اون نشناخته. 

من یه کووش بد دهن عصبانی می شناختم و اون کوروشی رو که جلوش خم و راست می شد.
همه ی کلمه هاش توی سرم بود، بهم گفت:

- اولین زن زندگی من مادرمه. وقتی انقدر شعور نداری بدونی با مادر من چطوری برخورد کنی باید ادب بشی. 

همون موقع اولین سیلی رو ازش خوردم. بدون اینکه جواب بدم و بدون اسن که بتونم از خودم دفاع کنم. اصال نذاشت که 
حرفی بزنم فقط سمت راست صورتم سرخ شد. من حتی با مادرش رفتار بدی نداشتم ولی مادرش کوروش رو برای خودش 

می خواست. می خولست مثل تمام سی سال زندگیش کنارش باشه و فقط اون تنها زن زندگیش باشه.

- کو...

نذاشت اسمشو کامل بگم دستشو گرفت به بازوم. نمیدونم از کجا عصبانی بود. تا حاال قیافشو اونطور برزخی ندیده بودم. 
اصال نمیشناختمش که بتونم پیش بینیش کنم. من فقط یک ماه بود که با کوروش محرم بودم و این یک ماهم برخورد 

چندانی نداشتیم.
کوروش موهاشو داد باال و با عصبانیت توی چشمم خیره شد و گفت:

- مادر من خط قرمزمه. خودت رو توی هچل ننداز. 

و ولم کرد... ولم کرد ولی اون لحظه دیگه من پارمین سابق نبودم. دختری که یه زندگی ساده داشت و تمام لحظاتش با 
کالساش پر می شد نبودم. 

- من...

اصال نذاشت حرف بزنم. بازومو توی دستش فشار داد. یهو خیلی بی مقدمه گفت:
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- تا قبل از عقد فرصت داری کالساتو سر و سامون بدی. خوشم نمیاد زنم بیرون از خونه کار کنه. جمع و جورش کن که بعد 
از عروسی به مشکل نخوریم. االنم لباساتو بپوش ببرمت خونتون.

نمی ذاشت صحبت کنم. عادتش بود. البته بعدا فهمیدم عادتشه چون اون بار اول بود. فقط خودش حرف می زد و حرف 
منو قطع می کرد. اون می گفت و من توی سکوت باید می پذیرفتمش. بدترین قسمتش این بود که دست بزن داشت.

اون شب رفتم پیش بابام و خواستم ازش کمک بگیرم. می خواستم بگم من این ازدواج رو نمی خوام و اصال نمی تونم به 
عنوان یه شریک زندگی به کوروش نگاه کنم. دوست داشتم تجربهدهای جذاب تری برای قبل از ازدواجم داشته باشم. می 

خواستم عاشق بشم!
 وقتی جلوش نشستم سرشو از توی کتابی که دستش بود باال آورد و بهم نگاه کرد. رابطه ی پدر و  دختری صمیمانه ای 

نداشتیم و خیلی از روزا اصال همدیگه رو نمیدیدیم. 
مطمئن بود وقتی رفتم جلوش نشستم حتما کار مهمی دارم. عینک طبیشو که برای مطالعه روی صورتش میذاشت برداشت 

و روی میز کوچیکی که کنار صندلی مطالعه اش بود قرار داد. یه تیشرت ساده با پیرجامه ی چهارخونه ی آبی تنش بود. 
مشخص بود که برای خواب آماده اس. من انقدر کالفه بودم که بعد از رسیدن به خونه یه راست رفتم توی اتاق بابا. شالمو 

دراوردم و همون که دکمه های مانتومو باز می کردم گفتم:

- من نمی خوام زن کوروش بشم.

انقدر قاطع این حرفو زده بودم که شوکه شد و کتاب رو بست. امنو گذاشت کنار عینکش و تکیه اش رو از صندلی گرفت.

- یعنی چی؟

نمیدونستم چطور باید این اتفاقات رو براش توضیح بدم. بگم برای اولین بار که رفته بودم خونشون چنین اتفاقی افتاده 
بود! می ترسیدم بره با کوروش و خونوادش دعوا کنه. البنه زهی خیال باطل اینکارو نمی کرد! آخه مگه چند تا بچه داشت... 

اگر من جاش بودم و چنین اتفاقی برای بچم میوفتاد دمار از روزگار اون مرد درمیاوردم.

- بابا کوروش خیلی بچه ننه اس. وقتی باهاشم حداقل پنج تا شیش بار مامانش بهش زنگ میزنه و یا این به مامانش زنگ 
میزنه. انگار اون نامزدشه نه من! امروز هم... امروز هم بخاطر مادرش با من دعواش شد.
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بابا اون روز هیچ توجهی به حرف من نکرد. از نظر اون من نمیدونستم... نمی دونستم چی برای خودم و آیندم خوبه! 
 نمیدونم چرا فکر میکرد یه دختر بیست و هفت ساله نمیدونه و داره اشتباه می کنه! سن کمی نیستا ولی بابام فکر می کرد 

من هنوز بچه ام و باید برام تصمیم میگره.



هیچ وقت نتونستم از کارش سر در بیارم هیچ وقت نفهمیدم که داستان از چه قرار بود ولی حتما یه سود بزرگی تو ی 
کارشون بود که اجازه نمی داد به هیچ وجه من از کوروش دور بشم. نمیدونم شاید صالح من هم اینطوری بود!

دستمو گذاشته بودم روی چشمام و آرنجم رو به زانوم تکیه داده بودم. لبه ی تخت میعاد نشستم و سرم رو توی دستم 
گرفتم. اتاق میعاد، خود میعاد... تنها جایی که طعم آرامش رو می شد مزه مزه کرد. تنها جایی که می تونستم خودم باشم. 

تمام بدنم از یادآوری می لرزید. اصال نمی تونستم دیگه وجود اون آدم رو کنار خودم تحمل کنم. من داشتم طعم خوشبختی 
رو می چشیدم، ولی نمیدونم کوروش از کجا پیدا شده بود و من رو از کجا پیدا کرده بود... اصال نمیدونم!

صدای باز شدن در رو شنیدم. دیگه نمی خواستم چیزی ازش پنهون کنم. می دونستم که میعاد اومده دنبال من. حتمًا غیبتم 
طوالنی شده بود که سراغم اومده بود. سرمو بلند نکردم و در واقع هیچ تکونی نخوردم. چند لحظه بعد کنارم روی تخت 

نشست و دستشو پشت کتفم قرار داد. دستمو از روی صورتم برداشتم ولی سعی نکردم که اشکامو پنهون کنم. دیگه 
موقعیتش نبود. یعنی ناگهانی اومده بود توی اتاق و من نمی تونستم هیچ جوره ازش پنهون کنم و اشکامو پاک کنه.

همین که چشمم به چشمش افتاد دیدم که نگرانه... دیدم که پر از سواله و منتظره تا اول من حرف بزنم.
پر از سوال فقط خیره بهم نگاه میکرد. منم لبام میلرزید و هیچی نمیگفتم. انقد هیچی نگفتم که خودش به زبون اومد:

- خوشگل من چش شده؟ چرا داری گریه می کنی؟ اتفاقی افتاده؟
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خودشو بهم نزدیکتر کرد. کامل شونمو بین دستش گرفته بود و به سمت خودش می کشید. من سرمو گذاشتم روی سینش. 
واقعًا هم آروم شدم وجودش آرامش بخش بود. همین کافی بود که حس امنیت بازوهاش رو داشته باشم. میدونستم وقتی 

پیشش باشم هیچی تهدیدم نمیکنه ولی می دونستم که کوروش یک گرگ به تمام معناست و هیچی جلودارش نیست.
 شاید اون هم منو نمیخواست... شاید هم اصال براش مهم نبود. ولی اگر می خواست می تونست با دستاش منو به آتیش 

بکشه.
لبش رو روی موهام گذاشت و چندین و چند بار بوسید. منو بیشتر به خودش فشار داد ولی گریه ی من تمومی نداشت. می 
خواستم بهش بگم که چی شده... می خواستم همه چیز رو براش تعریف کنم. دیگه باباش هم برگشته بود خونه و مشکل 

حل شده بود. منم می تونستم راحت مشکلم رو بهش بگم.

- میعاد یعنی راستش یه چیزی شده...

هر کاری می کردم نمی تونستم نفسهامو تنظیم کنم. نمیتونستم قفسه ی سینم رو دو دستی نگه دارم و بهش بگم آروم باش. 
برای همین هم اونطوری ناآروم بهش گفتم:

- من همه چی یادم میاد... داره یادم میاد همه چی!

گریه کردم ولی گریه ی من از روی خوشحالی نبود. گریه ام ناراحتی داشت. یعنی واقعا تمامش ناراحتی بود. دوست نداشتم 
چیزی رو یادم بیاد. نمی خواستم که دیگه شقایق نباشم. من زندگی رو به عنوان شقایق دوست داشتم نه چیز دیگه ای... 

شقایق بودن قشنگ ترین بخش زندگی بود. قشنگ ترین تجربه ای که توی تمام بیت و اندی سال زندگی داشتم.



دو تا دستش دور بدنم قرار گرفت. اینبار دو دستی منو به خودش فشرد و کناره گوشم گفت:

- خداروشکر قربونت برم خداروشکر چقدر خوب...

- نه میعاد خوب نیست. من من دلم نمیخواد تورو از دست بدم. دلم نمیخواد زندگیم تغییر کنه! من االن دوستن دارم. دلم 
نمی خواد هیچ چیزی از گذشته دوباره بیاد سراغم. گذشته خیلی زشته. من فقط این مدتی که کنار تو بودم رو دوست دارم. 
زندگی توی جنگل خونه ی آروممون همونجا. فقط اونجا خوبه. فقط تو باشی و من باشم... من دلم نمی خواد کسی بفهمه که 

یادم اومده. دلم نمی خواد برم پیش بابام...

دستاشو ول کرد و ازم جدا شد. نگاهم کرد و صورتم رو به سمت خودش برگردوند. چونه ام ذو گرفته بود و  مجبورم 
می کرد تا توی چشماش خیره بشم . من چشمام مثل یه چشمه جوشان شده بود و همین طور آب بود که از گوشه و کنار هاش 

پایین میومد.

- مگه کسی مجبورت میکنه که از این جا بری؟

دستشو گذاشت روی قلبش چشماشو یه لحظه بست و باز کرد.

- در این جا که باز شده، تو رفتی توش درش بسته میشه و مهر و موم میشه. حتی کلیدش رو هم نابود می کنم تا اگر 

خودت هم بخوای نتونی از توش دربیای.
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سرمو گذاشتم همون جایی که میعاد بهش اشاره می کرد و اشک هام بی مهابا روی صورتم ریخت. چجوری می تونستم همه 
چیو بگم و از میعاد بخوام کنارم بمونه؟ چجوری باید میگفتم قبل از اون کسی تو زندگیم بوده ولی هیچ وقت به این 

نزدیکی نبودیم! 
خودمو کشیدم عقب و نگاهش کردم. دو تا شصتش رو جلو آورد و کشید زیر چشمم. یه لبخند آروم زد. توقع داشتم عصبانی 

بشه نمیدونم چرا ولی تصورم اون لحظه عصبانیتش بود ولی ترجیح می دادم قاطی کنه ولی خودم براش تعریف کنم چی 
شده بود. ترجیح می دادم خودم حرف بزنم تا بدتر از این متوجه بشه.

- می... میعاد من، من نامزد داشتم. یعنی فقط یک ماه.

چشماشو کنجکاو نگاه کردم تا بتونم یه چیزیداز توش بخونم ولی نمی تونستم. نمی تونستم بفهمم چی توی سرشه. دیگه 
خنده روی لبش نبود ولی من حتی عصبانیت هم توی چهره اش نمیدیدم. یه طورایی خنثی بود به همین خاطرم فکر 

میکردم ممکنه هر اتفاقی بیوفته و هر برخوردی داشته باشه.
آب دهنمو قورت دادم ولی مگه بی صاحب مونده پایین می رفت؟ نه نمی رفت که نمی رفت.

- من نمی خواستم ازدواج کنم. اون روز که اونطوری منو دیدی قرار بود جشن عقدمون باشه ولی من دلم نمی خواست اونجا 

باشم. زدم به دل جاده شاید بتونم یه چیزی رو تغییر بدم شاید نبودنم بابامو به خودش بیاره و حرفامو بفهمه...



- یعنی چی؟

اولین جمله که گفت دوباره سرمو از روی دستام بردم باال و نگاهش کردم. حاال یه اخم غلیظ بین دپ تا ابروش بود که یکمی 
ترسناکش می کرد. انگار تازه داشت می فهمید چی شده و چی نشده.

- میعاد بخدا هیچی بین من و کوروش نبود. بخدا من اصال یک بارم حتی نبوسیده بودمش... میعاد باور کن!

دستشو گذاشت زیر چونه ام و چونه ام رو که اختیارش دست خودم نبپد کشید باال. آخه دست میعاد که بهم پوستم می 
خورد به معنای واقعی کلمه شل می شدم! موهای تنم همه با هم خبردار می شدن و مسخ و گیج فقط نگاهش می کردم. اون 
لحظه هم دقیقا همونطوری شده بود. من چشمامو دوخته بودم توی چشمای همیشه شیطونش که حاال منتظر بود بفهمه چی 

شده و هرکارم می کردم نمی تونستم از نگاه کردن بهش دست بکشم.
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- من گفتم رابطه تون چطور بوده؟

حرفاش عجیب بود... من گیج شده بودم و نمی فهمیدم چی میگه. از طرفیم به حرفایی که باید می زدم فکر می کردم.

- بابام... بابام نمایشگاه ماشین داره... یغنی خیلی معروفه!

- میشناسمش!

دهنم باز موند. دیگه چشمم رو ازش ندزدیدم. انگار یه چیزایی بود که منم ازش بی خبر بودم. انگار منم یه چیزایی رو 
نمیدونستم.

- ی... یعنی... یعنی چی!

- پدرتو می شناسم!

فقط نگاهش کردم. نمی دونم چند دقیقه ولی انقدر دهنم باز مونده بود که سق دهنم خشک شده بود ولی نمی تونستم 
چیزی بگم.

- پدرتو می شناسم، کوروش رو می  شناسم! چی ازت بگم؟ خودت بگو ببینم چقدر با دونسته های من مغایرت داره!

 یه لحطه جمله ی آخرش خشکم کرد... انگار می خواست ببینه راست میگم یا نه. انگار اون همه چی رو می دونست و برام 
دستگاه دروغ سنج نصب کرده بود و می خواست حرف بزنم. برعکس همیشه که سه ساعت طول می کشید تا دوهزاری 

کجم جا بیوفته سریع متوجه شدم که قصد میعاد چیه! 



به خودم اومدم. صدام لرزید ولی کم نیاوردم. می ترسیدم از زندگیم ولی این کار میعاد یعنی شک... شایدم اون لحظه من 
اونطوری فکر می کردم ولی به من از اعتماد می گفت و خودش بهم شک داشت؟ می خواست حرفای من رو با چیزایی که 

می دونست تطبیق بده؟ اصال از کجا میدونست من کیم و چرا تا اونموقع بهم حرفی نزده بود؟

- تو... تو به من شک داری؟ تو... فکر می کنی دروغ میگم که می خوای حرفامو با چیزایی که میدونی تطبیق بدی؟

خودمو عقب کشیدم و ازش دور شدم. اخمامو کشیدم توی هم و با ناراحتی یه طور حق به جانب خودمو نشون دادم که 
باورم شده بود تمام این مدت هیچی یادم نبوده!

- تو این همه مدت می دونستی و به من نگفته بودی؟ اصال خود تو کی هستی؟ چ... چرا بهم نزدیک شدی؟ نکنه... نکنه اون 
بی همه چیز میخواسته ازم آتو بگیره؟

یاد تمام لحظه هایی که تعقیبم کرده بود افتادم. تمام وقتایی که برای هر زوجی نامزد بازی محسوب می شد و برای من فقط 
کتک خوردن بود. المصب یه طوریم می زد که جاش نمونه... همیشه هم میگفت عمرا اگر بتونی از من آتو  بگیری. یه بار بود 

با ضرب زدناش بقیه ی دفعه ها منو زجر کش می کرد. روحی عذابم می داد و کتک زدناشم طوری بود که من کبود و زخم 
نشم. پوست تیرمم کمتر کوفتگی رو نشون می داد!

- یعنی چی؟ شقایق واسه خودت میگی و میری جلو...می خوام ببینم چقدر تونستم درست حدس بزنم!

- حدس؟ مگه نگفتی میدونی؟ اصال چجوری می دونی؟

از جام بلند شدم. نمی خواستم از دستش بدم ولی یه لحظه همه ی امنیتی که داشتم ازم گرفته شده بود. همه ی اطمینانی 
که به میعاد داشتم یادم رفته بود. یه لحظه فقط خواستم ازش دور بشم و نباشم. خواستم برم و جایی که هست نباشم. با 

تمام وجودم دوسش داشتم ولی نمی تونستم تحمل کنم که احساس کنم یه چیزی پشت حرفاشه و بهم ضن و  گمان داره.
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رفتم سمت کمد اتاق میعاد و سعی کردم از توش مانتومو پیدا کنم. همه چیزم متعلق به میعاد بود. حتی تنی که دست میعاد 
روش کشیده شده بود رو دنبال خودم می کشیدم و فکر کردن به اینا دلم رو سنگین می کرد. 

میعاد می دونست و هیچی نگفته بود تا من بگم! اصال نمیدونستم چی میدونه و از کجا فهمیده ولیباید بهم می گفت. باید 
می گفت چیا میدونه و منتظر جواب من نمیموند. نباید دنبال گرفتن آتو ازم می گشت.

شال و مانتورو سریع برداشتم و همینطور که داشتم تنم می کردم میعاد هم اومد جلو. سریع دستشو به شالم گرفت و به 
سمت خودش کشید. مانتو یه طرفش توی تنم بود و طرف دیگش توی دستم و سعی داشتم تنم کنم.

- چیکار داری می کنی؟

یه نگاه با تاسف بهش انداختم و دوباره صورتمو ازش برگردوندم. مانتومو پوشیدم و دستمو دراز کردم تا شالمو ازش بگیرم. 
دستشو عقب کشید و اجازه نداد. برای اولین بار با جدیت تمام چشمامو توی چشماش دوختم و بدون این که یک ذره صدام 



بلرزه گفتم:

- این تنها شالی نیست که دارم... تو هم نمیتونی جلوی من رو بگیری. تو کسی نیستی که برای زندگی من تصمیم میگیری. 
تویی که انقدر به من شک داری و اطمینانی از من توی دلت نیست بی جا میکنی به من نزدیک میشی، بیجا میکنی منو 

وابسته ی خودت می کنی...

بقیه ی حرفامو قورت دادم ولی میعاد با بهت نگاهم می کرد. شال توی مشتش شل شده بود و منم از فرصت استفاده کردمو 
اونو از دستش کشیدم بیرون.

دیگه چیزی نبود که بخوام بردارم. نه کیف می خواستم نه موبایل. در آن واحد هم تصمیم گرفته بودم که می خوام کجا برم 
و باید چیکار کنم. فقط تنها ترسم وجود کوروش بود و امکان اینکه بخواد منو تهدید کنه. می ترسیدم یه وقت سر راهم سبز 

بشه و من تنها باشم.
من از پله ها پایین رفتم و میعاد پشت سرم راه افتاد. هیچ کس توی پذیرایی نبود و انگار همه توی اتاق مشترک مادر و پدر 

میعاد بودن و خداروشکر که کسی منو نمیدید و قرار نبود توضیحی بدیم.

- شقایق کجا میخوای بری... یه دقیقه وایسا ببنمت آخه! اشتباه برداشت کردی خب.
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من هیچ جوابی براش نداشتم. میمردم برای اینکه برگردم و سرمو بذارم روی سینه اش و بهم بگه هیچی نیست و آرومم 
کنه. بهم بگه من جلوی کوروش ازت محافظت می کنم ولی دلم بی قرار سده بود. دلم ناراحت بود. یه دل کوچیک عاشق 

داشتم که شکسته بود. یه دل خسته که حمایت می خولست و دل مشغولیام با دیدن کوروش هزار برابر شده بود.
توی حیاط دوباره دستمو گرفت و منو به زور نگه داشت. اشکی که روی صورتمو گرفته بود دیگه دست خودم نبود. دیگه 
نمی تونستم خودمو نگه دارم. قوی نبودم... من اصال دختر قوی ای نبودم و این برام یه ضعف بزرگ بود. باید روی خودم 

بیشتر کار می کردم. باید این وابستگی لعنتی رو از بین می بردم. توی این مدت حس می کردم با وجود میعاد همه چیز حل 
میشه و میتونم بهش تکیه کنم ولی یه جایی از زندگی درست توی یه لحظه همه چیز قمر در عقرب میشه و تصورات آدم رو 

بهم میزنه.

- شقایق وایسا صحبت کنیم!

- وایسم که چی بشه؟ بیشتر بهم شک کنی و بخوای ببنی چیزایی که میگم چقدر با چیزایی که میدونی مغایرت داره؟ 

وایسم که تحقیر بشم؟ وایسم بیشتر بهم بفهمونی که هیچی توی زندگیت نیستم؟

دستمو به سختی از توی دستش بیرون کشیدم و پشتمو کردم بهش تا دور بشم. صداشو باال تر برد و گفت:

- داری برای خودت همینطوری مزخرف میبافیا! این حرفا چیه واقعا... صبر کن سوییچ رو بیارم هرجا می خوای بری ببرمت.



می خواستم برم تنها جایی که متعلق به خودم بود. قطعا اگر می مردم هم نمی رفتم خونه ی خودمون. تنها جایی که به 
نظرم امن بود و حتی مطمئن بودم کسی نمیتونه توش دستش بهم برسه واحدی بود که کالسامو توش برگزار می کردم.

تا سر کوچشون دوییدم و  درست وقتی خواستم برای ماشین دست تکون بدم تا منو به مقصدم برسونهیادم اومد که هیچ 
پولی ندارم! نگاهمو تو خیابون چرخوندم و از اینکه کوروش اونجا نبود یه نفس عمیق کشیدم. تپش قلبم باال تر رفته بود 

چون یه طورایی اون لحظه گیر افتاده بودم. میعاد کنارم توی خیابون ترمز کرده بود و من انگار گوشامو گرفته بودم و نمی 
شنیدم داره چی میگه. داشتم راه های مختلفی که پیش روم بود رو بررسی می کردم. اگر به حساب بانکیم دست می زدم 

اولین نفر بابام می فهمید. البته شاید هم هیچ اهمیتی براش نداشت که دنبالم نگشته بود ولی این راه اصال راه مناسبی 
نبود. نمی خواستم فعال از این که کجا هستم با خبر بشه.

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_227

- شقایق سوار شو هرجا بخوای می برمت.

نگاهش کردم، با این که خیلی از دستش عصبانی بودم ولی تنها راه چاره ام بود. جایی که می خواستم برم هم زیاد از خونه 
ی اونا دور نبود و کمتر از بیست دقیقه طول می کشید تا برسیم. بدپن این که اصال حرفی بزنم ماشینو دور زدم و نشستم 

کنارش.

- کجا می خوای بری با این حالت؟

- میعاد میخوام تنها باشم! لطفا حرف نزن...

کالفه پوف کشید ولی دیگه اصال برام توضیح نداد. یه حالتی مثل جنون بهم دست داده بود. هم می خواستم حرف بزنه و 
یه دلیل منطقی برام بیاره و هم می خواستم ساکت باشه. 

هر چند دقیقه بهش آدرس می دادم و میعادم حرفی نمی زد طبق چیزی که بهش می گفتم حرکت می کرد و سکوت کرده 
بود. انگار بترسه چیزی بگه و من عصبانی بشم. من تو این مدت هیچ وقت عصبانی نشده بودم و اون روز اولین باری بود که 

میعاد منو اونطوری می دید. نمیدونم سیاستش بود یا ترسیده بود ولی هیچی  نمی گفت.
جلوی در مجتمع نگه داشت. اونجا یه مجتمع بزرگ بود که هر واحدش تبدیل به یه چیزی شده بود. حتی توشون مسکونی 
هم پیدا می شد ولی بعضیاش آرایشگاه و  مراکز زیبایی هم بودن. البته کمتر کسی میومد توش تا به عنوان مسکونی ازش 

استفاده کنه.
واحد من طبقه ی اول بود. کل طبقه مال بابام بود و اجاره داده بود ولی اینو به نام خودم زد. تنها جایی که آرامش می 
گرفتم و حالم توش خوب بود. دلم می خواست برم و سیستم رو روشن کنم و فقط برقصم تا آروم بشم... می خواستم 

خودمو توی آینه ها نگاه کنم و برای زندگی و محکم بودنم تصمیم بگیرم. اینطوری نمی شد زندگی کرد.

- همین جا نگه دار...

- اینجا کجاس؟



جوابی بهش ندادم و پیاده شدم. هرچی صدام کرد برنگشتم سمتش... رفتم جلوی ورودی مجتمع که درش همیشه باز بود. 
وارد نگهبانی شدم و آقا محمد رو دیدم. آقا محمد یه پیرمرد هفتاد ساله بود که یک روز درمیون نگهبان اونجا بود و منم 

برای نظافت واحد خودم یه کلید بهشون سپرده بودم.
با دیدن من سریع از جاش بلند شد و با تعجب و چشمایی که گشاد شده بود و اون لهجه ی شمالی با نمکش شروع به تند تند 

حرف زدن کرد.
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- وای خانم جان کجا بودی شما... میدونی چقدر آقا کوروش و آقای کیهان اومدن اینجا سراغتونو گرفتن؟

- سالم آقا محمد، یه مدت نبودم. میشه لطفا نه به پدرم نه به آقا کوروش خبر ندین که من اینجام؟ لطفا... ازتون خواهش 

می کنم...

- بله بله خانم... هرچی شما بخواین. چیزی الزم ندارین؟

نگاهشو به پشت سرم انداخت و با گفتن یه ببخشید به من کسی که پشت سرم بود رو مورد خطابش قرار داد.

- بفرمایین آقا در خدمتم.

برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که دیدم میعاد به چهارچوب آهنی نگهبانی تکیه داده و با چشماش به من اشاره می کنه و با 
اون صدای خاصش رو به آقا محمد میگه:

- با خانم هستم...

نمی خواستم جلوی آقا محمد چیزی بگم و نگهبان رو در جریان زندگیم قرار بدم بخاطر همین هم حرفی نزدم. فقط برگشتم 
به اون که حسابی از وضعیت موجود گیج شده بود گفتم:

- بی زحمت اون کلید واحد منو بدید. فقط خواهش می کنم... حواستون باشه اصال کسی نفهمه من اینجام. آقا محمد اگر 
پدرم یا کوروش بیاد اینجا من از چشم شما میبینم. اگر کلید هم خواستن بگو گم شده ندارم!  تو این مدتدنیومدن اینجا 

سراغم؟

- اوف خانم هر روز... اون اوایل آقا کوروش روزی دو بار هم میومد. ولی خب کسی نرفت توی واحدتون همون از من 
میپرسیدن ببینن اومدین اینجا یا نه.

- خیلی خب...

آقا محمد مورد اعتماد بود ولی اونقدری که به پدرم وفادار بود به من نبود و من مسلما باید بیشتر بهش تذکر می دادم.



تک کلیدی که بهش یه جا کلیدی آبی پالستیکی وصل بود رو ازش گرفتم و تشکر کردم. میعادم پشت سرم تشکر کرد و راه 
افتاد. هیچ وقت هیچ مردی به غیر از شاگردایی که عروس و دوماد بودن نیومده بودن اینجا به همین خاطر یکمی برای آقا 
محمد عجیب تر شده بود ولی فقط توی دلم خدا خدا می کردم بابام نفهمه کجام. نمیدونم چرا همش می خواستم فرار کنم 

و می خپاستم ازش دور باشم و دیر تر با واقعیت مواجه بشم.
نمیدونم چرا حضور میعاد آزارم نمی داد. ته دلم می خواستم بگم برو و نباش می خواستم بگم تنهایی می خوام ولی این 

دل المصبم بود که وقتی بوی تنشو نزدیکم میشنیدم از خودش بیخود می شد و ضربان می گرفت. این دل المصبم بود که 
برای بودن میعاد می تپید. عصبانی بودم ولی میعاد که بود بهتر بود. ناراحت بودم ولی بودن میعاد از همه چیز بهتر بود. 
رفتم ته راهرو... واحد من دقیقا اخرین واحدی بود که ته راهرو قرار داشت. یه در ساده ی قهوه ای رنگ شبیه به بقیه ی 

واحد های اون ساختمون. شبیه به بقیه ی خونه هایی که اونجا بود.
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کلید رو انداختم به در... سه تا قفل شده بود. یادمه که خودمم آخرین بار سه تا قفلش کرده بودم و رفته بودم خونه. درست 
شب قبل اون روز مزخرف و حال بهم زن. درست همون روزی که از صبحش با کوروش دعوام شده بود و گوشیمو خاموش 

کرده بودم تا صداشو نشنوم و اونم نیومد دنبالم تا از دلم دربیاره... جالب بود که حتی توی ذهنمم کوروش رو با میعاد 
مقایسه نمی کردم چون کوروش اصال برای من جایگاهی نداشت که بخوام مقایسه اش کنم. من فقط از میعاد ناراحت بودم 

و لیل نداشت اونم توی جایگاهی مثل کوروش قرارش بدم. فقط قلبم ازش درد می کرد.
من رفتم توی خونه و میعاد هم پشت سرم در رو بیشتر باز کرد و داخل شد. همان جا وسط خونه وایسادم و دور و اطرافو 

نگاه کردم. زیر اندازایی که گوشه ی اتاق به چشم می خورد و همه مرتب و رنگی سر جاشون نشسته بودن. کاناپه ی سه 
نفره ای که زیر پنجره بود و آینه های بزرگی که دو تا دیوار شرقی و غربی پذیرایی رو در بر گرفته بودن... با وجود میعاد 

نمی تونستم راحت باشم و اون کاری که دلم می خواد رو انجام بدم. رفتم توی آشپزخونه ی کوچیکی که فقط با یه جزیره 
ی خیلی کوچیک از این پذیرایی جدا شده بود و تو یخچال رو نگاه کردم. همه چیز شبیه به قبل بود... هیچی عوض نشده 

بود. حتی اون شکالت نوتالیی که نصفه خورده بودم و درشو کج گذاشته بودم هنوز همون جا بود. 
بطری آب معدنی باز نشده ای که توی یخچال بود رو بیرون آوردم  و شیشه ی نوتال رو هم با اون یکی دستم برداشتم 

گذاشتم روی جزیره...
هیچ جایی از این خونه فرش نداشت. فقط کف یکی از اتاقا که برای خودم بود و بچه ها توش رفت و آند نمی کردن رو یه 

دست موکت کرده بودم تا راحت تر رفت و آمد کنم.
با رفتنم اونجا بیشتر و بیشتر دلم سنگین شده بود. اینکه تنها دل خوشیمو مدتی بود ندیده بودم... این که از شاگردام خبر 

نداشتم و حتما کلی دنبالم می گشتن...
انگشتمو طبق عادت کردم توی شیشه ی نوتال و چشم بستم تا طعم شیرینشو بچشم... شیرینی ای که بتونه همه ی تلخیارو 

بشوره و ببره ولی خب شدنی نبود. این تلخیا هیچ طوری از بین نمی رفت.
شیشه رو یکمی به سمت میعاد هلش دادم و یه نگاه خسته بهش انداختم و گفتم:

- بخور...
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از آشپزخونه زدم بیرون و وایسادم جلوی آینه. خودمو نگاه کردم... نه لباسام شبیه اون لباسای سابق بود و نه خودم شبیه 
اون دختر قدیمی گذشته. توی آینه هایی که منو همینطور چند برابر می کرد و از توی همدیگه انعکاس می داد خیره شده 

بودم و فقط شقایق می دیدم. باید پارمین رو می دیدم ولی شقایق بود. فقط صورت همون آدم بود ولی همه ی وجودم شده 
بود دختر ماه اخیر...

نمیدونم چقدر خودمو نگاه کردم ولی باالخره از آینه دل کندم و رفتم توی اتاق. لباسامو دراوردم و گوشه ی اتاق تکیه دادم. 
میعاد باید میومد و خودش برام توضیح می داد تا ببخشمش. می اومد ازم دلجویی می کرد تا آروم بشم و حداقل غصه ی 

اونو نداشته باشم. کسی نمی تونست از من به زور بله بگیره. کوروش نمیتونست منو به زور زن خودش کنه. اون ازدواج با 
من براش پر از سود بود. بابام می شد پشتیبانش و تــمـوم! 

جلوی آینه اتاقم وایسادم . باید موهامو باالی سرم می بستم. شبیه پارمین... شبیه همون روزا که منتظر شاگردام بودم. 
موهامو باالی سرم گوجه می کردم و یه تاپ و شلوار میپوشیدم تا تمرین کنیم. 

همون کارارو کردم. شبیه پارمین شدم ولی بازم توی آینه شقایق بود. انگار هرچی می گشتم دختر قبلیو پیدا نمی کردم. 
انگار واقعا همه چیز تغییر کرده بود و اگر می خواستمم نمیتونستم آدم قبلیه بشم.

- شقایق!

نگاهش نکردم. می دونستم دم در وایساده و داره نگاهم می کنه. من خودمو توی آینه ی اتاقم نگاه می کردم یه آینه با قاب 
طالیی خیلی باریک که جلوش یه کنسول ظریف با رویه ی مرمر بود. دقت که می کردم این جا زندگیم بود. همه چیزم توی 

این اتاق و این واحد کوچیک خالصه می شد. شاید اتاقم تو خونه ی خودمون خیلی مجلل بود ولی اینجا برام همه چیزم 
بود. 

نگاهش نکردم فقط روی صندلی جلوی کنسول نشستم و گفتم:

- میدونی که شقایق نیستم، بازم شقایق صدام میکنی؟ میدونی االن تنهایی می خوام ولی باز اینجایی؟

- توام میدونی که ولت نمیکنم؟

می دونستم حسی توی صورتم نیست. می دونستم لبام یخ زده و رنگ صورتمم مثل گچ سفیده. باید خودم به نتیجه می 
رسیدم. باید یه کاری می کردم.

- باالخره خودت میری! سعی نکن کاری کنی که منو به حرف بگیری. من نیاز به تنهایی دارم.
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- نمیذارم تنهایی بشینی برای خودت فکر و خیال کنی. این مدت کنارت بودم بقیشم هستم. نمیذارم دستی دستی یه فکر 
اشتباه بکنی و هردومونو بیچاره کنی.

بهش توجه نکردم. موهامو برس کشیدم و صافش کردم. یکمی نا مرتب شده بودبود. باید پایینش رو کوتاه می کردم. شاید 
هم باید کلش رو کوتاه میکردم تا تغییر اول رو توی زندگیم بدم.

سرمو خم کردم و موهامو در باال ترین حالت ممکن بستم. کنار چشمم کشیده می شد و ابروهام می رفت رو به باال. دیگه 
گوجشون نکردم گذاشتم همونطور آزاد بمونن. شاید هم نباید همیشه پارمین می موندم. شابد شقایق بودن همچین هم بد 

نبود. نه یه شقایقی که همه ی وجودش به میعاد وابسته اس... شقایق محکم و پر قدرت.

- میری بیرون می خوام لباس عوض کنم!

میعاد همونطور که داشت از چهارچوب در فاصله می گرفت در رو هم با خودش بست. اصراری به موندن نکرد.
لباسامو عوض کردم و در اتاقو باز کردم تا تنها چیزی که می تونست آرومم کنه رو شروع کنم. تنها چیزی که نیاز داشتم. 

نمیدونم چرا دلم نمی خواست میعاد رو بیرون کنم و دلم می خواست بکنمش توی اتاق و در رو روش قفل کنم. بفرستمش 
اونجا و نتونه بیاد بیرون منم برای خودم خلوت کنم. یعنی دلم می خواست باشه ولی منم نبینه. انگار که بخوام زندانیش 

کنم و هر وقت دلم خواست برم توی سلولش مالقات...

- میشه بری توی اتاق. نمی خوام ببینمت.

- نه چون من می خوام ببینمت . میشینی جلوم حرفامم گوش میکنی.

سرمو از روش برگردوندم و به سمت سیستم راه افتادم. سنگینی نگاهش کال روی من بود. باید می رقصیدم و آروم می 
شدم. اگر شروع می کردم دیگه حضورشو نمی فهمیدم برای همین دیگه اصرار نکردم که بره توی اتاق و فقط گفتم:

- االن نمی خوام صحبت کنم.

اومد یه چیزی بگه که من با زیاد کردن صدای سیستم مانعش شدم. خداروشکر جایی نشست که اصال از توی آینه ها 
مشخص نبود. من جلوی یکی از آینه ها وایسادم و فقط داشتم خودمو میدیدم نه میعاد و نه کس دیگه ای... فقط من بودم 

مثل تمام شبایی که تنها رقصیده بودم.
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صدای سیستم اونقدر بلند بود که هیچ صدایی به گوشم نمی رسید. من بودم و خود من. چشمم رو نمی گردوندم تا یه وقت 
میعاد رو ببینم و این تنهاییم بهم بخوره. سرم رو نمی چرخوندم سمتی که میدونستم نشسته. تا تونستم رقصیدم و  

چرخیدم و روی پنجه ی پام بلند شدم. تا تونستم دستامو باز کردم و باالی سرم بردم. توی آینه نمی خندیدم بلکه صورتم 
جدی جدی بود. نمیدونم اصال چند ساعت گذشت و چند تا آهنگ پشت سر هم بدون وقفه رقصیدم ولی یهو روی زمین 

نشستم و سرمو گرفتم توی دستام.



اشکام بی اختیار میومدن روی گونه ام و با خیسی عرقی که روی تمام بدنم نشسته بود مخلوط می شدن. سینه ام باال و 
پایین می رفت و دیگه کنترل احساساتم از دستم خارج شته بود. رقصیدن منو به باالترین حد لذت می برد و تمام امیال و 

احساتتم با رقصیدن شدت پیدا می کرد.
حس کردم اومد کنارم نشست و بعدش آغوشش بود که منو در بر گرفته بود. صدای موزیک همچنان بلند بود و هیچ کس 

برای خاموش کردنش اقدام نمی کرد. اصال برامون مهم نبود که صدای سرسام آور موزیک داره پرده های گوشمونو پاره 
میکنه.

یه طوری کج توی بغلش بودم که پهلوم درد گرفته بود. لبشو گذاشته بود روی موهام و می بوسید. دلم می خواست حرف 
بزنه و آرومم کنه. دلم می خواست از خودمون بگه و منو از واقعیت ها بکشونه بیرون.

یکمی منو از خودش دور کرد و رفت سمت پخش و اونو خاموش کرد. دستامو کشیدم روی گونه و زیر چشمام و محکم 
اشکامو پاک کردم. دوباره اومددهمون جا روی زمین نشست و سرمو بین دو تا دستش گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم. 
چشمام پر می شد و میعاد و تار می دیدم ولی اون اخم پررنگش که روی صورتش رو تزئین کرده بود قشنگ می تونستم 

ببینم. دلم رو می لرزوند. با همه ی ناراحتی ای که ازش داشتم دلمو می لرزوند.

- اومدیم تهران رفتم پیداشون کردم، بهت نگفتم چون نمی خواستم اذیتت کنم، نگفتم چون نمی خواستم بفرستمت بری 
اون جا... می خواستم کنار خودم باشی. اومدی خونه ام دست خودم نبود که نگهت داشتم، دست خودم نبود که گفتم بذار 
بمونه این جا ولی وقتی یکم گذشت نتونستم از نگاه کردن بهت دست بردارم. می فهمی شقایق؟ آره شقایقی... اون طوری 

منو نگاه نکن تا دنیا دنیاس تو شقایقی، شقایق من! هر کوفت و زهرماری توی شناسنامت باشه برای من مهم نیست. مهم 
اینه که جات توی زندگیم با چیزی که خودت فکر می کنی هم فرق داره.
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- من شقایق نیستم...

صدام می لرزید. به زور همین یه جمله رو گفتم . دستشو گذاشت روی صوتمو آشکامو پاک کرد. نگاهش کردم اونم نگاهم 
کرد.

- از همون موقع که بهت گفتم برام جذابیتی نداری برام جذاب بودی. از اولین باری که لباتو بوسیدم برام جذاب بودی و هیچ 
دلیلی جز کششی که بهت داشتم نداشت اون بوسه و اون نزدیکی ها. اومدنمون به تهران و نشون دادنت به خونوادم هیچ 
دلیلی جز کششم بهت نداشت. تو شقایقی، تا آخر عمرم برام شقایق میمونی. نمی ذارم نه خودت نه هیچکسی توی این دنیا 

تورو ازم بگیره. نمی ذارم کسی خم به ابروت بیاره و دلتو بشکنه.

آب دهنم پرید گلوم و مجبور به سرفه کردن شدم. بغض گلوم رو درد آورده بود و میعاد دستشو کشید عقب تا راحت سرفه 
کنم.

- تو با من طوری رفتار کردی که انگار من می خوام چیزیو ازت پنهون کنم. نگفتی چی میدونی تا خودم بهت بگم و بفهمی 
که دروغ میگم یا راست! تو... تو به من شک داری! به احساسم به خودت شک داری...



سرش رو چرخوند و پوف کشید. سینه اش باال و پایین شد ولی من حرفمو بهش زده بودم و از گفتنش هم پشیمون نبودم.

- دیوونه ام؟ دیوونه ام؟؟؟ من میدونم... ریز ماجرا رو  نمیدونم ولی میدونم اون روز، روز عقدت بوده و رفتی. میدونم همه 

چی رو ول کردی و رفتی کسی هم دنبالت نگشته چون اگر می گشتن سخت نبود پیدا کردن ماشینی که وسط جنگل افتاده. 
سخت نبود پیدا کردن تو.

سخت نفس می کشیدم. خودم هم به این مسئله فکر می کردم. به این که چرا هیچ کس دنبالم نگشته بود ولی امروز رپزی 
کوروش اومده بود جلوی خونه ی پدری میعاد به این که چرا اصال هیچ سراغی ازم نگرفته بودن ولی االن که اومده بودم 

تهران کوروش پیداش شده بود. شک نداشتم ممکنه همون اطراف باشه، شک نداشتم بازم داره دنبالم می گرده.

- چرا...

- چرا چی؟ شقایق به چی فکر می کنی؟ چی میخوای؟ با من درمیون بذار تا بفهمم باید چیکار کنم. میای این جا به آینه نگاه 

می کنی می زنی زیر گریه. میای این جا صورتت میشه مثل یخ و من نمیتونم برات هیچ کاری بکنم.

دستامو گرفت توی دستش و یه نگاه به دستامون کرد و یه نگاه به چشمای من و گفت:

- همین امروز برمیگردیم خونه. میریم اونجا تا از این جا دور باشی... هرجا تو بگی همون جا میریم. می خوای بدون تو میرم 

خونه ی پدرت و باهاش صحبت می کنم و میگم نمی خوام مزاحممون بشین.

وقتی کوروش خونشونو پیدا کرده بود حتما میومد دنبالمون. حتما راحتمون نمیذاشت. اون مریضی بود که دومی نداشت.

- بابات چی؟

- بابام بهتره... بچه ها هستن، نگران اون نباش.

از جاش بلند شد و دستشو به سمت من دراز کرد و بلندم کرد. سرشو آورد جلو و مماس صورتم نگه داشت و گفت:

- شما که انقدر قشنگ می رقصی به من افتخار نمیدی؟
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لبخندم نصفه و نیمه بود ولی انقدر اون لحظه میعاد مهربون و دوست داشتنی شده بود که دلم نمی خواست دست رد به 
سینه اش بزنم. انگار واقعیت ها و اتفاقات غیر منتظره باعث شده بود منم زود عصبانی و ناراحت بشم. حاال یکمی 

میتونستم درکش کنم ولی فقط یکمی...
دستش که سمتم دراز شده بود رو گرفتم که گفت:

- آهنگ میذاری؟



دنبال من اومد و دستمو ول نکرد. رفتم سمت سیستم و یکی از آهنگایی که معموال برای آموزش زوج ها میذاشتم رو 
انتخاب کردم و پلی کردم. دستشو این بار کشیدم وسط یه نگاه توی چشمای شیطونش کردم و ریز خندیدم. نمیدونم توی 
وجود این پسر چی بود که من انقدر جلوش حال خوبی داشتم. نمیدونم این پسر چی داشت که من رو سر ذوق میاورد و 

بجز امن هیچی رو نمیدیدم.
کف دستمو گرفتم باال و توی چشماش نگاه کردم. دستشو توی دستم محکم کرد و نگاهشو قفل نگاهم نگه داشت. قبال 

باهاش رقصیده بودم ولی این رقص فرق داشت.
پنجه ی پامو کشیدم عقب و اونم پاشو اورد جلو. رقصمون شروع شد. فاصله ی صورتامون خیلی نزدیک بود و نگاهمون از 
نگاه همدیگه جدا نمی شد. صدای موزیک خیلی بلند نبود ولی تا اواسط رقص هیچ کدوم اون صدای دلچسب رو قطع نمی 

کردیم. هیچ کدوم سعی نداشتیم خرابش کنیم و از رقصمون لذت می بردیم. میعاد دقیقا همراه من می شد و منم پابه پاش 
می رقصیدم. 

- میدونی شدی همه چیز زندگیم؟

من نگاهش کردم. می خواستم میعاد فقط برای من حرف بزنه. می خواستم همه ی دلخوریامو بشوره و ببره حتی یک ذره 
فکر م خیال برای من نمونه. می خواستم صداشو بشنوم و توی گوشم زمزمه های قشنگ کنه. 

دستشو آوردذاشت کنار چشمم. همونجا رو اروم و نرم نوازش کرد. کاش می شد همه ی دنیا رو از بین برد و فقط خودمون 
بمونیم. کاش می شد چشم ببندم و باز کنم و سط خونه ی میعاد توی جنگل باشیم. اونجا بودن رو به همه جا ترجیح 

میدادم.

- میدونی اومدی شدی همه کسم؟ اومدی شدی زندگی؟ یه قلب خسته رو زنده کردی و مجبورش کردی بتپه؟

سر جاش وایساد و دو طرف صورتم رو بین دوتا دشتش گرفت. وایساد و زل زد توی چشمای من و منم نگاهم رو میون 
قهوه ای هاش چرخوندم.
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- شبیه هیشکی نیستی! بهت میگم شقایق ولی تنها شقایق زندگیم میشی. بهت میگم شقایق ولی یاد هیچکس نمیوفتم. 

دیگه نمیوفتم...بهت میگم شقایق چون دلم نمیخواد پارمین باشی، نمی خوام دختر منوچهر کیهان باشی  و میخوام همینی 
که خودم شناختم باشی. می خوام با حوله راه بیوفتی توی خونه و من تا می تونم دیدت بزنم .

- میعاد!

سرشو چسبوند به پیشمونیم و گفت:

- جون میعاد!



نفسش تند شده بود. بازوهای منو  توی دستش گرفته بود و نزدیک ترین حالت ممکن بهم وایساده بود. نمی رقصیدیم ولی یه 
لحظه هم چشمامون راه دیگه ای جز نگاه به همدیگه رو نمی گرفت. 

- پرو، به من میگفتی دید زدن نداری!

- اگر می گفتم دارم دید میزنمت که پرو  می شدی.

پامو کوبیدم روی پاشو با اخم نگاهش کردم. دادش رفته بود هوا و میون دزدی که ابروهاشو تو هم کشیده بود می خندید.

- چه کارا! اوه اوه!

- تا تو باشی اذیتم نکنی.

منو کشید توی بغلشو الله ی گوشم رو بین دندوناش گرفت . آروم ولش کرد و  همون جا رو بوسید. صدای بوسه اش توی 
گوشم پیچ خورد و همون جا شروع به زمزمه کردن کرد:

- چی میگی جوجه ی خوشگل من؟ چی میگی آب نبات چوبی؟

دوباره همون جا رو بوسید و من کم مونده بود از ضعفی که توی عضالتم به وجود اومده بود پس بیوفتم. کم مونده بود 
شونه خالی کنم و روی زمین بیوفتم.

- دیگه نشنوم به من و حسم و هرچی بینمونه شک کنیا! دیگه نشنوم و نبینم که دلت پر درد بشه بخوای جای دیگه جز توی 

بغل من خودتو آرمم کنیا! دیگه نبینم ایت حالتو... نبینم اینطوری درد بکشی صدات در نیاد و به من بی محلی کنیا!

این بار مسیر بوسه اش روی گردنم نشست. یه جا بین گوشم و زیر گلوم رو بوسید. هر یه بوسه که می زد یکمی هم بینش 
صحبت می کرد و حرفاش قند رو توی دل من آب می کرد.

- تو یدونه ی منی... تا دنیا دنیاس نمی ذارم کسی تورو ازم بگیره. تا دنیا دنیاس می خوام خنگ بازی دربیاری و من اذیتت 
کنم تو دلم بخندم توام حرص بخوری.

با اخمی که خنده قاطیش بود عقب کشیدم و یکمی هلش دادم عقبی. دستمو زدم به کمرمو گفتم:

- پس منو می خوای سرگرمیت باشم.

عقب عقب رفتم ولی بدون این که پشت سرم چیزی باشه به خودم پشت پا زدم! پام گیر کرد به اون یکی و داشتم زمین می 
خوردم که دستامو روی هوا گرفت و جیغم وسط گلوم خفه شد.

- آخه دیوونه، سرگرمی چیه! خودت رو ببین چه دست و پا چلفتی ای هستی!

صاف وایسادم و گفتم:

- من دست و پا چلفتی نیستم.

دستمو آود باال و روشو بوسید و گفت:



- چیزی می خوری برم بگیرم؟

- نه بریم خونه!

یه تای ابروشو فرستاد باال و با حالتی استفهام انگیز گفت:

- خونمون یا خـــونمون؟

- اینا که جفتش یکیه.

بینیمو بین دوتا انگشتش فشار داد و گفت:

- یه خونمون تهرانه یه خونمون شماله.

با شیطنت چشمامو یکمی جمع کردم و گفتم:

- امم کدوم خونمون تهرانه کدوم شمال!

- شمالیه خونمونه...

به خودم و خودش اشاره کرد و ادامه داد:

- تهرانم ک خونه مونه ...
به خودش و پشت سرش اشاره کرد! لبامو جمع کردم و هیچی نگفتم. اخماشو کشید تو هم و فاصلمونو بر کرد. لباشو 

گذاشت روی لب من و قبل از اینکه مهلت بده محکم بوسید و وقتی عقب کشید گفت:

- لباشو چه شکلی میکنه برای من!
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صدای زنگ تلفن میعاد باعث شد تا نگاهشو از من بگیره و دستشو بکنه توی جیبش تا گوشی رو دربیاره و جواب بده. یه 
طور با نمکی ابروشو می انداخت باال و لحنش حین تلفن حرف زدن عوض می شد که خندم می گرفت.

پشتش به من بود و فکر می کنم داشت با میالد صحبت می کرد. اون رگ شیطنتم باد کرد و رفتم سمتش. دستمو گذاشتم 
دور بدنش و از پشت بغلش کردم. همیشه که نباید غصه می خوردیم. باید یه بخش شیطنت توی زندگی میبود که همه ی 

سختی ها و غصه ها رو  یادمون بره.

- میایم برای شام! شما...



دیگه نتونست جمله اش رو  کامل کنه چون پامو بلند کرده بودم تا لبم روی گردنش بشینه. از پشت یه جا نزدیک زیر گوشش 
رو بوس کردم که یهو جا خورد و برگشت. انگارر میالد پشت تلفن یه چیز می گفت که میعاد تند تند گفت:

- با...باشه. نه... یعنی نمیدونم.

دستشو یه طوری که انگار داره بهم میگه چند دقیقه وایسا گرفت سمت من ولی من قصد نداشتم دست از اذیت کردنش 
بردارم. همونطور که داشت با تلفن صحبت می کرد و دستشو زده بود به کمرش باز رفتم جلو. انگار تونسته بود رشته ی 

کالم رو دستش بگیره و چیز مهمی رو به میالد توضیح می داد که من دستمو کشیدم روی خط ریشش. 
قشنگ حس کردم که نفسش رفت و چند دقیقه بعد اومد.هاج و واج نگاهم می کرد. رفتم جلوش وایسادم و یقه ی لباسش 

رو مرتب کردم. لبامو با عشوه جمع کرده بودم و لباسشو کامال تصنعی درست می کردم.

- میام حرف می زنیم.

میالد ول کن نبود و من از چهره ی میعاد مقدار کالفه بودنشو احساس می کردم. با دستش خودشو باد زد و کف دستشو به 
معنای یکمی صبر کردن به سمت من گرفت.

- باشه، اکی عه!

دوباره روی پنجه ی پام وایسادم و لبمو گذاشتم باالی گونه اش، همون جایی که هیچ تار مویی نبود و فقط پوست صورتش 
بود. نرم و دلچسب بوسیدم. یه طوری که صدا نداد بعدشم با شیطنت توی چشماش نگاه کردم و خندیدم. دستمو گذاشتم 

روی دهنم و بهش خندیدم.
خیلی زود تلفن رو قطع کرد و همین که گوشی رو گذاشت توی جیبش ازش فاصله گرفتم. دو قدم عقب عقب رفتم و نگاهم 

رو از چشماش گرفتم. صدای خندم توی محیط پیچیده بود و با صدا فقط می خندیدم.

- نمی ذاری حرف بزنم دیگه!

جیغ زدم و دو قدم عقب تر رفتم.

- چقد این جا گرمه!

راست می گفت منم گرمم شده بود ولی اصال نباید به روی خودم میاوردم. توی اون سرما قطعا محیط گرم نبود ما بودیم 
که گرممون شده بود.

- میگم خانم این کارا عاقبت خوشی نداره ها.
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بلند بلند می خندیدم و عقب عقب می رفتم. میعاپ نگاهش شیطنت و تهدید رو با همدیگه داشت.



- من که کاری ندارمت.

- نذاری تلفن حرف بزنما!

زبونمو  آوردم بین دو  ردیف دندونای سفیدم و یه نوچ بلند باال گفتم. قدم هاشو  تند برداشت و خودشو رسوند بهم. منم جیغ 
کشیدم و سعی کردم از دستش فرار کنم. من میدوییدم و میعادم دنبالم میدویید. صدای هردومون توی خونه پیچیده بود . 

میخندیدیم و از کل دنیا جدا شده بودیم.

- وایسا ببینمت! 

پشتمو کردم بهش و اومدم دور بزنم که بین دستاش گیر افتادم. کمرمو اسیر دستاش کرد و منم بلند بلند می خندیدم. 

- خوب چیکار می کردی؟ داشتی می گفتی...

انقدر سفت و محکم منو گرفته بود که نمی تونستم از دستش در برم. انقدر مصمم بود که اجازه نمی داد تکون بخورم.

- من؟ هیچی! اصال مگه من چیزی گفتم؟

- اینطوری دلبری می کنی تا خونه نمیرسیما...

نگاهمو ازش گرفتم و سعی کردم دستشو هل بدم ولی دیگه زورم بهش نمی رسید. انگار شیطنت من عاقبتش متفاوت بود و 
نمی تونستم از دستش در برم.

سرش رو برد زیر گلوم و عمیق بو کشید.

- خب می گفتی... که نمیذاری تلفن حرف بزنم، که شیطون میشی؟

بدنم داغ شده بود. تمام تنم میعاد رو تمنا می کرد. میون دستاش بودم و انقدر وجودش رو تمنا می کردم که حاضر نبودم 
حتی یک سانت هم بینمون فاصله بیوفته.

- خب نمی خواستی تعریف کنی ببینم چی هست چی نیست؟

نه واقعا نمی خواستم تعریف کنم. نمی خواستم هیچی بگم وون اون لحظه توی اون موقعیت انقدر لذت بخش بود که 
نتونم از اون لحظه جدا بشم. که دلم بخواد همینطور ادامه پیدا کنه و لذت ببرم.

باز هم لبش رو گذاشت روی سیبک گلوم و بوسید. از اون بوسه های پر صدا و داغ. داغی لباشو روی پوستم احساس می 
کردم و داشتم از التهاب می سوختم.

- چی   چیو!

یکمی باال تر اومد و زیر گوشم رو بوسید. الله ی گوشم رو بین دندونش نگه داشت و گفت:

- اوم، نمیدونم.

̦Ԍ̦Ԍ̦



̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_237

انرژیم داشت تحلیل می رفت. اون لحظه فقط صدای نفس هام بود که بینش جمله های میعاد رو هم میشنیدم. چشمامو 
بستم و سعی کردم به خودم مسلط باشم ولی همین که دستش رفت زیر لباسم دیگه تمام تالشم رو از بین برد. دیگه من نمی 

تونستم کاری بکنم فقط دلم می خواست همراهیش کنم.
لبامون درگیر بود و دست میعاد طوری ماهرانه روی بدنم سر می خورد که من فقط داشتم لذت می بردم. نه مهم بود که 
کجاییم و نه مهم بود که باید برگردیم خونشون. اصال یادمم نبود آخرین چیزی که خوردم چی بود. فقط اون لحظه خود 

میعاد بود که زندگی رو برام قابل تحمل تر کرد.
بدنم داشت آتیش می گرفت. لبش رو گذاشت روی شکم برهنه ام... نرم و آرام بوسید. بدنم می لرزید ولی از سرما نبود. 

انقدر گرمم بود که قابل توصیف نبود. منو روی تخت یه نفره ای که توی اتاق بود خوابوند و بدنم ماالمال بوسه هاش شد. 
بدنم توی تب می سوخت و اون تیمارم می کرد.

- اجازه هست؟

چشمام بسته شده بود. یه نموره بین پلکام فاصله دادم و نگاهش کردم. لبخندم کافی بود که ازم اجازه رو بگیره و کمر 
شلوارم هدف بعدیش بشه. این مدتی که به هم نزدیک تر شده بودیم همیشه یه حدی رو رعایت می کرد ولی این بار دیگه 

هیچ حدی نبود. دیگه مانعی نبپد که جلودارمون باشه. من میخواستم عشق میعاد رو به خودم ثابت کنم و فکر میکنم میعاد 
هم مثل من تمام تنش التماس بود برای فتح شدن بدنامون.

با هر بار لمس بدنم با دستاش بیشتر غرق می شدم و بیشتر لذت می بردم. هیچ فکریدتوی سرم نبود. نه به گذشته فکر می 
کردم و نه به آینده. فقط اون لحظه و لذتی که کنارشدداشتم برام مهم بود. 

سرش رو آورد جلو کنار سرم و لباشو به گوشم نزدیک کرد. دستش روی بدنم بود و نوازش وار حرکت می کرد که گفت:

- میدونی دیگه طاقت ندارم برای داشتنش صبر کنم؟

من اون لحظه فقط آب دهنمو قورت دادم و چشمامو توی چشماش قفل کردم. نگاهش سرخ بود و لبخند از روی لبش نرفته 
بود. قشنگ قطره های عرق رو روی پیشونیم حس می کردم.

لبمو گزیدم که اومد لمتشو با بوسیدنم اجازه نداد لبم بین دندونام بمونه. یه لحظه بود، یه لحظه که انقدر غرق وجودش 
بودم که هیچی نفهمیدم، یه لحظه که انقدر بعدش نوازش شدمو قربون صدقه ام رفت که هیچی متوجه نشدم.

- آرومی؟

- اوهوم!

- درد نداری؟

- نه...

سرمو گذاشتم روی بازوشو صورتمو توی زیر بغلش پنهون کردم. دستشو محکم پیچید دورمو آروم زیر گوشم گفت:



- بهم نگفته بودی اولین بارته...

سرمو تکون ندادم. درد نداشتم، ولی قلبم داشت درست توی دهنم کوبیده می شد. کاش می تونستم بهش بگم راجبش حرف 
نزن بذار توی لذتم بمونم. درست بود که من نامزدی ناموفقی داشتم ولی میعاد اولین تجربه ی نزدیکیم بود.

- اذیتت نکردم؟

- نه.
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سرمو گرفتم باال و یکمی به سمتش چرخیدم. اولین بار بود که اون برقو توی چشماش می دیدم. اون لبخند آروم رو روی 
لباش می دیدم. اولین باری بود که این میعاد رو می دیدم. این نزدیکی در آنی از واحد حس های منو چندین برابر کرده بود 

و منو به اوجی از لذت رسونده بود که باال و پایین رفتن سینه ام دست خودم نبود. یه ال پتوی نازک روی بدنمون بود ولی 
بود و نبودش فرقی نداشت.

- میعاد...

دستشو برد توی موهام. یکمی بین موهام خیس شده بود که به نشونه ی اعتراض از اینکه ممکنه بدش بیاد گفتم:

- نکن عرق کردم.

سرشو آورد جلو و روی موهامو بوسید و گفت:

- مگه چیه، همه ی بدنت برام قشنگه.

حس کردم یکمی صورتم سرخ شد ولی جوابشو ندادم فقط دوباره صداش زدم.

- میعاد!

- جون دل میعاد...

از روی دستش بلند شدم و دمر طوری که بتونم قشنگ نگاهش کنم کنارش دراز کشیدم. روی آرنجم تکیه داده بودمو میعاد 
یه دستش زیر سرش بود و یه دست دیگشم دراز بود و من قبلش روش دراز کشیده بودم.

- تو واقعا منو دوست داری؟



لبخند زد. از اون لبخند ها که میتونستم مطمئن باشم از ته دلشه. از اون خنده های شیرینی که به دلم آرامش می داد. میعاد 
همه ی. دردا رو از من دور می کرد و یادم میرفت زندکی پر از سختی و مشکله.

- تو جون منی... زندگیمی. هیچی رو تو این دنیا بدون تو نمی خوام.

- از ته دلت می خواستی باهام باشی؟

دستشو کشید الی موهام. من جدی داشتم ازش سوال می کردم. یکمی زیر دلم درد گرفته بود ولی اونقدر نبود که بخوام 
بهش اهمیت بدم. سرمو کج کردم و توس چشماش نگاه کردم. دستمو کشیدم به ته ریشش و زبری دوست داشتنیشو  لمس 
کردم. بهترین حس رو کنارش چشیده بودم. وقتی چند دقیقه قبل و لمس انگشتاش روی بدنم رو یادم میومد قلبم دوباره 

شروع به تپیدن می کرد.

- با تک تک سلول های بدنم میخوامت. پشیمونی؟

سرمو تکون دادم. خیلی سریع تکون دادم. پشیمون نبودم. مهم نبود که نسبت من با میعاد فقط یه دوست دختر ساده بود. 
مهم نبود که فقط همخونه اش بودم، کسی که نجاتش داده بود. فقط برام حسی که توی دلم بود مهم بود.
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- مطمئن باشم؟

سرمو به معنای تایید باال و پایین کردم.

- تو  پشیمونی؟

- مگه میشه آدم از لذت بخش ترین لحظه ی زندگیش پشیمون باشه؟

سرمو دوباره روی بازوش گذاشتم که گفت:

- معجون سفارش بدم بیارن برامون؟

- نریم خونه؟

دستش که توی موهام می رقصید چشمام خمار می شد. دلمدمی خواست از جام تکون بخورم ولی باید برمیگشتیم خونه 
شون. بعد از اومدن باباش من از اونجا رفته بودم. هم زشت بود و هم باید برمیگشتیم تا بتونیم زودتر بریم جنگل به 

زندگیمون برسیم.

- اگر دلت میخواد بریم.



- یکمی بغلت بخوابم بعد.

دستشو  دورم محکم تر کرد. من از بودن کنارش طوری غرق در آرامش بودم که هیچ وقت طیذاین همه سال زندگی این 
آرامش رو تجربه نکرده بودم. خدارو بابت بودنش شکر می کردم. بابت این که منو سر راهش گذاشت و اونو سر راه من. شکر 

می کردم که منو یادش نرفته بود و اجازه نداده بود اون زندگی نکبت بار شروع بشه.

- حاضر نیستم با دنیا عوضت کنم.

- منم با هیچی عوضت نمیکنم.

- شقایق؟

سرمو بلند نکردم. اتفاقا چشمامو بیشتر بستم تا آرامش وجودم بیشتر بشه. اونطوری که صتام می زد میتونستم توی اوج از 
زندگی خداحافظی کنم.

- هوم...

- هیچی، دوست دارم صدات کنم.

و من لبخند زدم و سرم رو بیشتر توی زیر بغل لختش فرو بردم.
نمیدونم چند دقیقه همونطوری توی بغلش خوابم برده بود که با نرمی لب هاش که روی شونه هام می شست بیدار شدم. 
نمیتونم بگم چقدر زیبا بود اون لحظه ها... نمیتونم حسمو برای کسی توصیف کنم. من تو موقعیتی بودم که فوق العاده 

ترین حس هارو داشتم.

- خوشگل من، عروسکم. بیدار میشی؟ 

بین پلکم رو یواش باز کردم. تاریکی اتاق نشون میداد که ساعت از شش بعد از ظهرم گذشته و من این تایمی که خورشید 
رختشو  بسته بود تو خواب ناز بودم.

با صدای گرفته گفتم:

- چقدر خوابیدم!

روی پیشونیم رو بوسید و موهامو با دستش عقب فرستاد و گفت:

- خوب خوابیدی؟

- اوهوم...

پتو رو گرفتم دستم و با اون بلند شدم. دنبال لباسام می گشتم ولی تو اون تاریکی پیداشون نمی کردم. میعاد زود تر از من 
رفت سمت چراغ و اونو روشن کرد. خودش اومد و لباسامو یکی یکی داد دستم تا تنم کنم و خودشم مشغول پوشیدن شد.

رفتم بیرون و شیشه یدنوتال رو که روی اپن بود برداشتم. انگشتمو کردن توشو چرخیدم ببینم میعاد کجاس که چند قدم 
عقب تر از خودم دیدمش. تنگشتمو گرفتم سمتش اونم تا جایی که انگشتم شکالتی بود مکش زد و چشم هاشو بست.



̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_240

من جلو جلو  رفتم و میعاد هم پشت سرم در رو بست و اومد بیرون. یه حس شعفی توی وجودم بود. احساس آرامش داشتم. 
احساس داشتن یه تکیه گاه و تغییری جدید توی زندگیم. من آدمی نبودم که رابطه با یه مرد رو  حتما منجر به ازدواج 

بدونم. در واقع اصال توی ذهنم به ازدواج با میعاد نه فکر کرده بودم و نه می کردم. این که کنار هم بودیم و آرامش داشتیم 
برام بیشتر از هرچیزی ارزش داشت.

توی راهروی بلند و باریک مجتمع برگشتم عقب و نگاهش کردم. دیدمش و از اینکه عاشقانه دوسش داشتم لذت بردم. از این 
که میتونستم لبخند رو توی چشماش هم ببینم کیف کردم.

میعاد اومده بود و نذاشته بود من تنهایی غم و غصه رو  به دوش بکشم. اومد تا کنارم باشه و تنهایی اذیت نشم.
کنارش وایسادم و  دستم رو  دور بازوش حلقه کردم. چسبیدم بهش و سرمایی که تو هوا پیچیده بود رو نادیده گرفتم. همین 

که از در واحد اومدیم بیرون سرمای شدید لپم رو مورد اصابت قرار داده بود. میعاد دستشو کرد توی جیبش و با هم به 
سمت بیرون راه افتادیم. 

اتاق نگهبانی خالی بود. منم ترجیح دادم کلید رو برنگردونم و پیش خودم بمونه تا شاید نیاز شد و خواستم دوباره بیام. 
میعاد با اخم داشت به گوشیش نگاه می کرد که دستشو یکمی فشار دادم و گفتم:

- چی شده؟

بدون این که جوابمو بده برای بار دهم توی این یکی دو ساعت گفت:

- تو خوبی؟ فشارت نیوفتاده؟

آروم بهش خندیدم و سرمو تکون دادم. حالم خوب بود. یکمی لرز داشتم و اونم بخاطر استرس این تجربه ی جدید بود. 
لپامم یخ زده بود ولی توی دلم آروم بودم و قلبم به وجودش گرم بود.

- مامانم پیام داده میخواد ببینه کی برمی گردیم.

- اوهوم. پس چرا ناراحتی؟

دستشو گذاشت روی دکمه ای که در اصلی مجتمع رو باز می کرد و همونطور که در با صدا باز شد گفت:

- دارم برنامه هامو توی ذهنم مرور می کنم. 

در رو محکم کشید به سمت خودش. بخاطر فنری که بهش وصل بود یکمی سفت بود. منم دستمو از بازوش جدا کردم که 
برم بیرون. چرخیدم سمتش و گفتم:

- چه برنامه ای؟



- باید برم مدارکت رو  از پدرت بگیرم...

یه لحظه حس کردم خون به مغزم نمی رسه! مدارک می خواستیم چیکار؟ اصال برای چی باید با اونا روبرو میشدیم؟ 
چشمامو بستم ولی نمیتونستم آب دهنمو قورت بدم.

در رو بست و همین که برگشت سمت من چشمش روی یه نقطه گیر کرد. ابروهاشو داده بود باال و فقط به اون نقطه نگاه 
می کرد. من که گیج و مبهوت بودم یهو برگشتم ببینم داره به چی نگاه می کنه که با دیدن کوروش کم مونده بود روی زمین 

بیوفتم.
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- به به عروس فراری... میبینم آپشنای جدیدم به شخصیتت اضافه شده دختر فراری!

یه کاپشن سرمه ای تنش بود. دستشو توی جیب اون فرو کرده بود و به کاپوت ماشینش تکیه داده بود. همون ماشین 
خودش بود. نه ماشین عوض شده بود و نه خود کوروش ذره ای تغییر مرده بود. همون موهای مجعد و همون صورت 

کشیده. هیچی عوض نشده بود. اون پوزخند همیشگیشم روی لبش کاشته بود و از لبش جداش نمی کرد.
دست میعاد دور شونم پیچ خورد و صداشو شنیدم که گفت:

- نترس من پیشتم.

همونطور سرشو چرخوند سمت کوروش و باذصدایی که یکمی از حالت همیشگیش کلفت تر بود گفت:

- بفرمایید امرتون!

- ا بهت نگفته نامزد داره! 

کوروش جلو اومد و دستشو به سمت میعاد دراز کرد. انگار برای تمام این لحظه ها برنامه چیده بود و داشت روی همون سیر 
برنامه ریزی شده پیش می رفت.

- کوروشم، نامزد پارمین. 

دست کوروش روی هوا موند و میعاد حتی برای گرفتن دستش به خودش تکون نداد. احساس ضعف می کردم. احساس 
ناتوانی... از این که نماتونستم از خودم دفاع کنم و فکم اونطوری قفل کرده بود عصبانی بودم.

من پشت میعاد قایم شده بودم. دستمو گرفته بودم به بازوشو انگار با این کار می تونستم از کوروش فرار کنم. صدای 
فریاداش با شنیدن دوباره ی صداش تچی گوشم بود. صدای عصبانیت هاش. دردی که توی بدنم میپیچید و وحشتی که از 

کوروش داشتم. 
زیر دلم شروع کرد به تیر کشیدن. دست آزادم رو نا محسوس رسوندم به زیر شکمم و فشارش دادم.

- امرتونو بفرمایین!



کوروش به مسخره زد زیر خنده و گفت:

- میگم نامزدمه حاجی... من باید بپرسم ببینم شما کنار نامزد من همچین جیجی باجی چیکار میکنی!

دهنم بسته شده بود. انگار بین دوتا لبم چسب ریخته بودن و نمیتونستم از هم جداشون کنم. از خودم متنفر بودم که 
اینطوری قفل کرده یودم و نمیتونستم از خودم دفاع کنم.

- فکر میکنم نامزدی ای درکار نیست... اگرم بوده االن دیگه نیست.

کوروش ابروشو داد باال و پوزخند زد. قشنگ توی دلش داشت مسخرمون می کرد. زیر نور چراغ وایساده بودیم وگرنه که 
نمی تونستیم همدیگه رو ببینیم.

- بسه موش و گربه بازی. بیا بریم تکلیفتو با پدرت روشن کنم.
میعاد جلوم وایساد و با قاطعیت جوابشو داد.

- اول این که درست صحبت کن. بعد هم این که هر جا دلش بخواد میره نیازی هم نیست به شما جواب پس بدیم.

کوروش اومد جلو که میعاد رو کنار بزنه ولی میعاد طوری محکم وایساده بود که اجازه هداد حتی کوروش نگاهشم بهم 
بیوفته.

- میبینی که ترسوندیش... برو عقب اگر بخواد خودش باهات صحبت میکنه.

دستمو فشار دادم زیر دلم و بازوی میعاد رو  چنگ زدم. سرم داشت گیج می رفت. اضطراب و فشاری که روم بود رو 
هیچ وقت تجربه نکرده بودم.

- میعاد...
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بی حال شدم و احساس کردم سرم گیج رفته. چشمام سیاهی رفت. صدای میعاد رو می شنیدم لی توان جواب دادن نداشتم. 
بدنم بی حس شده بود و سوزن سوزن می شد. فهمیدم روی دستش بلند شدم ولی بعدش دیگه چیزی متوجه نشدم.

***
سردی و سنگینی دستی رو روی پیشونیم حس می کردم چند لحظه بعد صداشو شنیدم. خوددمیعاد بود که باال سرم بود.

- نه هنوز، دکتر گفت فشارش افتاده. 

انگار داشت با تلفن صحبت می کرد چون صدای هیچ کس دیگه از اون طرف شنیده نمی شد. من سعی میکردم بین پلکامو 
باز کنم ولی انقدر سنگین شده بودن و خوابم میومد که ترجیح میدادم باز هم بخوابم.



- سرمش تموم بشه میارمش خونه. نگران نباشین شما شام بخورین اومدم خودم گرم میکنم. نه قربونت برم نگران نباش 

چیزی نیست... باشه... چشم!

یکمی بین پلکامو باز کردم که چشمم افتاد به سرمی که به دستم وصل بود و میعادی که درست کنار پایه ی سرم وایساده 
بود. تلفنش رو توی جیبش گذاشت و همون لحظه دید که چشمم رو باز کردم. خم شد روی صورتم و لباشو گذاشت روی 

پیشونیم. لبخند زد و گفت:

- بهتری؟ 

چشمام رو بستم. زبونم سر شده بود. سختم بود تکونش بدم و حرف بزنم. همین که با صورتم حالمو بهش نشون میدادم هم 
خیلی بود. یادم اومد چی شده بود. یادم اومد کوروش جلومون سبز شده بود و من داشتم از ترس روبرو شدن باهاش 

ستکه میکردم. یادم اومد هوا بوی برف می داد و من پشت میعاد قایم شده بودم...
دستشو کشید روی پیشونیم و موهامو کنار زد. لچبهم لبخند می زد ولی من هنوز ترس توی دلم بود. می ترسیدم ازش 

بپرسم کوروش کجاس... می ترسیدم از چیزایی حرف بزنم که ازش فرار می کردم. دلم فقط خودشو میخواست.

- ضعف کردی خوشگلم، یکم دیگه سرمت تموم بشه میریم خونه.

- کوروش...

- نگران نباش. خودم همه چیزو ردیف میکنم. صبح میرم پیش بابات.االن کوروش رو فرستادم رفت تو نگران چیزی نباش. 
حالت یکم بهتر بشه بریم خونه استراحت کنیم.
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لبام خشک شده بود. سخت از همدیگه جدا می شد.

- من میترسم میعاد.

دوباره روی صورتم خم شد و این بار چشمام هدف لب هاش بود.یک بار چشم چپ و بار دیگه چشم راستمو بوسید.

- من هستم نباید غصه داشته باشی، کنارتم دیگه نگران چی هستی؟

فقط نگاهش کردم. نگران نبودنش بودم. نگران این که هر لحظه رهام کنه. من از نبودنش می ترسیدم. از این که پشتمو 
خالی کنه... از این که برای اولین بار به یکی اینطوری اعتماد کرده بودم ولی فردا نباشه. حاال فقط روحم درگیر میعاد نبود 

دیگه حتی جسمم هم باهاش ادغام شته بود. من و میعاد جزئی از هم شده بودیم. حداقل توی ذهنیت من اینطوری بود 
نمیدونم خود میعاد چه تصوری داشت.



- بابام...

- تلفن زد، کوروش تا یکم پیش این جا بود ولی با بابات تلفنی صحبت کردم اونم ازش خواست برگرده. میدخواست تورو 
ببینه گفتم اول با هم صحبت کنیم بعد.

- سرت داد زد؟

می دونستم سرش داد زده. بابای من بود میشناختمش. لحن حرف زدنشم می دونستم. می دونستم چقدر پر از غرور و 
ابهت حرفایی رو زده که میعاد رو ناراحت کرده. نمیتونستن حدس بزنم چی گفته ولی مطمئن بودم ناراحتش کرده.

میعاد لبخند زد و دستمو گرفت. لبه ی تخت نشست و روی دستمو نوازش کرد. سرم رو توی ساعدم زده بودن و میعاد داشت 
انگشتامو نوازش می کرد.

- میگم تو فکر نکن بگو چشم.

- خب دلم می. خواد بدونم چی شده.

نگاهشو به سرمم انداختم که همینطور داشت قطره قطره به سمت شلنگش میومد و رو به اتمام بود و گفت:

- بذار بگم بیان سرمتو دربیارن داره تموم میشه.

نگفت و حس کردم داره میپیچونه که من متوجه نشم جریان از چه قراره. پرستار اومد و سرم رو دراورد ولی من هنوز توی 
بدنم ضعف داشتم. میعاد یه کیسه پر از دارو توی دستش بود و منم بهش آویزون شده بودم تا بریم سمت ماشین. یه 

درمونگاه کوچیک بود که منو آورده بود. میگفت ضعف کردی و باید بیشتر بهت رسیدگی کنم. دلم غش می رفت برای این 
که انقدر هوامو داشت ولی به این فکر می کردم که انقدر ارزش نداشتم که بابام به خودش زحمت بده و بیاد جایی که من 

هستم.
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همه دور میز صبحانه نشسته بودیم. حالم از روز قبلش خیلی بهتر بود. میعاد اصال نگران نبود که جلوی خونوادش بهم 
رسیدگی کنه. چپ می رفت راست میومد یه چیزی میذاشت جلوم تا بخورم. از سری قبل بیشتر هوامو داشت و منم بیشتر 

خجالت می کشیدم. البته که خونوادشم خیلی حواسشون بهم بود و اصال حس نمی کردم که توی خونشون یه شخص 
اضافی ای هستم.

همه مشغول بودن که یهو  زنگ خونه رو زدن. حق داشتم استرس بیوفته به جونم. نمیدونم چرا فکر می کردم باید به من 
مربوط باشه. باید کسی که پشت آیفونه یا از طرف کوروش باشه یا خودش باشه. اصال دلهره قلبم رو به تپش انداخته بود 

که میالد از جاش بلند شد و گفت:

- من باز میکنم...



تمام حواسم پیش اون بود تا ببینم کی زنگ زده. وقتی اسم خودمو شنیدم و فامیلیم هم  پشت سرش اومد فقط حس کردم 
یه لحظه لمس شدم. با اینکه میتونستم پیش بینی کنم ولی حالم خیلی بد شد. 

- ما کسی به این اسم اینجا نداریم!

میعاد دستش رو گذاشت روی پام و آروم قبل از این که بلند بشه گفت:

- بشین من میرم ببینم چه خبره.

- نه صبر کن خودم میام بابامه!

آره بابام بود. شنیده بودم که میالد گفت آقای کیهان و حتی اسم خودم رو  هم شنیدم.

- نه میعاد بذار خودم برم.

منم دنبالش از جام بلند شدم. نگاه نکردم ببینم چه کسی داره نگاهم میکنه ولی اون لحظه چنیدن و چند چشم روی خودم 
حس کردم. حق داشتن اون بیچاره ها. خونواده بی دردسر و آرومی که با اومدن من داشتن این چیزا رو تجربه می کردن. یه 

خونواده ساکت و گرم و صمیمی، دقیقا چیزی که من فقط از معنای خونپاده میدونستم و ندیده بودم.

- میعاد صبر کن. بذار من میرم ببینم چیکار داره.

صدای میالد میعاد رو  مخاطب قرار داد و گفت:

- اشتباه گرفتن.

- پدر منه آقا میالد. ممنون...

قبل از این که میعاد جوابشو بده خودم واقعیت رو گفتم. میدونستم اون لحظه درگیر اسم من میشه ولی مهم نبود.
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باید این مشکل رو خودم حل می کردم. پشت میعاد قایم شدن درست نبود. تا می میخواستم ازشون فرار کنم؟ تا کی باید 
دور می شدم و پشت میعاد می موندم و  اونو سپر بالی خودم می کردم؟ من دختر قوی و  محکمی بودم... یعنی باید می 

بودم و نباید میذاشتم نقطه ضعفام هر روز بیشتر بشه.

- کجا میری شقایق؟



من تند می رفتم و  میعاد هم دنبالم راهی حیاط شد. هوا انقدر سرد و استخون سوز بود که حس می کردم عمیق ترین جای 
استخونم هم درد گرفته و دارم یخ می زنم ولی دیگه برگشتن درست نبود همونطور بدون لباس اضافی رفتم سمت در.

- شقایق صبر کن. بیا برو تو...

- نه میعاد بذار خودم باهاشون صحبت کنم. تا کی میخوام پشتت قایم بشم؟

میعاد دستمو گرفت و نگهم داشت. روبروی خودش وایسادم. چشماش پر از خشم بود ولی بازم نمیتونستم اونو بندازم 
جلوی بابام.

- مجبورت میکنه باهاش بری.

- میرم، میرم قانعش میکنم برمیگردم. من توی اون خونه زندگی نمی کنم میعاد. اگر تا االن بهم زور گفته دیگه نمی تونه بگه. 

من یاد گرفتم که وجود من انقدر ارزشمند هست که خودم بخوام براش تصمیم بگیرم.

این خود جدیدم رو دوست داشتم. درسته همون روز قبل داشتم از ترس دیدن کوروش شونه خالی می کردم و کم مونده 
بود پس بیوفتم ولی بیشتر که با خودم فکر کردم فهمیدم باید قوی باشم و با اعتماد به نفس پیش برم. از چی می ترسیدم؟ 

از اینکه دوباره بشینم سر سفره ی عقد با کوروش؟ یا اینکه از میعاد جدا بشم؟ من بیست و هفت سالم بود و هیچکس 
نمیتونست یه دختر بیست و  هفت ساله رو  محکوم کنه. من جرات پیدا کرده بودم. من آدم دیگه ای شده بودم. باید اول توی 

وجود خودم به این باور میرسیدم بعد عملیش می کردم. روز قبل به اندازه کافی ترسیده بودم پس باید قوی میبودم.

- شقایق...

- میعاد لطفا. بذار خودم درستش میکنم.

قدم رو بلند کردم. پاهام می لرزید ولی سعی کردم محکم باشم. روی پنجه ی پام وایسادم و لبم رو گذاشتم روی گونه اش. 
زبری ته ریشش لبمو نوازش کرد و من آروم گونه اش رو بوسیدم.
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- نگران من نباش. من میتونم از پس خودم بربیام. باید بتونم.

- نمیتونی قربونت، نمیتونی. عصبانی میشی نمیتونی حرف بزنی به خودت فشار میاری.

نرم لبخند زدم و گفتم:

- عیبی نداره یاد میگیرم.



دستامو بغل کردم و با آخرین نگاهم بهش یه لبخند تلخ زدم و رفتم سمت در حیاط. دستمو که به زنجیر در گرفتم یه لحظه 
حس کردم دستام هیچی رو حس نمی کنه ولی یه نفس عمیق کشیدمو درو باز کردم.

موهامو دادم پشت گوشم که بابام برگشت سمتم. همون آدمی بود که آخرین بار دیپه بودم. کت و شلوار طوسی تنش بود و 
یه دستمال گردن سرمه ای بسته بود. من بعت از دم ماه داشتم پدرم رو میدیدم. آقای کیهان بزرگ...

یه عینک دودی سیاه رنگ روی چشماش بود. مثل همیشه استایلش رو حفظ کرده بود. مرتب و اتو کشیده، حتی اون وقت 
صبح. یه دستش توی جیب شلوارش بود و اون سمت کت و اور کتش عقب رفته بود. یه پالتوی سیاه روی کت طوسیش تن 

کرده بود و کفش های واکس خورده اش هم برق می زد.
عینکش رو دراورد و من چشمام توی چشماش قفل شد. یادم رفته بود که داشتم از سرما می لرزیدم. یادم رفته بود چجوری 

دندونام بهم میخورد و بدنم داشت یخ می بست.
ابروشو داد باال.نگاهم کرد و منم نگاهش کردم. ماشینش پشت سرش بود و راننده اش هم کنارش وایساده بود. 

- اینجا چیکار می کنی؟

سکوت کردم. گذاشتم لحن همیشگی و صدای کلفتش قشنگ بشینه روی مغزم. قشنگ برام یاداوری بشه و بفهمم ان مرد پدر 
منه.دستمو مشت کردم تا بتونم یکمی، فقط یکمی آرامشم رو بدیت بیارم. من یه بلوز پشمی مشکی لمه دار تنم بود که 

آستیناش یکم بهم بلند بود بخاطر همین وقتی دستمو مشت کردم آستینمم باهاش مشت شد. دندونامو روی هم فشار دادم و 
نتونستم همون اول جوابشو بدم.

- میگم با این وضع اینجا چیکار میکنی؟

یه تای ابروشو داده بود باال مثل همه ی دفعاتی که کار بدی کرده بودم و مبچی خواست تنبیهم کنه. مثل همه ی وقتایی که 
قرار بود اجازه نده دست به کشوی شکالتا بزنم و منم هر بار با این که میدونستم صبح تا عصر خونه نمیاد ولی نمی رفتم 

سمت کشوی شکالتا...

- سالم!
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- سالم هم بلدی؟ خانم کیهان چه عجب تونستیم شما رو روئیت کنیم.

ناخنمو کردم کف دستمو چشمامو با وجود اینکه می لرزید به بابام دوختم. به موهای جو گندمی اولین مردی که توی زندگیم 
بود نگاه کردم و از ترسش به خودم لرزیدم.

- برو بشین تو ماشین...

قدم برداشتم. در رو پشت سرم نبستم ولی به سمت ماشین بابام رفتم. نشستم روی صندلی عقب و خودشم از در سمت 
دیگه ی ماشین نشست. نمی خواستم جلوی در خونه ی میعاد اینا بحث و دعوا کنم. می خواستم بریم خونه ی خودمون و 



حرفامو بزنم. البته اینکه اضطراب نمی ذاشت حرف بزنم و هر بار می خواستم پشت گوش بندازم هم دلیل محکمی بود.
تمام مسیر حرف نزد. من فقط یکمی گرم شده بودم و از اون سرمایی که توی تنم بود خبری نبود. خیلی راحت با پای خودم 

داشتم می رفتم خونه ی خودمون. می رفتم جایی که روز آخر ازش فرار کرده بودم. 
بابا حرف نمی زد، البته مشخص بود که توی ماشین چیزی نمیگه و برسیم خونه صدای دادش قطع نمیشه ولی تمام طول 

مسیر که طوالنیم نبود بهم کمک کرد که بتوتم اعتماد به نفسمو به دست بیارم.
ماشین تا جلوی عمارت رفت. قبل از این که بابا حرفی بزنه در ماشینو باز کردم و پیاده شدم. سرمای هوا درختای حیاط رو 

هم بی جون کرده بود. درختا بدون برگ توی حیاط رخ نمایی می کردن. پامو که گذاشتم روی سنگ های مرمر سفید انگار 
تازه مطمئن شدم که برگشتم خونه. تازه فهمیدم کجا هستم و برای چی اومدم.

انگار هیچ کسی جز خودمون خونه نبود. حتی من این راننده ی بابامو نمیشناختم. خونه توی یه سکوتی بود که از همیشه 
خوف آور تر بود.

رفتم تو و جلوی پله هایی که به طبقه ی باال متنهی میشد وایسادم. سرمو که برگردوندم دیدمش که در رو پشت سرش بست 
و اور کتش رو از تنش دراورد.

- می شنوم؟!

نگاهش کردم. این جا فقط من بودم و خودش. باید دیگه حرف می زدم. همین جا قبل از رفتن باید باهاش حرف می زدم.

- نمی خوام با کوروش ازدواج کنم.

- اینو که خودم دیدم! مگه به خواست توس؟

دندونامو روی هم فشار دادم. انقدر خونسرد بود که باورم نمی شد. حتی خط و  خطوط صورتش هم تکون نمی خورد.
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- با پای خودت از این خونه رفتی بیرون و با پای خودت هم برگشتی...

قدم زد. از جلوی در اومد کنار و به سمت پذیرایی قدم برداشت. صدای پاشنه ی کفشش توی کل فضا انعکاس گرفت و 
دوباره وسط راه وایساد و گفت:

- خب میگفتی!

- شما از جون من چی میخوای؟

هنوز به خودم مسلط بودم. به خودم قول داده بودم که مسلط باشم و هیچی نگم که کار رو خراب کنه. حتی قول داده بودم 
سکوت نکنم و فقط با تسلط روی خودم حرفم رو به کرسی بشونم.

- توی اون خونه چیکار می کردی؟



آب دهنمو از توی گلوی خشک و دردناکم هل دادم پایین. دهنم خشک شده بود.پاهام جون نداشت چلی قرص و محکم 
وایساده بودم روشون.

- وقتی داشتم ضجه می زدم که تمام بدنم درد میکنه کجا بودین؟ وقتی از درد خوابم نمی برد کجا بودین؟ چرا هیچ وقت 

حرف های منو  باور نکردین؟ فرار کردم... از این خونه، از شما... از کوروش فرار کردم.

نگاهشو  ازم گرفت. بدون این که اصال نگاهم کنه گفت:

- برو توی اتاقت...

- نه بابا، همیشه شما حرف زدی یه بارم من. من دختر بچه دوازده ساله ای نیستم که سرش داد می زدی می رفت توی 
اتاقش و صداشم درنمیومد. دخترت بزرگ شده...

صداشو انداخت روی سرش درست همونطور که انتظارشو داشتم. من بابامو از خودشم بهتر می شناختم. یهو داد زد و گفت:

- انقدر سرخود شدی که رو حرف من حرف میزنی؟ انقدر بی غیرت نشدم که دو ماه گذاشتی از خونه رفتی بشینم نگاهت 
کنم...

نذاشتم حرفشو ادامه بده. اون واقعا نشسته بود خونه و  نگاه کرده بود. اگر می خواستن دنبالم بگردن تا االن هزار بار  پیدام 
کرده بودن.

من میدونستم چه کارایی ازش بر میاد. بابای من با خردن آدما همه ی کاراشو راه مینداخت اونوقت حاال اینطوری می گفت!

نترسیدم. دیگه نترسیدم و همونطور که توی چشماش زل زده بودم گفتم:

- دیکه نمیذارم برای منافع خودتون پا روز احساسات و زندگی من بذارین. دیگه نمیذارم مثل یه عروسک خیمه شب بازی با 

من رفتار کنین. من آدمم. اگر شما فکر من نیستین و خون مشترکی که توی رگ هامون جاریه باعث نمیشه یکم فقط یکم 
دلتون به رحم بیاد پس خودم وارد عمل می شم.
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سرمو برگردوندم و قدم هامو تند کردم. دوییدم سمت اتاقم تا هرچیزی که نیاز داشتم رو  بردارم. بعد از اونجا باید می رفتم 
و خودمو می رسوندم به کالس رقصم. اینطوری که من خودمو داشتم از بابام دور می کردم نمی تونستم دیگه برگردم و 

حتی باید قید اونجارو هم می زدم. حتی اگر قرار نبود میعاد هم حمایتم کنه باید خودم روی پاهام وایمیستادم.
وسط پله ها بودم و دستم به نرده های یخ زده و سرد سنگی بود که صداشو شنیدم.

- نخواستم مثل مادرت هرز بپری...



قلبم وایساد. مادر من هرز پریده بود؟ من از مادرم یه عکس داشتم و یک سری یادگاری. حتی بجز محبت و مهربونی چیزی 
ازش یادم نبود.  قلبم گرفت از این حرفی که زد. با شدت و اخم برگشتم سمتش و گفتم:

- مادر من اگر هرز هم پریده بود مطمئنم اگر االن اینجا بود نمی ذاشت به دخترش زور بگین. گذشته و زندگی آدما به 

خودشون مربوطه. با این حرفا عزیز بودنش رو  برای من نمیتونین کمتر کنین. برام مهم نیست که چی میگین فقط این مهمه 
که یه بخشی از زندگی رو زهر مار من کردین. شما پدرین؟ پدرا بچشون براشون توی اولویت نیست؟

واینستادم تا بیشتر به مادرم توهین کنه. کنجکاو شده بودم گذشته رو بفهمم. نه چیزی که من میدونستم. یه مرگ عادی و 
نبودن مادر توی زندگیم بلکه اون واقعیتی که بود ولی دلم نمیخواست این واقعیت خللی توی تصمیمم ایجاد کنه. قطعا بابا 

اینطوری گفته بود که منو از تصمیمم منصرف کنه ولی من منصرف نمیشدم.
باالی پله ها کنار هم اتاق خواب ها قرار داشت. دیگه اون طبقه هیچ نشیمنی نداشت و فضا بین اتاق خواب ها قسمت شده 
بود. هر دو اتاق من کنار همدیگه بود. کوچیک که بودم یکیش اتاق بازیم بود و یکی دیگه اتاق خواب ولی بزرگ تر که شدم 

یکیش رو تبدیل کردیم به اتاق مطالعه. ماش هنوز همون دختر کوچولویی بودم که موهاشو پشت سرش می بست و توی باغ 
با زینب بازی می کرد. کاش همون دختری بودم که دغدغه هاش رنگ لباس باربی هاش بودی و تعداد لباساشون. دیگه هیچی 

نمیتونست اونطوری بشه. نه من اون پارمین می شدم و نه زمان برمیگشد عقب. من تو نقطه ای وایساده بودم که 
میدونستم تنها تکیه گاه زندگیم نمیتونه دیگه تکیه گاهم باشه. دیگه نمیتونه امن مردی باشه که همیشه ازش یه بت ساخته 
بودم. باید ازش دست می کشیدم شاید هم هیچ وقت نمی تونستم دوباره ببینمش ولی باید از این خونه و تعلقاتم می بریدم 

تا بتونم یه زندگی عادی داشته باشم.
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پامو که توی اتاقم گذاشتم همه چیز انگار خراب شد روی سرم. تمام بیست و هفت سالی که توی این اتاق زندگی کرده بودم. 
تمام وقتی که سعی کرده بودم یه دختر شاد و پر جنب و  جوش بمونم و خم به ابروم نیارم. در چوبی قهوه ای سوخته رو که 
باز کردم حتی بوی اخرین عودی که توی اتاق روشن کرده بودمم توی بینیم پیچید. انگار تمام این مدت کسی حتی توی اتاق 

هم نیومده بود. 
چراغ رو روشن کردم و نگاهمو تچی کل اتاق چرخوندم. تختم همونطور که مرتبش کرده بودم بود. شال تخت نقره ایم 

پایین تخت تا شده بود و بالشت هام هم  همونطور که خودم میذاشتم باالی تخت بود. عودی که اخرین بار روشن کرده بودم 
فقط چوب آخرش به جا عودی وصل بود و بقیش خاکستر شده بود. گوشی دومم که روز اخر برش نداشته بودم هک روی 

کنسول آینه ایم بود. همه چیز سرجاش بود و هیچی تکون نخورده بود. یکم فکر کردم تا بتونم شماره ی میعاد رچ یادم 
بیارم. گوشی رو برداشتم با این که مطمئن نبودم و بین چهار شماره ی آخر شک داشتم ولی شماره رو گرفتم.

اصال ادمی نبودم که وسیله های قدیمیم خستهدام کنن. با این که این گوشی برام قدیمی شده بود ولی بازم دوسش داشتم و 
از این که روی کنسول دیده بودمش هیجان زده شدم.

اولین بار که شماره میعاد رو گرفتم بجای پنجاه و نه اولش نود و پنج گرفتم و یه خانمی برداشت ولی بار دوم خودش بود که 
گوشی رو جواب داد. صداش بی حوصله و  دمغ بود. من برای اون صدای عجیب و  غریب با اون خش با نمکش می مردم. 

میتونستم تمام زندگیم رو  بدم...



 - میعاد؟

- شقایق تویی؟

- آره عزیزم.

همین چند کلمه بس بود که یهو صداش بلند بشه. گوشی و فاصله دادم تا بتونم درست بفهمم چی میگه .

- شقایق بخدا دستم بهت برسه می کشمت. 

- میعاد!

- میعاد و زهر مار... میعاد و کوفت. کدوم گوری رفتی تو؟

خنده ام گرفته بود از لحنش، از حرف زدنش... خنده ام گرفته بود از اون مدل عصبانیتش که دلم می خواست بغلش کنم 
و فشارش بدم بگم قربونت برم عصبانی نباش. لبم می خندید از نگرانیش. خب مگه بده آدم برای کسی مهم باشه؟ بخصوص 

برای اونی که برات مهمه. مگه بده نگرانی کسیو ببینه. شاید من عقده ای شده بودم و دوست داشتم اینطوری مورد توجه 
قرار بگیرم ولی داشتم از داد زدنش لذت می بردم.
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خندمو کنترل کردم و دوباره صداش کردم.

- میعاد.

- میعاد و زهـــر مار. شقایق دستم بهت برسه تیکه بزرگت گوشته. فقط دعا کن نزدیک خودم نبینمت.

بازم لبخند بود که روی لبم عمیق تر می شد. اخه مگه این پسر با احساس من می تونست دست روی من بلند کنه. اون لحظه 
از نگرانی داشت اونطوری داد می زد ولی من که میدونم وقتی منو  ببینه انقدر سر و صورتم رو  ماچ می کنه که خودم بهش 

بگم خسته شدم ولم کن. 
توی دلم قربون صدقه اش رفتم. اول قربون اون صدای خاصش که توی  گلو خش می افتاد و بعد فدای اخماش شدم که 

تو هم رفته بود و پیشونیش رو خی می انداخت.

- میعادم، میشه داد نزنی؟

- داد نـــزنم؟ کجا دنبالت بگردم دختر؟ میذاری همینطوری میری؟ تو دیشب مگه زیر سرم نبودی؟ با یه ال لباس پاشدی کدوم 

قبری رفتی ها؟ مگه نگفتم بذار من برم جلوی در سرخود برای خودت نه تنها رفتی بیرون بلکه معلوم نیس کجا رفتی!



روی لبه ی تختم نشستم. خوشخواب فرو رفت. چقدر قبال ها به نرم بودن تخت حساس بودم. انقدر حساس که باید تختم 
همین قدر زیاد با وزنم می رفت پایین ولی توی خونه ی میعاد همه چیز فرق مرده بود. یه مدت که روی اون تخت چوبی 

اتاق کوچیک و بی تنفس پایین خوابیده بودم و بعدش اتاق میعاد که خوشخوابش سفت بود. انگار واقعا با تغییر اسمم 
خودم هم عوض شده بودم.

- با بابام  اومدم. سردم نیست. نشستم توی ماشین تا اینجا اومدیم. 

- وای شقایق تو منو  دق میدی.

عمیق تر خندیدم و گفتم:

- خیلی سعی کردم شماره تلفنت رو  یادم بیاد تا از نگرانی درت بیارم. نگران نباش نه سردمه و نه درد دارم. االن توی اتاق 

خودم نشستم دارم باهات صحبت میکنم. فقط میشه لطفا یکی دو ساعت دیگه بیای دنبالم؟ وسایلم رو  جمع میکنم بهت خبر 
میدم.

انگار انتظار این حرفو نداشت که یهو عصبانیتش فروکش کرد.

- جدی میگی؟

- مگه شوخی دارم؟

صداشو  نشنیدم. نگاهم روی تابلوی روی دیوار بود. یه تابلو  از ستاره های آسمون  توی  شب تولد خودم. سه تابلوی سیاه رنگ 
که پر از ستاره بود. اون دیوار اتاق کامل تابلوهای سیاه و سفیدی بود که با هم  ست کرده بودم. عاشق این تابلوها بودم. با 

دیدنشون به خودم قول دادم که حتما اونا رو  هم با خودم ببرم. 

- همه ی وسایلم رو جمع میکنم بریم خونه ی خودمون.

سریع جوابم رو داد و گفت:

- کی اونجا باشم؟

- شناسنامه و  کارت ملیم  رو  پیدا کنم خبرت می کنم. فکر میکنم دست بابام باشه چون روز عقد ازم گرفته بود.

نگاهم رفت سمت کتابخونه ام... سمت عروسکام و اون  مجسمه های خوشگل بالرین که یه طبقه از کتابخونه ام رو  اشغال 
کرده بودن. طبقه ی پایینش هم جلوی کتابا پر بود از عروسکای بند انگشتی دیزنی که من عاشقشون بودم.

- شقایق...

- جونم عزیزم؟

- زود باش!
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لبم داشت می خندید. صدای میعاد کافی بود تا انرژیم بیشتر بشه و حالم بهتر. صورت بابام از جلوی چشمم کنار نمی رفت 
ولی یه نفس عمیق کشیدم و بعد گوشی رو قطع کردم. باید همه چیز رو تنهایی حل می کردم نباید مشکالت رو روی دوش 

میعاد می انداختم. اون گناهی نداشت... به نظرم قرار نیست وقتی دلت برای یه نفر می لرزه اونو عذاب بدی و بخاطر 
شرایط سخت خودت اونم توی شرایط سخت قرار بدی. من خودم می تونستم از پس خودم بربیام.

نمیدونم این رفتنم برگشتنی داشت یا نه ولی باید می بستم و می رفتم. 
کمد های من توی دیوار تعبیه شده بود و فقط خطی که بین درهاش مشخص بود رو  می شد دید. رفتم سمت کمد و اولین 

کاری که کردم دوتا از بزرگ ترین چمدون هامو کشیدم بیرون. نمیدونستم که چقدر قراره دور از خونه بمونم ولی میدونستم 
ممکنه هیچ برگشتی نباشه.

لباسامو مرتب توی چمدون گذاشتم تا لباس بیشتری بتونم جا کنم. تابلوهای مورد عالقمو  الی لباسام گذاشتم و آلبوم عکس 
بچگیمم که توی  پاتختی بود بین لباسا گذاشتم. هرچیزی که فکر می کردم ممکنه الزمم باشه رو جمع کردم. تمام لوازم 

الکترونیکیم، از لپ تاپ گرفته تا فلش های حاوی موزیک های رقصم..و انقدر وسیله ها زیاد شده بود که آخرش دیگه به زور 
همه رو  فشار میدادم تا در چمدون بسته بشه.

کارت ملیم توی کیف پولم بود. همون جا که همیشه می ذاشتم. خداروشکر اگر نمی تونستم شناسنامه ان رو پیدا کنم کارت 
ملیم رو داشتم. نمیدونم چرا یادمون رفته بود و اون هم مثل شناسنامه ام دست بابام نبود.

به میعاد زنگ زدم. اونم منتظرم بود و وقتی بهش گفتم کارم تموم شده گفت جلوی در منتظرمه. انتظار نداشتم انقدر سریع 
بیاد ولی انگار خیلی وقت بود که منتظرم بود.

- کجا انشاالله؟

برگشتم و نگاهش کردم. دستاشو پشت کمرش به هم گره زده بود و با دقت سرتاپای منو برانداز می کرد.
جوابشو ندادم فقط گفتم:

- میشه لطفا شناسنامه ام رو بدین؟
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پوزخندش رو  با چشمام دیدم. یکمی اون طرف تر از من وایساده بود و طوری بهم پوزخند می زد که مثل همیشه بگه که 
همیشه حرف حرف منه. خب درسته همیشه حرف حرف اون بود ولی دیگه نه. دیگه مهم نبود. حتی اگر بهم می گفت 

شناسنامه ام رو  نمیده هم برام مهم نبود.
سرش رو تکون داد و جواب حرفم رو نداد. می ترسیدم چمدونام رو بذارم و برم توی اتاقش. عین یه بچه که به پای مامانش 
می چسبه منم به چمدونام چسبیده بودم. همون هم کلی خالصه شده بود وگرنه من دلم می خواست کل اتاقم رو همینطوری 

با خودم بردارم و ببرم جنگل...



- میخوام برم پی زندگیم.

- صبر میکنی اینجا تکلیفت رو  روشن میکنم بعد هرجا خواستی میری.

چشمامو بستم با بتونم آرامشم رو حفظ کنم. یه نفس عمیق کشیدم و بعد از مکث کوتاهی چشمامو باز کردم و گفتم:

- من یه دختر بچه ی دبیرستانی نیستم. بیست و هفت سالمه. خودم میتونم خوب و بد زندگیمو تشخصی بدم و  میدونم چه 

کاری از همه بهتره.

- که بر معلوم نیست توی  کدوم خراب آباد زندگی کنی؟

خیلی سعی می کردم بلند حرف نزنم و احترام حفظ کنم. یاد نگرفته بودم که داد بزنم. یاد نگرفته بودم که مثل خیلی از 
دخترها با پرویی حقم رو بگیرم. شاید اگر یکم بلد بودم از خودم دفاع کنم کوروش توی زندگیم نمیومد.

دستشو کشید به صورت شیش تیغه اش. هنوز پوزخند روی لبش بود. هنوز انگار داشت با همه ی وجودش مسخرم میکرد.

- پرو شدی!

- نه بابا پرو نشدم. دیگه نمی خوام بخاطر شما پا روی همه ی جوونیم بذارم. نمی خوام بخاطر دو قرون بیشتر و  کمتر توی 
کار شما خودم رو قربونی کنم. من یه دخترم، آرزو دارم... نمی خوام آیندم کنار کوروش باشه. شناسنامه ام رو لطف میکنین 

بیارین؟

یه تای ابروشو داد باال. الحق که جذاب بود. میتونستم اقرار کنم که چقدر جذبه. انقدر پول توی زندگیش اهمیت داشت که 
حتی حاضر هم نبود که زنی رو به زندگیش راه بده. شاید هم من نمی فهمیدم ولی آدمی نبود که بذاره ازش استفاده کنن.
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- بدون شناسنامه برو...

دستشو به سمت پله گرفت و ادامه داد:

- یا با اصول من زندگی میکنی یا دیگه هیچ وقت پشتیبانی منو نداری. از هیچ نظری...

دلم سنگین بود. دلی که فقط یه پدر داشت و هیچ هم خون دیگه ای رو توی این دنیا نمیشناخت. دلم سوخت... آتیش گرفت 
برای دختری که باید روی پای خودش وایمیستاد و محکم می شد. دلم گرفت برای پارمینی که انقدر غصه روی دلش می 

شست. آخه من چه پشتیبانی ای ازش می خواستم جز این مه باورم داشته باشه و زندگی رو به کامم زهر مار نکنه. درسته 
میعاد رو دوست داشتم و حاضر بودم زندگیمم براش بدم ولی اگر بابام این رفتارا رو نشون نمیداد و حداقل یکمی 

پشیمونیش رو نشون می داد میموندم پیشش...



- دوست داشتم بغلتون کنم و برام آرزوی موفقیت کنین ولی شما حتی منو باور ندارین. نمیدونم منافعتون چقدر مهمه ولی 

امیدوارم ارزش اینو داشته باشه ک دیگه دخترتونو نبینین. من تعریفم از پدر و دختر یه چیز دیگه اس. همیشه شنیدم و 
خوندم که پدرا برای دختراشون جون میدن ولی نمیدونم، نمیفهمم چرا پدر من اینطوری نیست. چرا تا وقتی کوروش نبود 

همه چیز عالی بود ولی این کوروش... لعنت به کوروشی که همه ی زندگی منو به باد داد.

چمدونا رو بلند کردم. گوشیم توی جیبم میلرزید و حتما میعاد بود ولی با دوتا چمدون سنگین که به زور داشتم اونا رو از 
پله ها پایین می بردم نمیتونستم جوابشو بدم. دلم میخواست چمدونا رو پرت کنم خودشون برن پایین ولی صبر کردم و 

آروم و یواش با تمام سختیش بردمشون پایین. بابام جوابمو نداد. دیگه هیچی نگفت حتی دنبالمم نیومد. دیگه لباس گرم 
تنم کرده بودم و توی اون سوز سرما یخ نمی زدم. گرسنه بودم و فشارم افتاده بود. سرم گیج می رفت و اصال نمی فهمیدم 

اشکام داره از گوشه ی چشمم سر میخوره میاد پایین.
ماشین میعاد اون سمت خیابون بود. براش لوکیشن فرستاده بودم ولی نمیدونم از قبل خونمون رو بلد بود یا نه. تا منو دید 

سریع از ماشین پیاده شد و دویید هردو چمدون رو از دستم گرفت. ولشون کرد به امون خدا و دستاشو گذاشت کنار 
صورتم. صداش... آخ از صداش که اون لحظه برام شبیه فرشته ی نجات بود. اون لحظه شبیه یه منجنیق بود که میتونست 

منو به شهر رویاها پرتاب کنه. 

- نبینم چشماتو این شکلی باشن. لعنتی رفتی با چشمای اشکی برگردی؟

اونم آروم شده بود ولی من اون لحظه غم توی دلم بود. غم نداشتن خونواده... غم نبودن آدمایی که دوسم داشته باشن. 
غصه داشتم و این سنگینی زندگی برام تحملش سخت بود.
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- میشه، میشه زودتر بریم. لطفا...

- هرچی تو بخوای! هرجایی که تو بخوای.

چمدونامو کشید سمت ماشین و قبل از اینکه اونا رو بذاره توی صندوق در جلو رو برای من باز کرد. نشستم توی ماشین. 
برعکس موقعی که میرفتم خونمون سردم بود. اونموقع بدون لباس سردم نبود ولی موقع برگشت داشتم می لرزیدم. پالتوی 

خزم رو از دو طرف به هم نزدیک کردم و سرم رو توی شالم فرو بردم. سعی می کردم از توی شالم نفس بکشم و گرما رو 
بیشتر به صورتم منتقل کنم. میعاد سریع اومد و نشست پشت فرمون. دستمو گرفت و برد سمت لبش. انگار می خواست با 

این حرفکشت بهم بفهمونه که کنارمه. می خواست انرژی بده و واقعا هم موفق شد. تونست یه نمه لبخند روی لبم بیاره.

- میخوای بریم خونه ی خودمون؟

- میشه؟



چشمام التماس داشت. حتی اگر نمی تونست نگاهم رو بخونه هم متوجه می شد که چقدر دارم بهش التماس می کنم. باید 
می فهمید که چقدر نیاز دارم تنها باشیم و حتی من خودم تنها باشم. نمی تونستم با اون حالم برم وسط خونوادشون و 

تظاهر به خوبی بکنم.

- هرچی تو بخوای شدنیه خانم من...

خانم من... چقدر قشنگ حرف میزد. میعاد اگر می خواست خوب باشه و لجبازی نکنه بهترین مرد دنیا بود.میعاد کسی بود 
که میتونست بدون چشم داشت خنده روی لبم بیاره.

- پس بریم.

دوباره دستم رو بوسید و راه افتاد. ضبط ماشین رو روشن کرد و خودش با آهنگ شروع به خوندن کرد. همون آهنگی که 
وقتی دوستاش پیشمون بودن خونده بود. همونی که انگار برای من میخوند و من عاشقانه دوسش داشتم.

توی  مسیر اصال نگه نداشت و تخته گاز رفتیم. کنارش که بودم زمان رو نمیفهمیدم. من به نیم رخش نگاه می کردم و اونم 
هر از چند گاهی برمیگشت منو نگاه می کرد و میخندید. توی مسیر جز حرف های معمولی هیچی نگفتیم. نه اون از من 
پرسید چی شده و  نه من ازش چیزی پرسیدم و چیزی بهش توضیح دادم. میعاد بهتر از هرکسی میدونست که کی باید 

صحبت کنه و کی مباید صحبت کنه.
قبل از اینکه وارد شهر بشیم گفت:

- خریدی چیزی نداری؟ داروخانه نمیخوای نگه دارم؟

یکمی پیش خودم فکر کردم ولی چیزی به ذهنم نرسید. سرم رو تکون دادم ولی میعاد باز هم کنار داروخانه و سوپر مارکت 
نگه داشت تا خرید کنه. 

بعد از یه کمی خرید دیگه هوا هم رو به تاریکی می رفت که رفتیم سمت خونه مون. جایی که انگار من بهش تعلق داشتم. 
جایی که عاشقامه دوسش داشتم و حاضر نبودم یه لحظه هم از اونجا برم.

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق

#پارت_256

***

حوله رو دور بدنم پیچیدم و با کف دست آیینه ی حموم رو پاک کردم تا خودم رو توش ببینم. 
چشمام خسته بود و نیاز به استراحت داشتم ولی حالم خوب بود. انقدر آروم بودم که اگر همون لحظه هم چشمام رو  می 

بستم میتونستم بخوابم. 
وقتی توی خونه ی خودمون بودیم انگار دیگه هیچ چیزی نبود که بتونه اعصابم رو بهم بریزه. 

همین که خودم و میعاد بودیم برای گذروندن بقیه ی لحظه ها کافی بود.
یه لبخند به خودم زدم و از تو حموم بیرون رفتم.



میعاد روی تخت دراز کشیده بود و با گوشیش بازی می کرد. وقتی صدای در رو شنید سرش رو گرفت باال و من رو نگاه 
کرد. میتونم بگم از دیدن اون صورتی که می خندید لبخندم عمیق تر شد. 

گوشی رو گذاشت کنار و خودش رو کشید باال. موهام انقدر خیس بود که قطره های بزرگش روی سینه ام فرود می اومد و 
از اونجا به پایین راه می گرفت. 

حواسم به چشمای شیطونش بود که خیسی بدنم رسید به کف پام و لیز خوردم.

- مراقب باش...

تا جایی که از جاش بلند شد دیدم و خودم نمی دونستم باید دستم رو به دیوار بگیرم یا حواسم به حوله ی مستطیلیم باشه 
که همه جامو نریزه بیرون!

ولی دیگه نمی تونستم کاری کنم. با باسن روی زمین اومدم و حوله هم از دستم ول شد ولی کامل باز نشده بود.

- آخه ببین کاراتو! چیکار میکنی؟

خیلی سریع خودش رو بهم رسوند و کنارم نشست. تند حوله رو جمع کردم. هنوز یه شرمی توی وجودم بود و روم نمی شد 
جلوش توی اون وضعیت باشم. با یه دست جلوی حوله رو مشت کردم و با دست دیگم زدم به زمین و  تکیه گاه کردم که بلند 

بشم. انقدر حول کرده بودم که درد رو فراموش کردم.

- وایسا وایسا... درد نداری؟

- نه خوبم... لباس... بپوشم االن میام.

سریع خودم رو به اتاق لباسا رسوندن. چمدونم آش و الش باز شده وسطش بود و جای راه رفتنم نداشتم. 

- خوبی؟ کمک نمی خوای؟

- خوبم.

صدام می لرزید ولی سعی داشتم بلند حرف بزنم. موفق هم بودم و سریع خم شدم توی چمدون دنبال یک سری لباس 
گشتم. سریع لباس هامو برداشتم و پوشیدم. همین که برگشتم سمت در دیدم میعاد اونجا وایساده و داره نگاهم  میکنه.
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- هیییییین! از کی این جایی؟

ابروشو باال انداخت. فقط داشتم به این فکر می کردم که از اول تا آخر لباس پوشیدن منو دید زده بود.

- خیلی بی حیایی!



- زنمه دوست دارم!

دلم هری ریخت. نمی دونم توی صورتمم مشخص شده بود یا نه ولی از شدت تپش قلب باال و حرف ناگهانیش یهو  گر 
گرفتم. 

سعی کردم به خودم مسلط باشم و حوله ام رو روی دستم انداختم.  بدون این که نگاهش کنم از کنارش رد شدم و موهای 
خیسم به بازوش خورد و همونطور گفتم:

- همچین خبرایی نیست! من چنین نسبتی باهات ندارم.

نگاهش نکردم ولی اونم جوابی نداد. همونطور دست به سینه کنار در اتاقک لباس ها وایساده بود و منو زیر ذره بینش قرار 
داده بود.

- یه چند تا وسیله بذار توی کوله پشتی، یکم هم خوردنی بردار میخوایم بریم یه جایی.

حوله رو باالی در اتاق گذاشتم و با تعجب برگشتم سمتش. ما تازه برگشته بودیم خونه حتی استراحت هم نکرده بودیم. هوا 
هم تاریک بود کجا می خواست بره؟

- کجا می خوای بری؟

این بار اون بود که روشو ازم گرفت و رفت توی اتاق تا برای خودش لباس برداره و صداش یکمی اکو شد چون توی اون 
فضای بسته بود.

- بردار حاال یکم دیگه میفهمی!

- آخه نمیدونم چی بردارم که.

- یه سری وسیله برای یه شب بیرون از خونه موندن. سوسیس خریدم اونم بردار شام همونو میخوریم.

دستمو کردم الی موهام و یکمی تکونش دادم. باید سریع خشکش می کردم چون هوا سرد بود و نمیدونم توی این سرما چه 
بیرونی می خواستیم بریم.

- هوا سرده میعاد!

- هیتر داریم.

هر حرفی هم می زدم باز توی آستینش یه جوابی داشت. از اتاقک اومد بیرون و گفت:

- تو که هنوز اینجا وایسادی. برو وسیله جمع کن دیگه.

مقصدش به سمت پایین بود و سر راهش یه بوسه ی محکمم روی پیشونی من گذاشت ولی من هنوز گیج و منگ بودم 
نمیدونستم قراره کجا بریم و با این خستگی چرا باید دنبال یه مقصد جدید باشیم.
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طبق خواسته ی میعاد چند دست لباس برداشتم و بعد رفتم توی آشپزخونه تا وسیله های مخصوص بیرون رفتن رو هم 
بردارم. هرچیزی که خودش می خواست هم می ذاشتم توی سبد و بر می داشتم. یک ساعتی طول کشید تا وسیله هارو 

آماده کنم و میعاد هم رفته بود بیرون تا همه چیز رو توی ماشین بچینه. هوا اچنقدر هم سرد نبود. اون روز بارونی نبود و 
هوا به نسبت خوب بود. اوایل پاییز وقت خوبی بود و هوای اونجا هم از همیشه دلچسب تر می شد.

وقتی راه افتادیم هیچ ایده ای نداشتم ولی یه جایی رسیدیم که جاده ی خاکی باریک و باریک تر شد.

- ماشین از اینجا رد میشه؟

- آره ولی چون خیلی بکر و محلیه هرکسی بلد نیست.

با دقت به جنگل خوفناک نگاه کردم و گفتم:

- شبیه فیلم ترسناکه. آنابل نپره وسط جاده.

خودم یهو یه جیغ خفیف کشیدم که میعاد رو به خنده انداخت.

- دیوونه. جنگله دیگه. چه فرقی با سمت خونه داره؟

- بابا میعاد خونه نزدیک جاده اس.

دستمو گرفت و برد سمت لبش. نگاهم نکرد ولی گفت:

 - تا من هستم غصه ی چیزیو نخور.

واقعا نیاز به گفتن نبود. تا میعاد بود من غصه ی چیزی رو نداشتم. میعاد به تنهایی می تونست تمام ابعاد سخت زندگی رو 
آسون کنه.

دستش رو محکم گرفتم و گفتم:

- واقعا غصه نمیخورم. شوخی کردم. من نمی ترسم.

اون دستم رو  ول نکرد و من از خدا خواسته دستش رو نگه داشتم و با انگشت شصتم روی دستش خط و  خطوط کشیدم.

- میعاد تو چطوری تونستی به همه ی گذشته ی من دسترسی پیدا کنی؟

یه لحظه برگشت نگاهم کرد و دوباره به رانندگیش ادامه داد. توی جنگل سیاه و تاریک تنها چیزی که راه رو نشون میداد 
چراغ های ماشین میعاد بود. حتی حس میکنم اگر ماشین دیگه ای جز ماشین میعاد بود امکان نداشت اون پستی و بلندی 

ها و سنگ ها رو رد کنه.

- روی پالک ماشینت شماره ی تلفن شعبه ی مرکزی گالریای پدرت هست. دقت کردی؟



دقت نکرده بودم. ماشین رو برای تولد سه سال قبلم هدیه گرفته بودم و هیچ وقت به این قسمتش توجه نکرده بودم. اصال 
برام مهم نبود ولی وقتی میعاد ازش صحبت کرد یادم اومد که منظورش چیه...

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق

#پارت_259

- با یه شماره تلفن؟

- یه شماره تلفن و یکم شیتیل به آبدارچی اش. اون روز که بهت گفتم میرم تا ظهر برمی گردم، خونه ی مامان اینا... زنگ 
زدم آدرس گرفتم شانسا کسی نبود. رفتم با این پسره اسمش دقیق یادم نیست فکر میکنم اسد بود. چند تا تراول گذاشتم 

توی  مشتش اونم هرچی سوال کردم جواب داد.

اسد رو نمی شناختم ولی ممکن بود هرکسی با چند تا تراول جواب سواالی یه آدمای دیگه رو بده . با خودم فکر کردم چقدر 
میتونه پول توی اینطور چیز ها مهم باشه. البته نه فقط اینطور مسائل بلکه همه جا!

- تو همه چیز رو میدونستی ولی منو خیلی ناراحت کردی! وقتی بهم اعتماد نداشتی خیلی ازت ناراحت شدم.

- دلم می خواست از زبونت بشنوم. میخواستم بگی چی شده.

نگاهم رو ازش گرفتم. دستم رو به سمت لبش برد و  روش رو بوسید.
وقتی هیچی نگفتم خودش به حرف اومد. ماشین رو یه جایی که نمیدونم کجا بود نگه داشت و گفت:

- بهت اعتماد دارم.

دستمو بوسید و از ماشین پیاده شدیم. درست وسط جنگل، یه جایی که پر از درخت بود. تنه های درخت احاطه مون کرده 
بود. از ماشین تا جایی که برای کمپ در نظر گرفته بود چند قدم فاصله داشتیم. 

میعاد یک سری وسیله زیر بغلش زد و چند تا چیز سبک هم به دست من داد.

- خطرناک نیست؟

سرشو چرخوند و بهم نگاه کرد. لبخند گوشه ی لبش بود. باورم نمی شد این همون پسر بی اعصاب روزای اول باشه. این 
میعادی که هر لحظه نگران من بود و مثل پروانه دورم می گشت انقدر تغییر کرده بود که خودم هم باورم نمیشد. شاید 

خودش هم باور نمی کرد.

- یه طوری میگی انگار چند ماه اینجا زندگی نکردی.

- آخه توی خونه ایم. اینجا بیرونه.

- هر جا من بودم مطمئن باش برات امن ترین جای دنیاس .



آخیش محکمی گفت و وسیله ها رو گذاشت زمین. منم خم شدم و هرچی توی دستم بود گذاشتم کنار چیزایی که میعاد 
آورده بود. همین که سرم رو بلند کردم دردم دور و اطرافمون رو مه گرفته. هیچی دیده نمی شد. فقط می تونستم فاصله ی 

دو قدمی خودم رو ببینم. یه لحظه خوف برم داشت.همین چند قدم که اومدیم این حجم از مه رو ایجاد کرده بود.

- سردته؟
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داشت چادر رو برپا می کرد و منم دستامو زده بودم زیر بغلم نگاهش می کردم. موهاش که هی میومد توی صورتش رو با 
ساعد دستش می فرستاد باال و دوباره میوفتاد توی صورتش خیلی با نمکش می کرد. 

یه لبخند ملیح روی صورتم نشسته بود. روی صورتی که سال ها به خنده باز نشده بود. سال ها از ته دل نخندیده بود و 
احساس خوشحالی نکرده بود.

سرم رو تکون دادم و به نوچ ای بسنده کردم. 
نگاه کردنش و  لذت بردن از حضورش تنها چیزی بود که اون لحظه می خواستم. نمی خواستم با صدای خودم بپرم وسط 

جیر جیر جیرجیرک ها.

- اون کاپشن منو بنداز روی شونه ات.

بگم هر لحظه داشتم براش می مردم کم بود. بگم این حواس جمعش و نیم نگاهش به من که در هر حالی منو از یاد نمی برد 
بهترین اتفاق دنیا بود دروغ نبود.

- شماسنامه ام چی میشه؟

سرشو کج کرد. میله ای که آماده کرده بود رو توی درز چادر فرو کرد و دیگه کامل نگاهش سمت من بود.

- روزی که بابات آدرس اینجا رو گرفت برای دیدن دخترش اومد، شناسنامه ات رو هم با خودش میاره. نگران نباش.

- بابای منو نمی شناسی.

صدای کشیده شدن چادر به اون میله مو رو به تن راست می کرد.
بابامو نمی شناخت. وقتی لج می کرد دیگه هیچ کس نمیتونست اون رو از حرفش پایین بیاره. همیشه حرف حرف خودش 

بود.

- جنس خودمو میشناسم. به بابا هم گفتم بره باهاش صحبت کنه. 

تعجب کردم! اصال چی شده بود که داستان به بابای میعاد کشیده شده بود. اصال پدر میعاد تازه از بیمارستان مرخص شده 
بود.



- حالش خوب نیست که!

- بهتر میشه. بهش گفتم هر وقت حالت بهتر شد یه سر بره پیش پدرت خودشون دیگه بزرگ ترن این چیزا رو بهتر میتونن 
راست و ریست کنن.

نمی فهمیدم منظورش از این چیزا چیه سعی هم می کردم بهش فکر نکنم. می ترسیدم فکر کنم و اون چیزی که براش رویا 
پردازی کرده بودم اتفاق نیوفته واسه همین همه ی دلخوشی های ذهنم رو پس می زدم.

- سوسیس هارو پوست می کنی؟ 

از خدا خواسته برای فرار از این بحث که البته خودم هم باعثش شده بودم رفتم سمت سبد خوردنی ها. روی زیر اندازی که 
تا شده همون کنار بود نشستم و مشغول پوست کندن سوسیس ها شدم. همه رو به سیخ کشیدم و همین حین هم میعاد 

چادر رو برپا کرد.
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- اوه یه چیزی یادم رفت. نمی ترسی یه دقیقه بشینی برم تا ماشین بیام؟

سرم رو به نشونه ی نه به این طرف و اون طرف تکون دادم. خم شد و پیشونیم رو بوسید و با گفتن «االن برمی گردم» دور 
شد.

من مشغول آماده کردن بقیه ی وسیله های شام شدم. یکمی از تنها موندن می ترسیدم ولی خودم رو سرگرم گوجه و 
خیارشور کردم. 

هنوز کارم تموم نشده بود و حواسم پرت کارم بود که صدای آروم یه موزیک اومد. یه طوری انگار صدا از گوشی پخش بشه 
نه از یه باند قوی... 

سرم رو چرخوندم تا منبع صدا رو پیدا کنم که یه بادکنک قلبی دست میعاد دیدم. یه ربان قرمز بهش وصل بود و میعاد از 
پایین نگهش داشته بود. 

رسید کنار من بادکنک رو نداد دستم ولی دست کرد توی جیبش یه جعبه از توش در آورد. 
نفسم توی سینه ام حبس شده بود. توی اون جنگل پر از اکسیژن احساس می کردم نمی تونم نفس بکشم و اکسیژن کمه. 

احساس می کردم اگر آخرین لحظه ی عمرم هم باشه به عنوان خوشبخت ترین آدم دنیا زندگی رو ترک کردم.
یه پاشو گذاشت عقب و یه پاشو تکیه گاه کرد. جلوم زانو زد و جعبه رو گرفت سمتم...

- منو ببین تو منو ببین که زانو زدم جلوت.

خوب منو ببین، تو منو ببین آخر اونی که میگفتم شد.

دست خودم نبود که اونطوری اشک از گوشه ی چشمم راه افتاده بود. دست خودم نبود که چاقو و گوجه و همه چیز از 
دستم افتاد و اصال نگاه نکردم که ببینم کجا افتادن. 



قلبم همه جای بدنم نبض گرفته بود و نفس تنگی گلوم رو ول نمی کرد. 
دستم رو گرفتم جلوی دهنم و بدون این که از ریزش اشکم جلوگیری کنم فقط گریه کردم. یه طوری که صدای گریه هام توی 

دستام گم می شد و میعاد رو  محو و تار می دیدم.

- مارو ببین رسیدیم مارو ببین که رسیدیم.

هرچی که سیاهی دیدیم امروز تو این لباس سفیدیم.
سهم منی تو سهم منی سهم منی تو از همه سری.

منو  کشید سمت خودش و محکم توی بغلش نگهم داشت. 
موزیک هنوز پخش می شد ولی دیگه میعاد باهاش نمی خوند. گرمای تنش، درست جایی که سرم رو گذاشته بودم آرومم 

می کرد. باورم نمی شد... انگار همه چیز خواب بود و شبیه به یه رویای دست نیافتنی جلوی چشمم پخش می شد. 
چند لحظه بعد منو از خودش دور کرد. انگشت شصتش رو کشید زیر چشمم و اشک هامو پاک کرد. آروم و بدون هیچ عجله 
ای یک بار چشم راست و بعد چشم چپم رو بوسید. بوسه ی بعدی به پیشونیم رسید و بعد توی  چشمام خیره شد. جعبه ی 

سرمه ای رنگ رو باال گرفت و توی معرض دیدم قرار داد.

- وفادار تو خواهم ماند...

دست چپم رو با تمام لرزشی که داشت باال آوردم و اونم نگهش داشت. با صدای گریون و چشمایی که پس اشک گیر کرده 
بود گفتم:

- وفادار تو خواهم ماند...

سرمای انگشتر که روی انگشت حلقه ی دست چپم نشست تا عمق قلبم رو گرم کرد...
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سرم رو توی سینه اش پنهون کردم و اشکام همینطور پشت سر هم گونه هامو خیس می کردن. 
قلبم می لرزید، دستام می لرزید. روزی که برای اولین بار توی آغوش میعاد فرو رفتم و خودمو تسلیم احساساتم کردم، به 

این لحظه فکر نمی کردم. اون موقع فقط برای من احساس پاکی که به میعاد داشتم مهم بود. همین که اون رو دوست 
داشتم بس بود تا تسلیمش بشم. همین که تمام وجودم برای داشتنش نبض می زد کافی بود.

من با هیچ نقشه و نیرنگی وارد زندگیش نشده بودم و فکر نمی کردم اون پسر حاجی پرو و حیله باز یه روزی اینطوری 
جلوم زانو بزنه و ازم خواستگاری کنه. نه تنها من که حتی فکر نمی کردم هیچ کدوم از اعضای خونوادشم باورشون بشه که 

میعاد حاضر شده باشه تعهد رو بپذیره... نه تنها پذیرفته بود بلکه خودش هم برای داشتن تعهد پیش قدم شده بود.

- چرا گریه میکنی خوشگلم؟



میعاد دستش رو روی پوست صورتم کشید.روی چشمامو بوسید و فاصله ی صورتش رو با صورتم همونطور کم نگه داشت 
و ادامه داد:

- من برای این پوست گندمی، موهای مشکی و چشمای مشکیت، روزی هزار بار میمیرم.

موهامو که ریخته بود توی صورتم پشت گوشم فرستاد و زیر گوشم رو بوسید. قلقلکم اومد و سرم رو ناخواسته کج کردم.

- من این تعهد رو با جون و دل، با تمام وجود، تمنا می کنم.

دستاشو گذاشت روی صورتم و با نوک شصت هر دو دستش صورتم رو پاک کرد. بغض توی گلوم بود. بغضم از خوشحالی 
بود. با میعاد میتونستم معنی ازدواج رو بفهمم. می تونستم احساس کنم چطوری باید مال یه نفر بود و یه نفر رو تمام و 

کمال متعلق به خودم بدونم. میعاد فرق داشت، نه که آدم متفاوتی باشه... نه میعاد هم مثل خیلی از آدمای این دنیا بود ولی 
برای من و قلب من متفاوت بود. میعاد من بود...

- میعاد واقعا میگی؟

- شک داری؟

با هم روی یه تیکه زیر انداز نشسته بودیم و جلومون آتیش روشن بود. فضا پر از مه بود و چیزی دیده نمی شد ولی همین 
که کنار هم بودیم اونجا برامون به نظر زیبا می اومد .

- آخه تو...

حرفمو قطع کردم. نمی خواستم گذشته و روزای اولی که اومده بودم توی کلبه رو یادم بیارم. در واقع نمی خواستم اون رو 
ناراحت کنم. می ترسیدم یه چیزی بگم ازم دلگیر بشه.

- هیچی...
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یه تیکه از سوسیس هایی که توی ظرف پالستیکی بود رو گذاشت دهنش و همونطور با دهن پر گفت:

- بگو ببینم چی میگی نیم وجبی!

نیم وجبی که نبودم. درسته میعاد خیلی از من درشت و پر تر بود ولی منم نیم وجبی محسوب نمی شدم.

- نیم وجبی نیستم که.

- برای من هستی. بگو ببینم چی توی اون سر کوچولوته؟



لبامو جمع کردم. میعاد یه سوسیس دیگه گذاشت توی دهنش و دست انداخت دور شونه ام و منو به خودش نزدیک کرد.

- میگم یه چیز بهت بگم ناراحت نمیشی؟

- چرا اتفاقا خیلی ناراحت میشم. اصال همین االن ناراحت شدم.

مشتم رو کوبیدم روی سینه اش و با اخم نگاهش کردم.

- اصال نمیگم.

لباشو گذاشت روی موهام و از همون جا گفت:

- بگو ببینم چی شده؟

لبامو جمع کردم. باید ازش می پرسیدم. انگشترم رو گرفتم باال. یه نگین مستطیل شکل روی یه حلقه ی باریک بود. حلقه 
اش نازک بود و هیچ چیزی روش نداشت. یه انگشتر ساده تک نگین ظریف. دوسش داشتم، نمیدونستم کی رفته بود اینو 

خریده بود ولی من دوسش داشتم.
یه طوری دستم رو نگه داشتم که خودشم قشنگ ببینه. با دست آزادش دستمو گرفت و نگاهش کرد.

- تو، همون آدمی هستی که وقتی اومدم توی خونت. منو توی اون اتاق کوچیک حبس کردی تا دختر بیاری. من... من 
چجوری... اصال هیچی. ولش کن.

اخماشو دیدم که رفت توی همدیگه...

- بگو تا آخرش...

لبمو از تو  گاز گرفتم. یه نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم:

- یعنی میگم، حاضری همه چی رو بذاری کنار و فقط من توی زندگیت باشم؟ یا اصال شقایق...

دیگه اینجای حرفام نذاشت ادامه بدم. جمالت من از استرس قر و قاطی شده بود میعاد هم متوجه شده بود که چقدر 
مضطربم. خوشحال شدم که خودش فهمید باید برام صحبت کنه وگرنه من هم خودمو هم اونو دق میدم تا حرفامو به آخر 

برسونم.
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- شقایق من تویی، نه کسی توی دلم هست و نه توی زندگیم. یه شقایق دارم که با این چشمای مشکیش طوری هوش از سرم 

برده که برای داشتنش حاضرم از همه چیز بگذرم. برام مهم نیست توی شناسنامه ات چی نوشته شده، من تورو همیشه 



شقایق خودم میدونم. نه بخاطر این که شبیه کسی هستی، نه اصال هیچ وقت همچین فکری نکن. بخاطر این اسم شقایق رو 
دوست دارم که خودم روت گذاشتم. مثل بچه ای که بزرگش کنی. شاید چند ماه کنار هم بودن مدت زیادی نباشه ولی من 

کنار تو و تو کنار من بزرگ شدیم. نه؟

نگاهش کردم. بدون تایید و تکذیب فقط چشماشو نگاه کردم. دستش هنوز دور شونه ام بود.

- پسرا توی زندگیشون شیطنت می کنن. من یکمی واضح پا روی دم خونوادم گذاشته بودم که اونم وقتی پا بند باشم دیگه 
سمتش نمیرم. بهت قول میدم. مرده و قولش دیگه نه؟

به یه قول دادن اکتفا کردن سخت بود. اینکه فقط بگم چون قول داده پس همه چیز اونطوری میشه که بهم میگه قابل 
اطمینان نبود ولی دلی که سر خورده بود دیگه این حرف ها حالیش نیست.

- اگر دوست نداشتی اینجا زندگی کنیم، میریم تهران. هرجایی که خواستی برای زندگی انتخاب کنی منم پا به پات میان. 
مهم نیست عاشق این جا هستم و زندگیم اینجاس. مهم نیست که من چی میخوام. مهم اینه که تو شاد ترین زن توی این 

کره ی خاکی باشی.

سرم رو به سمتش خم کردم. دوست داشتم همینطور برام صحبت کنه و از برنامه هاش بگه. از ایده هایی که توی سرشه 
حرف بزنه و منم با رویا پردازیاش جون بگیرم و همه رو برای خودم تصویر سازی کنم.

- من اینجا رو دوست دارم. از همه جا بیشتر. فقط دوست دارم برقشم. دوست ندارم محدودم کنی و اجازه ندی برقصم.

دست کشید روی موهام و با جدیت گفت:

- خوشم نمیاد جلوی مردا دلبری کنی. احساس می کنم همون قدر که من لذت می برم اونا هم لذت می برن و این دیوونم 

میکنه.

وقتی بحثمون به رقص می رسید ناراحت میشدم. برخورد اون شبش دلم رو می شکوند. اون شب تمام تنم می لرزید و از 
این که نمیتونم برقصم ناراحت بودم.

- رقصیدن همه ی زندگی منه.

- من باید همه ی زندگیت باشم!
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- میعاد اذیتم نکن!



سعی کردم یکمی آروم بشم و با حرف زدن رامش کنم. درسته یه مدتی با هم زندگی کرده بودیم ولی اون قدر هم روی 
همدیگه شناخت نداشتیم که بدونم چه چیزی بگم تا بتونم روش تاثیر بذارم. 

باید خیلی فکر می کردم تا ببینم چی میتونه بیشتر روش تاثیر بذاره. سکوت کرده بودم و با عجز نگاهش می کردم. 
واقعا با تمام وجود دوست داشتم برقصم، آخه رقصیدن همیشه همدمم بود. وقتی هیچ کسو نداشتم رقص و کالس هام بود 

که آرومم کرد. شاگردام بودن که دوستام شدن و زندگیم توی اونا خالصه شد.

- چرا انقدر جبهه داری؟

یه تای ابروشو داد باال. باد انداخت توی غبغبش و کجکی نگاهم کرد.

- جبهه ندارم فقط دوست ندارم جلوی بقیه برقصی. حال نمیکنم.

داشتم به این فکر می کردم که روز اول چقدر صداش توی مخم بود و حاال عاشق همین صدا شده بودم. با حرف زدنش 
اصال یادم می رفت داشتم.

- میعاد!

دستشو گرفت دورم و منو مجبور کرد برم توی بغلش . یه طوری کشیدتم توی آغوشش که خلع صالح شدم. حرفام توی گلوم 
موند و دلم هری ریخت. نمی تونستم جلوی این خواسته اش کوتاه بیام ولی اونطوری توی آغوشش وقتی دلم رو  باال و 

پایین می کرد و تا نوک انگشتای پام سر می شد ترجیح می دادم سکوت کنم و از موقعیت لذت ببرم.
لبش رو گذاشت روی لبم و نرم بوسید.

- بحث و اعصاب خوردی برای بعدا...

دستش از پشت توی موهام فرو رفت و موهام رو به بازی گرفت. تیغه ی گردنم خیس عرق شده بود و نفسم از آغوشش به 
شماره افتاده بود. این مرد انقدر برای من جذابیت داشت که نمی تونستم خود دار باشم. نمی تونستم هیچ کدوم از 

محدودیت هامو براش تعریف کنم. جلوی میعاد همیشه بدون محدودیت بودم.

- میشه هر وقت از دستم ناراحت شدی فقط بهم بگی؟ میخوام قبل از این که شوهرت بشم دوستت باشم.  بهترین 

دوستت...

صورتش رو موازی صورتم کرد و لباش با لب های من فقط چند سانت فاصله داشت. چشم های قهوه ایش مستقیم توی 
چشم های من گره خورده بود و دست هاش در دو پشت گردنم قالب شده بود. انگشت هاش توی موهام بود و من داشتم 

فکر می کردم که چرا توی اوج لذت و خواستنش اینطوری سواالی جدی ازم میپرسه!
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محکم نفس کشیدم و چشمای تب دارم رو به چشمای ملتمسش دوختم. میدیدم که چقدر التماس توی چشماش هست و 
چقدر حریص دستاشو کرده الی موهام قفسه ی سینه ام باال و پایین می شد.

- اول دوست...

سخت بود برام ولی گفتم. به زور کلمه هارو روی زبونم آوردم و گفتم. کاش می تونستم بهش بفهمونم االن وقت اینطور 
صحبت کردنا نیست و باید فقط بغلم کنه!

- بقیه ی حرف ها فردا؟

نفسمو تازه کردم و گفتم:

- بقیه ی حرف ها فردا!

***
صبح انگار توی یه جای رویایی بیدار شدم. دیگه خبری از اون مه و جنگل فرو رفته توی تاریکی نبود. یه دریاچه ی کوچیک 

جلومون بود و ما دقیقا لب اون دریاچه نشسته بودیم.
همیشه وقتی همه چیز به بهترین شکل ممکن می گذشت باید شک می کردم ولی اون روز صبح انقدر حالم خوب بود که 

انگار این قانون زندگی رو فراموش کرده بودم.
زندگی یه قانون بزرگ داشت و اینم همین بود. نباید به خوشیاش دل ببندی چون ممکنه فردا اونن خوشی به زهر مار تبدیل 

بشه. همونطور که برای من همیشه شد... 

- سرده وگرنه می خواستم شنا کنیم بعد بریم خونه.

انگار بهم برق وصل کرده بودن. میعاد می دونست چقدر از آب وحشت دارم باز حرف شنا می زد.

- من شنا دوست ندارم.

- وقتی بغل من باشی کیف میده.

همه ی وسیله هارو برده بود توی ماشین و فقط خودمون دوتا بودیم که لب دریاچه وایساده بودیم. یه پل چوبی  روی 
ورودی دریاچه بود ولی مطمئن بودم اگر برم روش وایسم از هم میپاچه و میوفتم توی آب. با اینکه مطمئن بودم اون 

قسمت رودخونه هیچ عمقی نداره ولی بازم می ترسیدم. دست خودم نبود که از آب و عمقش وحشت داشتم.

- ترجیح میدم شنا نکنیم.

- بشین اینجا پاچه هاتو بده باال.

نشستم روی اون تیکه چوبی که باال تر از سطح آب بود و وقتی می شستم روش پاهام تا نصف ساقم می رفت توی آب. 
کمرم درد می کرد. درسته جام از روزای اول خونه ی میعاد بدتر نبود ولی با این حال شب قبل فقط حال خوبی داشتم.

- دیشب خوب نخوابیدی؟



- نه به اندازه ی دو هفته ای که توی انباری خونه ات خوابیدم.
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پاچه هامو زدم باال و پاهامو آویزون کردم. میعادم همین کارو کرد و کنارم نشست. بلند بلند خندید و گفت:

-انباری نیست.

- محل نگه داری طی و جارو و این چیزا که هست. انباری نیست ولی واقعا نمیدونم اون یک ذره جارو اصال برای چی 

ساختی!

جفت دستاشو به هم قفل کرد و گرفت باالی سرش. آخیش بلندی گفت و بدنشو کشید. دستشو که آورد پایین اول لپمو 
بوسید و بعد گفت:

- ساختم اتاق تعویض لباس مهمون و این داستانا بشه.

- و جای من توی اون اتاقه. دلم می خواد یه روز تنبیهت کنم توی اون اتاق بخوابی تا بدونی چه کمردردی رو بهم متحمل 

کردی!

پرید توی آب و اصال نذاشت بفهمم چی به چیه. من صدای جیغم بود که داشت گلوم رو پاره می کرد. فقط فریاد می زدم. 
آب یخ نبود ولی من از ترس و تفاوت دمای بیرون و توی آب داشتم فریاد می کشیدم.

دستمو حلقه کردم دور گردنش و اونم قشنگ از زیر باسنم نگه داشته بود تا بیشتر نترسم و توی آب فرو نرم. تا یکمی 
دستش رو شل می گرفت من بیشتر خودم رو  می کشیدم باال و اشکام روی گونه ام راه می گرفت.

- ولت نمی کنم عزیزم. مراقبتم.

داشتم می لرزیدم و اشک می ریختم. وقتی این قدر بدم میومد برای چی باید منو توی اون موقعیت قرار می داد. یهو 
نگاهم به حلقه ام افتاد. اگر توی آب از دستم برمیومد چی؟

- میعاد حلقه ام. االن درمیاد.

- مراقبش باش در نمیاد. گریه برای چیه؟ 

چشمامو بوسید و با جدیت ادامه داد:

- دستامو محکم بگیر به گردنم منم کمرت رو ول نمیکنم مطمئن باش. دمای آب خوبه حیفه یکمی ازش لذت نبریم.

- میعاد بریم بیرون.

- یکمی فقط یکمی...



مقاومت نکردم چون دیگه داشتم توی بغلش احساس امنیت می کردم.

- فکر کن سوار یه دوچرخه هستی می خوای پا بزنی. نترس  من نگهت می دارم می خوام یاد بگیری و از آب نترسی.

و این بار دومی بود که من توی بغل میعاد داشتم برای شنا تالش می کردم. اولین بار توی خونه ی خودشون و حاال وسط 
جنگالی شمال...
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این بار دیگه آروم گرفتم. یکمی لرز بدنم کم تر شد و هر چی گفت اطاعت کردم. طبق دستورش پا دوچرخه زدم و تونستم 
لرز بدنمو کنترل کنم. 

دیدم آب و شنا کردن اون قدرا هم که فکر می کردم ترس نداره ولی باز هم معتقد بودم فقط لب ساحل راه رفتن و جت 
اسکی سوار شدن کیف میده وگرنه که وقتی پات به زمین نرسه و روی هوا باشی مزخرف ترین حس دنیاست.

میعاد اول منو نشوند بیرون از آب و همون طور که داشت آب از موهام چکه می کرد دست کشیدم به صورتم. آب موهام رو  
گرفتم و میعاد هم اومد کنارم. سرشو تکون داد و یکمی از خیسی موهاش کم شد.

- دیدی ترس نداشت. 

دست چپمو گرفتم باال و به حلقه ام نگاه کردم. میعاد دستش رو گذاشت روی شونه ام و گفت:

- پاشو لباستو عوض کن سرما نخوری .

- لباس ندارم که!

یادم نبود لباس برداشتم یا نه. احساس می کردم آخرین لحظه لباس خودم جا موند روی تخت و برش نداشتم.

- عیبی نداره لباس منو بپوش. پاشو عزیزم.

از جاش بلند شد و دست منم گرفت تا پاشم.

همون طور که گفت من لباسامو در آوردم و جمع کردیم و سوار ماشین شدیم. توی روشنایی قشنگی جنگل و مسیر خیلی 
بهتر دیده می شد و عمال من اون شب هیچی از مسیرمون ندیده بودم

ماشین رو گذاشتیم توی گاراژ و رفتیم سمت خونه... همین که رسیدیم دم در نگاهم افتاد به یه خانمی که پشتش بهمون بود 
و روی سکوی جلوی در نشسته بود. شال کرم رنگش از روی سرش افتاده بود توی گوشیش رو نگاه می کرد. یه نگاه به 

میعاد انداختم که دیدم داره با اخم اون خانم رو نگاه می کنه. چشمم رو  چرخوندم و یکمی اون طرف تر یه ماشین سفید 
رنگ دیدم. حتما ماشین همین خانم بود!



داشتیم نزدیک می شدیم که سرش رو برگردوند. یه دختر با چشمای روشن و موهای قهوه ای رنگ... موهای فرش از کناره 
های صورتش ریخته بود و چشماش یه برق بخصوص داشت. 

با دیدن ما از جاش بلند شد و همون چند قدم فاصله رو دویید. شالش وسط راه از سرش افتاد ولی انقدر ذوق و شوق 
داشت که توجهی بهش نکرد.

- وای میعاد!

میعاد دست منو ول کرد و من انگار همون لحظه قلبم فرو ریخت. توقع نداشتم دستم جلوی یه کسی که نمی شناختم رها 
بشه. یه لحظه احساس کردم منو در حد خودش نمیدونه! اصال نمیدونم چرا این فکر توی سرم اومد ولی اون لحظه انقدر 

بهم ریخته بودم که فقط می تونستم به میعاد و دختری که دستشو انداخته بود دور گردنش حسودی کنم.

- وای میعاد دلم برات یه ذره شده بود! میدونی چقدر دنبالت گشتم تا فرهود آدرستو بهم داد! اینجا کجاس اومدی درویش 

شدی وسط کوه و بیابون؟

میعاد خندید. از اون خنده ها که دل منو می برد ولی اون لحظه نفسم رو داشت می برید. از اون خنده ها که حونم بهش 
بند بود ولی اون لحظه داشت سکته ام می داد
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- اینجا بیابونه پدر صلواتی؟

دختره یه تابی به سر و گردنش داد و با ناز و عشوه گفت:

- اون همین که هیچی نیست یعنی بیابونه!

- سالم!

 الزم بود تا این سالم آروم که انگاذ از کره ی مریخ به گوش خودم می رسید رو بدم تا اونا رو به خودشون بیارم. البته که 

بعد از چند دقیقه حرص خوردن من که برام مثل سال های نوری طول کشید.
اون دختر عقب کشید ولی دست میعاد رو ول نکرد میعاد هم نگاهش چرخید سمت من و ابروهاشو داد باال. 

فکر میکنم لباس میعاد که بدون شلوار تن من بود گویای نسبتم با میعاد بود. اصال نیاز نبود چشمش به انگشت انگشترم 
بیوفته و اون برق جدید روی انگشتم رو ببینه تا بفهمه یه نسبت خیلی نزدیکی با میعاد دارم! همین که تیشرت مردونه ی 

میعاد تنم بود کافی بود. لباسای خیسم پشت ماشین بود و من فقط تی شرت گل گشاد میعاد رو  پوشیده بودم.
دختر دستش رو از دست میعاد جدا کرد و گرفت سمتم. لبخندش انقدر عریض و  طویل بود که احساس می کردم زوری 

نگهش داشته. اون همه شاد و شنگولی که توی وجودش بود یکمی عجیب بود.
نمی دونم بخاطر آب و شنا بود یا هنوز خوابم تکمیل نشده بود که چشمام خسته بود و می سوخت. اهمیت ندادم فقط 

محکم بستمش و باز کردم.



- سالم، من نیاز ام... خوشبختم از آشناییت.

من که هنوز باهاش آشنا نشده بودم! گرم و صمیمی بودنش یه طوری بود. نمیدونم چطوری ولی از عمق نگاهش اصال 
خوشم نیومد. من آدمی بودم که نگاه اول آدما برام خیلی مهم بود و اون...

دستمو دراز کردم سمتش. دست من یخ بود و دست اون داغ. انگار توی کوره خوابیده بود و دستشو سمتم دراز می کرد. 
خیلی سعی کردم لبخند بزنم ولی نتونستم.

- معرفی نمیکنی میعاد؟

یه طوری خم شد سمت میعاد که احساس کردم همون لحظه دوباره می خواد از سر و  کول میعاد آویزون بشه. با لبای 
درشت و چشمای فریبنده اش عشوه می اومد و ناز می کرد. وای که داشتم دق می کردم از دستش!

میعاد دستش رو گذاشت روی شونه ام و منو  کشید سمت خودش. شونه ام می لرزید و هزار تا صلوات تو همون چند ثانیه 
فرستادم تا منو اونطور که دوست دارم معرفی کنه.
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- شقایق... نامزدم! 

و برگشت سمت اون دختر و گفت:

- اینم نیاز دوست دوران دانشجوییم.

نیاز قبل از این که من عکس العملی نشون بدم چسبید به بازوی میعاد و با همون لوندی ای که من توی تک تک رفتارش می 
دیدم گفت:

- گشتی گشتی یه شقایق دیگه پیدا کردی؟ مگه نیاز چه ایرادی داشت همه اش چشمت دنبال شقایقا می گرده؟

خودش هم غش غش بعد از زدن این حرف خندید. نباید حرص می خوردم؟ داشت آتیشم می زد. این کی بود که انقدر با 
میعاد صمیمی بود و اصال از کجا پیداش شده بود.

دست میعاد رو دنبال خودش گرفت و کشید من هم با یه ساک روی دوشم دنبالشون راه افتادم. صداش اعصاب خرد کن 
ترین صدای دنیا بود و چشمای خاکستریش فریبنده ترین و پر شیطنت ترین چشم هایی که به عمرم دیده بودم.

- یعنی باید باور کنم که نامزد کردی؟ میعاِد این ساال و حواشیش رو چه به نامزد و زن و فالن؟ من تازه اومده بودم یکمی 
ازت دلبری کنم .

چقدر پرو بود که جلوی من داشت این حرف ها رو می زد. میعاد فقط خندید و  کلید خونه رو از توی جیبش در آورد. در رو 
باز کرد اول نیاز وارد شد و بعد میعاد چرخید ساک رو از دست من گرفت.

اون لحظه قابلیت اینو داشتم که از پلک زدنشم ناراحت بشم . 



- بده من بیارم!

- نمی خواد خودم میتونم.

به مسیر اونا توجه نکردم ولی من خودم رفتم سمت پله ها تا برم توی اتاق لباس هامو عوض کنم. اگر می خواست ساک رو 
از دستم بگیره باید زودتر اقدام می کرد .

با یه دلیل کوچیک که از نظر خودم سنگین ترین و بزرگ ترین دلیل بود تلخ شده بودم. با وجود انگشتر توی دستم و حرف 
میعاد که منو نامزدش خونده بود مزه ی زهر گرفته بودم.

- شقایق... کجایی؟

همین که رسیده بودم باال نشسته بودم روی تخت و به خودم لعنت می فرستادم. به خودم که انقدر روش حساس بودم و 
دوست داشتنی که از حد گذشته بود  عالقه ای که همه چیز رو از یادم می برد و نمیذاشت اصال فکر کنم.

- دوش بگیرم میام .

قصد دوش گرفتن نداشتم. همونطوری موهام خیس بود و هنوز خشک نشده بود. باید دوش می گرفتم ولی نمی خواستم!
با حرص لباس های توی ساک رو پرت کردم توی اتاق لباس ها و خودم هم لباسامو عوض کردم. انگار یه جنگ تن به تن در 

پیش داشتم!
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وقتی زیر دوش وایسادم همه ی فکر و ذکرم کنار اون دو نفر بود که پایین پله ها می خندیدن و معلوم نبود دارن چیکار 
میکنن. من حساس نشده بودم واقعا رفتار این دختره روی اعصابم راه می رفت!

اگر هم حسود بودم حق داشتم. من میعاد رو تمام و کمال برای خودم میخواستم و نمیتونستم تحمل کنم یه دختر دیگه 
کنارش بخنده. معلوم نبود اون بخواد چند روز مزاحممون باه ولی از همون لحظه میتونستم مطمئن باشم که قراره حسابی 

حالمون رو بگیره.
نفهمیدم چطور خودم رو گربه شور کردم ولی وقتی از حموم حوله پیچ اومدم بیرون صداشون بیشتر روی مغز و روانم بود!

- هنوز آدم نشدی نه؟ من گفتم بعد این همه وقت بیام دیگه دختر مخترا دور و اطرافت وول نمیخورن!

خنده ی مستانه ی میعاد نفسم رو برید. می خندید؟ این حرف مگه خنده داشت؟ برای اون خنده و برای من گریه داشت.
باید حال این نیاز خانم رو حسابی می گرفتم. اگر این کارو نمیکردم که شقایق نبودم!

- هزار ماشاال شقایق پسندم هستی که... میگردی هرکی شبیه شقایقه رو  پیدا میکنی؟



دور شدم از جلوی در اتاق. نباید دیگه صداشو  میشنیدم. وقتی حرف از شقایق می شد من بی سالح بودم. شباهتم به اون 
دختر باعث می شد تا همه به زبون بیان.

لباسامو پوشیدم و موهام رو  خشک کردم. یه تل پاپیون دار هم زدم به سرم و موهام رو باز کردم دورم. موهام یه پیچ 
کوچیک می خورد و پایینش حالت دار وایمیستاد. داشتم اون روی دلبر خودم رو به نمایش میذاشتم. ادکلنم رو روی خودم 

خالی کردم و آخرش یه نگاه به آینه انداختم و وقتی راضی شدم لبخند زدم و از اتاق بیرون رفتم.
صداشون کمتر می اومد سرک که کشیدم دیدم دارن برای بیلیارد بازی کردن آماده میشن. من توی این بازی مهارت خاصی 

پیدا کرده بودم و  مطمئن بودم که میتونم خوب شکستش بدم. باید استقبال می کردم و با هم بازی می کردیم.

- وای می خواین بیلیارد بازی کنین؟

میعاد چوب بیلیارد رو  باال گرفت و دور میز چرخید و گفت:

- بازی میکنی؟

بیخیال حساسیتام شدم. باید نشون میدادم این شقایق چه قابلیت هایی داره. همین چند دقیقه ای که توی حموم بودم یه 
تصمیم گرفته بودم که کیفم کوک بود. باید حسابی می ترکوندم.
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رفتم جلو و موهام رو با کشی که دور مچ دستم بود بستم باالی سرم... چوب بیلیارد رو از دست میعاد گرفتم و مشغول 
شدم. حسابی به خودم رسیده بودم. باید قوی عمل می کردم! البته قوی از نظر زنانه...

توپ ها مثل همیشه روی میز چیده شده بود. نیاز هم یکی از چوب ها رو برداشت و میعاد هم که نوبت ها رو تعیین می کرد 
چوب آخر رو برداشت و کنارم ایستاد. حتی فکرش رو هم نمی کرد که من بلد باشم برای همین راحت می تونستم فیلم بازی 

کنم. من میدونستم میعاد از منم منم کردن خوشش نمیاد و اونطور که به نظر می رسید نیاز هم آدمی نبود که ادعای بلد 
بودن داشته باشه و ممکن بود منو خوب حرص بده.

- یادتون بدم؟ 

هیچ کدوممون نگفتیم که بلدیم یا نه... من هم گذاشتم تا میعاد خیال کنه من بلد نیستم. چوب رو گرفت دستش و روی میز 
خم شد. دستش رو به حالت ژست بازی روی میز قرار داد و چوب رو از بین انگشت شست و اشاره گذروند.

- این طوری باید خم بشین روی میز نشونه بگیرید و...

اینجا بود که صحبتش را قطع کرد. محکم چوب رو به پشت توپ سفید زد و اون رو به سمت توپ های دیگه هدایت کرد.

- آها.. اینطوری خوب نفر بعدی نیازه بیا بزن ببینیم.



نیاز به سمت اون طرف میز رفت و ژست گرفت انگار که اون هم بلد بود ولی میعاد کاری به کارش نداشت. این که میعاد 
جلوی من یکمی داشت رعایت می کرد آروم ترم می کرد ولی بازم عصبی بودم. 

میعاد اجازه داد تا خودش راحت ضربه رو بزنه. توپ نیاز به هیچ کدوم از توپ های رنگی برخورد نکرد.
رفتم سمت توپ سفید و طوری نشون دادم که انگار بلد نیستم.

- میشه کمکم کنی؟

لبامو جمع کردم و یه ژستی گرفتم که مطمئن بودم تاثیر گذاره.
هدفم این بود که جایگاهم رو جلوی اون دختر به رخ بکشم. می خواستم همه بفهمن که چه نقشی توی زندگی میعاد دارم. 
اصًال مهم نبود که کی بازی رو برنده میشه. با اینکه مطمئن بودم خودم برندهدمیشم ولی تنها هدفم نزدیکی به میعاد بود.

پشتم وایساد. یه دستش رو از دور کمرم رد کرد و به مچ دستم گرفت. اون یکی دستش کنار بدنم بود و مشغول درست 
کردن ژست دستم شد. شستم رو بازتر کرد و روی میز گذاشت. دستم رو کمی بهش حالت داد و با چرا حالتی شکسته نگه 

داشت.

- این رو هم اینطوری نگهداری اینجا... آهان درسته حاال اون یکی دستت تو بیا بذار.

چوب رو هم روی دستم مرتب قرار دارد و دستشو با دست من عقب کشید. با یه حرکت شتابدار دستمو به سمت توپ هل 
داد و به اون ضربه زد. نشونه گیری خوبی نبود ولی همین که روی بدن من خم شده بود و این نزدیکی نگاه نیاز رو روی ما 

قفل کرده بود برای رسیدن به هدف من کافی بود. همون طور که داشتم از موفقیتم لذت میبردم نگاهم به توپ آبی رنگ بود 
که به سمت یکی از سوراخها قل می خورد ولی مطمئن بودم سرعتش انقدر پایین هست که امکان نداره داخل سوراخ بیفته 
ولی خوردنش به توپ قرمز رنگ همون لحظه جیغ من رو بلند کرد. برگشتم سمت میعاد و دستمو انداختم گردنش و یک بار 

سمت راست و یک بار دیگر سمت چپ صورتش رو بوسیدم.

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_273

ادامه ی بازی به روی خودم نیاوردم ولی با هر بار ورود توپام توی سوراخ ها حرص رو توی چشمای نیاز می دیدم و خنده ی 
خودمم دندون نما تر می شد.

همه رو به حساب شانسم میذاشتن ولی آخر بازی من بودم که برنده شدم و دقیقا به تعداد دفعاتی که توپام رو گل کرده 
بودم از گردن میعاد آویزون شده بودم و حتی سبک بازی در آورده بودم. کاری که از من بعید بود و جلوی یه آدم غریبه لبای 

میعاد رو میبوسیدم!

- به قیافت نمی خورد ولی خیلی خوش شانسیا! البته باید وقتی تورو کنار میعاد دیدم حدس میزدم که چقدر دختر خوش 
شانسی هستی.

میعاد رفته بود تا جوجه ها رو به سیخ بکشه! آخه نیاز خانم عاشق جوجه بود و میعاد می خواست مهمون نوازی رو کامل به 
جا بیاره! من که دلم می خواست بخاطر مهمون نوازیش خرخره اش رو بجوام.

یه لبخند حرص دربیار زدم. از اونا که چشم رو ریز می کرد و لب ها بدون دیده شدن ردیف دندونا کشیده می شد.



- فکر کنم یه شقایق جدید هم پیدا بشه میعاد بره بهش پیشنهاد ازدواج بده. می دونی آخه نسبت به این اسم و موهای 

مشکی یکم حساسیت داره!

اون میخواست حرص منو دربیاره و من هم حسابی حرصم درمیومد. خب موفق بود دیگه.

- اسم اصلی من شقایق نیست! میعاد این اسم رو برام گذاشته...

- ا پس هنوز تو فراغ شقایق خودمون میسوزه. منم خیلی دلم براش تنگ میشه هرچی باشه دوستمون بود. از من میشنوی 
روی میعاد حساب باز نکن. عالقه هاش زود گذره. خود منم یه مدت باهاش بودم اتفاقا خیلی هم دوران خوبی بود اگر ایران 

مونده بودم شاید االن وضعیتمون طور دیگه ای بود. آخه میدونی من نخواستم دیگه با هم باشیم.

بازم از اون لبخند حرص درارا زدم البته خودم بیشتر حرصم درومده بود. داشت منو عصبی می کرد.
از کنارم رد شد و با ناز و غمزه رفت سمت آشپزخونه. میعاد حسابی سر و صدا راه انداخته بود و سیخ هارو اینور اونور می 

ریخت.
نیاز با چسبوندن خودش به میعاد و یاداوری این که قبال با اون توی رابطه بوده میخواست حرص منو دربیاره. میخواست 

بهم بفهمونه اگر بخواد میتونه میعاد رو از من دور کنه.
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بودن اون دختر توی خونمون از هر چیزی توی اون لحظه ها می تونست آزاردهنده تر باشه. لحظه هایی که برای من و میعاد 
باید در اوج عاشقانه بودن سپری میشد ولی فقط من داشتم حسادت می کردم و به دختر هم حرص من رو در می آورد...

 تمام وقت میعاد صرف مهمون جدید شده بود و من نیاز به کمی دلگرمی از سمتش داشتم. باالخره فقط یک روز بود که به 
من پیشنهاد ازدواج داده بود و تمام حواسش به اون دختر جدید شده بود!

دختر روی مبل سه نفره خوابش برده بود که من هم وقت کردم تا برم باال و یک کمی به برنامه هایی که جدید ریخته بودم 
برسم. 

میعاد توی گاراژ بیرون خونه بود و خیالم از بابتش راحت بود. همین که تونستم گوشی قدیمی رو از خونه بردارم پیشرفت 
خوبی بود. برنامه ریزی کرده بودم تا شاگردای قدیمی رو دوباره دور خودم جمع کنم و صفحه ی اینستاگرامم رو از نو راه 

بندازم. با اینکه از تهران دور بودم ولی می تونستم کالس هام رو آنالین برگزار کنیم.
دمر روی تختی که حاال دیگه تخت مشترکم با میعاد به حساب می اومد دراز کشیده بودم و به شاگردام پیام می دادم انقدر 

همه نگران بودن که تعداد پیام ها تموم نمی شد. هر چی که پایین می رفتم باز هم پیام ها ادامه داشت.
یکی از شاگردان که اسم اسمش صبا بود اولین کسی بود که پیامشو باز کردم. انقدر از برگشتنم خوشحال شده بود که با 

ذوق ویس می داد و اشک می ریخت. از ارتباط دوباره باهاشون حالم خیلی بهتر شده بود انگار که ماهی رو از آب دور نگه 
داری. این مدتی که از شاگردان دور بودم برام فرقی با مرگ نداشت.

 با شنیدن صدای صبا اشک توی چشمام حلقه زد و گونه هام رو خیس کرد. اصًال انگار حضور نیاز رو یادم رفت. همان طوری 
با بغض دستم رو روی آیکون ضبط صدا گذاشتم و گفتم:



- عزیز دل من ،صبای مهربونم، قربونت برم خوشگلم. انقدر خوشحال شدم که صداتو شنیدم حد نداره. دلم برات یه ذره 

شده.

- وای پارمین جون این مدتی که نبودی احساس افسردگی می کردم. اصال نمی تونستم هیچ کالس دیگه ای ثبت نام کنم. 

همش امیدوار بودم که برگردی. هفته ای دو سه بار میرفتم از نگهبان ساختمون سراغت رو میگرفتم. کجا بودی؟ چی شدی 
که یهویی رفتی؟ وای انقدر نگران شده بودم که حد نداره!
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خونواده من شاگردام بودن. همون کسایی که صبح تا شب وقتم رو کنارشون صرف می کردم و انقدر حالم با اونا خوب بود 
که از تمام دل نگرانی ها و سختی های زندگی دور می شدم. این بچه ها که از بچه های واقعی خود آدم هم می تونستن برام 

عزیزتر باشن برای من بهشت بود. وقتی روی نوک پاهامون بلند می شدیم و دستامون رو به این طرف اون طرف می 
کشیدیم دقیقا حس پرواز داشتیم.

- شماها قشنگ ترین دارایی های من توی این زندگی هستین. عاشقتم صبای عزیزم. چه خبر خودت خوبی؟ اوضاع کنکور و 

درسا چطوره؟

ما با هم دوست بودیم. دوستایی که بعضی روزا قرار صبحانه می ذاشتیم و می رفتیم کافه. صبحانه های انگلیسی و 
ایرانی... بشقاب هایی که مشترک می شد و بعضی وقتا انقدر می خندیدیم که یادمون می رفت باید چیزی بخوریم. صبح 

هایی که بچه ها نون و خامه می اومدن و دور جزیره ی کوچیک کالس وایمیستادیم و نون سنگک با خامه می خوردیم و یه 
وقتا خامه شکالتیا با خامه سفیدا قاطی می شد و کلی به این اتفاقا می خندیدیم. 

صبا حداقل ماهی یدونه کادو برام می خرید و محیط کالس هیچ وقت بدون گل نبود. همیشه بچه ها انقدر هوای همدیگه 
رو داشتن که همه مون عاشق کالس بودیم. عاشق دور هم جمع شدنامون و نه تنها کسی دیر نمی اومد بلکه همیشه زودتر از 

کالس دور هم جمع می شدیم گل می گفتیم و گل می شنیدیم.
بعضی از بچه ها مثل صبا بیشتر از چهار پنج تا از کالسام رو ثبت نام می کردن و با عشق می اومدن. جمعه ها روز گردش 

و خوش گذرونی بود... تعطیل می کردیم و کیف دنیا رو می کردیم

- ای بد نیست اونم میگذره یه چند وقت دیکه کنکور میدم راحت میشم میام کنار دست خودت صبح تا شب همه ی کالساتو  
شرکت میکنم. وای پارمین جون نمی دونی چقدر دلتنگتم اصال باورم نمیشه دارم صداتو میشنوم. کجا بودی چی شده بود 

آخه؟

- قربونت برم یدونه ی من فدات شم مهربونم. هیچی یه تصادف کوچیک داشتم رفع شده خداروشکر.

بوشو حس کردم. تعجب کردم چرا صدای در نیومده بود و تونسته بود اونطوری بی سر و صدا بیاد تو. انقدر حواسم پیش 
صحبت با صبا بودم که صدای درم نشنیدم. خواستم بچرخم که چونه اش رو گذاشت روی سرشونه ام و نذاشت تکون 

بخورم. وویس صبا داشت دانلود می شد که میعاد موهام رو از جلوی گوشم کنار زد و آروم لبش رو گذاشت روی الله ی 
گوشم و بوسید. تنم مور مور شد... این پسر نمی ذاشت به هیچ کاریم برسم.
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دستم رو گذاشتم روی وویس ولی بوسه های میعاد اصال نمی ذاشت صحبت کنم. دست آزادم رو آوردم باال و موهاشو بهم 
ریختم. با یه لحن طلبکار بهش گفتم:

- اذیتم نکن.

هنوز از دستش ناراحت بودم. اصال چرا منو جلوی دوستش بیشتر تحویل نگرفته بود؟ باید بیشتر به من اهمیت می داد. 
مگه نباید طوری رفتار می کرد که اون به خودش اجازه نده حرصم رو دربیاره؟ 

- اوم به کی میگی عزیز دلم؟

- هیس!

وویس صبا رو باز کردم میعاد هم با دقت گوش می داد و صدای نازک صبا رو می شنید. هر چند ثانیه اوهوم می گفت و باز 
ادامه ی وویس دو دقیقه ای رو گوش می داد. 

صبا تعجب کرده بود و با بغض صحبت می کرد باورش نمی شد تصادف کرده باشم. از این که چندین و  چند بار جواب سر 
باال بهش داده بودن گفت و کلی نگرانی هاشو ابراز کرد .

- خوشگل من، صبای نازم. قربونت برم من. جواب بچه های دیگه رو بدم میام الیو همه با هم صحبت میکنیم.

- خوشم باشه دیگه چی؟ عزیز دلم و قربونت برم و الیو گذاشتن و... کارای جدید میکنی.

خودش رو جا داد کنارم روی تخت و منو با وزنش هل داد اون سمت تخت تا بتونه جا بشه و هیکل بزرگش رو روی تخت 
نگه داره.

- میعاد خفه شدم.

- باید خفه بشی خب... این حرفا مال منه ها! من خوشم نمیاد با کسی اینطوری صحبت کنی. قربونت برم... غلط کردی 
قربون کسی بری.

لحنش کامال شوخی داشت ولی من دل خور بودم. اگر اون می خولست من فقط برای خودش باشم چرا پس انقدر دوستای 
جورواجور داشت و با دخترا گپ می زد؟ 

- خیلی پرویی میعاد.

دستش رو هل دادم. گوشی رو گذاشتم همون جا باالی بالشت و رفتم سمتی که میعاد همیشه روی تخت می خوابید. یه 
ابروش رفت باال و پیشونیش خط افتاد . دستش رو  زد زیر سرش و همونطوری دقیق نگاهم کرد.



- چرا اون وقت؟

- چون منو محدود میکنی... دوستمه دارم باهاش حرف می زنم.

یکمی چشماش دلخور شد ولی من می خواستم از دلخوری خودم بگم.
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- اصال مگه من بهت میگم چرا با دوستت انقدر گرم میگیری؟ اصال چرا باید دوست دختر داشته باشی؟من هیچی نیستم 
توی زندگیت دیگه. با همه بگی بخندی منم باشم شبا...

اخماش پر رنگ شد. انگار زیادی تند رفته بودم ولی خیلی عصبانی بودم. نازاحت بودم و دلخور... حرف زدنم با صبا داشت 
یادم می برد که یه نیاز نامی اومده خونمون و همون روز که باید ذوق کنم و خوشحال باشم مثل فیلما و کتابا عاشقونه 

داشته باشیم مجبور بودم یه نفر دیکه رو که تمام حس حسادتم رو برانگیخته می کرد تحمل کنم.
دستش رو گرفت سمتم و بعد کشید عقب...

- یعنی چی؟

- دوستای قدیمیت میان و میرن همش دور و اطرافشون می چرخی. من اصال نامزدت حساب نمیشم که نقشمم عوض نشده 

فقط باید کنارت باشم هیچی هم نگم . اصال توگذشتته ات رو فراموش نکردی منو توی زندگیت راه دادی ولی هیچی رو 
فراموش نکردی.

انگشت اشاره اش رو گرفت سمتم و تهدید وار گفت:

- این حرفا رو از کجات آوردی؟ بیا اینجا ببینم واسه من زبون درازی میکنه.

خواست بیاد سمتم منو بکشه توی بغلش که دستم رو دراز کردم از کنار پا تختی بطری آبی که شبا پرش می کردیم تا نصف 
شب تشنه نشیم رو برداشتم و گرفتم سمتش.

- بهم دست بزنی میریزم روت!

- شوخیشم قشنگ نیست.

پشت چشمم رو نازک کردم و سرم رو تکون دادم:

- شوخی نمیکنم.

ابروهامو دادم باال و همونطور کجکی خم شده بودم و بطری رو گرفتم سمتش...



- بخدا میپاشم.

- حرفای قشنگی نزدیا حواست هست؟

حق به جانب گفتم:

- توام کارات قشنگ نبودا حواست هست؟

- بطری رو بذار زمین عزیزم.

بطری رو خم کردم و پاچیدم سمتش. نصف بطری پر بود و یه لحظه دیدم که از باالی موهاش تا پایین ترین قسمت ریشش 
خیس آب شده و داره ازش چکه میکنه.
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شوکه شد و من فرار رو بر قرار ترجیح دادم. اصال عین یه مجسمه خشک شده بود و من مطمئن بودم این قبل از خشم 
اژدهاس و باید بدوام! آخهیه لحظه ترسیدم. از این که عصبانی بشه و کاری کنه که از دستش ناراحت بشم. آخه من توی این 

وضعیت بهش خیلی نیاز داشتم! یه حس بی سر پناه بودن وجودم رو اذیت می کرد که با اومدن نیاز بیشتر و بیشتر شده 
بود. هرچی دوست داشتم از زندگی واقعی و سختیاش فاصله بگیرم ولی یه چیزی مانع می شد و اذیتم می کرد. میعاد تنها 

امیدم بود، نمی تونستم تنهایی بار این خستگی رو تحمل کنم. حضور میعاد و محبت هاش بهم دلگرمی میداد. اگر عصبانی 
می شد و قاطی می کرد غم دلم بیشتر می شد. اگر از دستم ناراحت می شد بیشتر قلبم سنگین می شد. عجل غلطی کرده 

بودم! خودم توش موندم.

- خودت وایسا و جوابت رو بگیر.

دم پله ها وایسادم و یواشکی یه نگاه بهش کردم. اگر به شوخی می گرفتم راحت تر حل و فصل می شد! وای خدا ...
موهاش خیس آب شده بود و تیشرتش هم نزدیکای یقه اش خیس بود. یه تیحه از موهاش چسبیده بود به سرش که 

دستش رو کشید توشون و یکمی آزاد شد. صورتش عصبانی نبود ولی اخماش توی همدیگه بود از اون وقتا که انگار نه 
میخواد عصبانی بشه و نه می خواد بخنده. بین هردوتاش گیر کرده بود. خداروشکر که اون خشم اژدهایی که توقع داشتم 

رو بهم نشون نداد. فقط فرار جواب بود!
جوابش رو ندادم و بدو بدو از پله ها رفتم پایین.

- دستم بهت برسه می کشمتا. خودت تسلیم شو!

مثل بازی دزد و پلیس... مثل بازی های مهد کودک ها! چه ایرادی داشت یه وقتا بچه بشیم و قلبمون تند بزنه از شیطنت 
های بچگی؟



دستمو گرفته بودم جلوی دهنم که صدام بیرون نره ولی از هیجان هر لحظه می خواستم جیغ بکشم. پامو که روی آخرین 
پله گذاشتم مطمئن بودم که میعاد دستش بهم می رسه ولی باز هم تمام سعیم رو می کردم که از دستش در برم.

- هر دقیقه ای که دیرتر تسلیم بشی تاوانت بزرگ تر میشه.

من دوییدم دور میز بیلیارد و میعاد اون سمت میز بود. من در می رفتم و میعاد تمام تالشش رو می کرد که گیرم بندازه. 
معلوم بود که بهم آوانس میده وگرنه زورش بهم میچربید و خیلی سریع تر از این حرفا می تونست بگیرتم! 

حس کردم بهم نزدیک شده و اگر بازم دور میز رو بچرخم ممکنه بهم برسه برای همین یه جیغ خفیف کشیدم و رفتم سمت 
مبل ها که پام لبه ی قالیچه ی قرمز رنگ کف خونه گیر کرد و همین که می خواستم کله پا بشم دستش رو دور شکمم حس 

کردم. جیغم وسط گلوم خفه شد و روی شکمم فشار اومد.
اصال حواسم نبود که نیاز روی مبل خوابیده و چون چراغ هم روشن نبود متوجه حضورش نشدم.

- غلط کردم... غلط کردم. ووی میعاد غلط کردم!!!!

- دیگه فایده نداره توله ی چموش من !

صداش از کنار گوشم می اومد و منم که حساس... میعاد یه کلمه حرف می زد و من صد دور غش و ضعف می رفتم. 
حرارت تنش هم بی حسم می کرد چه برسه به اینطوری نفس کشیدن در گوشم!

باید یکمی روی خودم کار می کردم و این طور ضعیف بودنم جلوش اصال خوب نبود. هی تصمیم می گرفتم درست بشم و 
هر بار میعاد با یه حرکت جدید کیش و ماتم می کرد!
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- ببخشید... ببخشید. وای میعاد دستتو ول کن دل درد گرفتم.

من جیغ می زدم و می خواستم از دستش در برم ولی میعاد فشار دستش رو کم کرد و برم گردوند سمت خودم. سینه ام 
چسبید به یه جا بین سینه و شکمش، سرم رو  گرفتم باال و یه نگاه به چشماش کردم و لبخندم رو عمیق تر کردم. عین بچه 

هایی که می خوان خرابکاریشون رو نادیده بگیرن و می خندن. دندونامو نشونش دادم...

- چه می خنده برا من... بخشش نداریم مجرم جریمه میشه!

سرمو کج کردم و صدامو نازک کردم. چشمام همینطوری خمار بود یکمی هم که ناز و عشوه مخلوط می کردم دیگه دلبرای 
خوبی می شدن. شاید من روی صوت صداش حساس بودم و بدنم شل می شد... شاید روی لمس تنم با دستاش حساس 

بودم و گر می گرفتم ولی می دونستم اون هم کم از من نداره و می تونم خیلی تاثیر گذار باشم.

- دلبری می کنی ببخشمت؟



کمرم رو با دوتا دستاش گرفت و به خودش نزدیک ترم کرد. بین تاریک و روشن ایستاده بودیم. یه طرف خونه توی تاریکی 
مطلق بود و یه طرف خونه با چراغ روی میز بیلیارد روشن شده بود. من این خونه رو تماما دوست داشتم، از اون اتاق 

کوچیک تعویض لباس که روزهای اول اتاقم بود و تخت سفتش بگیر تا تخت نرم و گرم میعاد... از آشپزخونه ای که توش 
آشپزی یاذ گرفتم و بارها خرابکاری کردم بگیر، تا تراس خوشگلی که دیوونش بودم.

- اومم... 

نگاهم رو کشیدم روی موهای خیسش، دستم رو از بین بدنمون کشیدم باال و دست کردم الی موهاش. میعاد خم شد و لب 
باالم رو بین دندوناش گرفت. اومدم اعتراض کنم که عقب کشید و گفت:

- چیه معترضی؟

اخم داشت... از اون اخمای شیرین. از همونا که توی آغوش شیرین تر از اخمش می شد داشت. اخم می کرد ولی با همه ی 
وجودش می خندید. سرم رو تکون دادم و گفتم:

- نوچ!

- تالفی می تونه اینطوری باشه که مثال بندازمت توی آب استخر و خودم هم نیام نجاتت بدم.

دستم رو گذاشتم روی سینه اش و با وحشت هلش دادم. دست می ذاشت روی نقطه ضعف هام و دقیقا حرفی رو می زد که 
من رو تا سر حد مرگ می برد. هیچی از این برام وحشتناک تر نبود...

- میعاد خیلی بدی خیلی... ولم کن ازت بدم میاد.

- او او بچه پرو... خیلی بیجا میکنی از من بدت بیاد. بدتم بیاد باید همین جا بمونی تکون نخوری بد اومدن نداریم.
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سفت تر من رو توی بغل خودش نگه داشت و من از ترس این که واقعا بخواد یه وقتی این کارش رو عملی کنه نفسم بند 
اومده بود. خم شد تا با بوسه ازم دلجویی کنه که یهو چراغ اون سمت سالن روشن شد و من سرم رو چرخوندم که دیدم 

نیاز داره موهاش رو مرتب می کنه و به سختی چشماش رو باز نگه داشته...

- چیزی شده؟

انگار از خواب بیدار شده بود و ما مزاحمش شده بودیم... عیب نداره اگر همین مزاحمت باعث می شد تا خونمون رو ترک 
کنه ترجیح می دادم که مزاحم خوابش شده باشیم! 

میعاد قبل از من به حرف اومد ولی دستش رو از کمرم باز نمی کرد. حس تعلق... امنیت... حضور پررنگ خودم توی 
زندگیش... من هر دقیقه نیاز داشتم تا میعاد اینا رو بهم ثابت کنه. نیاز داشتم آروم بشم و از بودنش مطمئن باشم. نیاز 



داشتم دلم رو آروم کنه. میعاد می تونست خودش هم درد باشه و درمون! می تونست هم زخم بزنه و هم مرحم بذاره. با 
حضورش مرحم می شد روی همه ی ناراحتی ها و دردام. کم چیزی نبود باید هر لحظه خدارو شکر می کردم.

- معذرت می خوام ما عادت نداریم کسی اینجا باهامون باشه حواسمون نبود تو خوابی. بخواب ما میریم باال.

لبم رو فشار می دادم که خنده ام نگیره. ذوق می کردم که میعاد دستشو از دورم باز نمیکنه! نیاز شونه هاشو داد باال و 
دستش رو گرفت جلوی دهنش خمیازه کشید و گفت:

- نه دیگه بیدار شدم. فردا صبح میرم تهران مزاحمتون نمیشم. 

آخیش... نفس عمیقی که کشیدم واضح بود و قطعا میعاد هم متوجه اون شده بود. میدونم زیادی لوس بازی محسوب می 
شد ولی سرم رو گذاشتم روی سینه ی میعاد. انگار وقتی توی اون فاصله بودیم و میعاد هم من رو توی آغوشش نگه داشته 

بود احساس مالکیتم نسبت بهش بیشتر می شد. 
گذشته هرچی که بود اصال مهم نبود فقط من و میعاد مهم بودیم. مهم زندگی ای بود که بعد از دیدن همدیگه داشتیم و 

اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودیم. من همه چیز رو توی تهران گذاشته بودم و همراه میعاد شدم و میعاد رو با تمام گذشته 
اش پذیرفته بودم. حسادت هام رو نمی تونستم نادید بگیرم ولی وجود یه شقایقی که شبیه من بود و حتی زندگی عاشقانه 

ی گذشته اش رو می تونستم توی همون گذشته دفن کنم. اگر هر روز هم نیاز نامی می اومد و اون ها رو به یادم می آورد یا 
حتی باعث می شد حسادتم بیشتر و بیشتر تحریک بشه باز هم من عاشقانه میعاد رو پرستش می کردم چون اون تنها کسی 

بود که تونسته بود قلبم رو جابجا کنه. 
میعاد تنها حسی بود که تونسته بود من رو به وجد بیاره...

نفسم از جای گرم بلند می شد... از همون وسط های آغوشش! که خوب که اینطوری بود.
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- چیزی خواستی تعارف نکن. گشنه بودی غذا توی یخچال هست غریبی نکن.

این یعنی من دلم نمی خواد از این وضعیت خارج بشم... این یعنی میعاد جاش رو هزاران بار بیشتر توی دل من باز کرد. آخ 
که دلم براش می رفت اینطوری برخورد می کرد. اصال یادم برده بود که از حضور نیاز ناراحت بودم. یادم برده بود که اون 

دختر با نیش و کنایه هاش اذیتم کرده بود. حس فتح اورست داشتم! فتح میعاد! لذتبخش تر بود...

- اولش که دیدمتون فکر می کردم همه چیز زودگذره و امکان نداره میعاد عاشق شده باشه. وقتی باال بودی میعاد یک بند 
ازت صحبت می کرد. هنوز هم برام عجیبه ولی امیدوارم کنار هم خوشبخت باشین. همیشه همینطور سرخوش بخندین.

لبخندش رضایت بخش نبود ولی یه لبخند زورکی که روی لبش نشونده بود منو به لبخند زدن واداشت. نمیدونم چقدر 
زورکی بودن لبخندم مشخص بود ولی بهتر از این بود که بر و بر نگاهش کنم.

- من میرم یه دوری این اطراف بزنم.



میعاد یکی از دستاشو از کمرم جدا کرد و گفت:

- بذار شقایق هم آماده بشه با هم بریم. خطرناکه.

- چجوری این جا زندگی می کنین! واقعا وحشتناکه تا کیلومترها هیچ خونه ای نیست!

میعاد خندید و من رفتم سمت جا کفشی تا اشارپی که مادر میعاد برام بافته بود رو بندازم دورم. یه اشارپ نیم دایره که 
کرم رنگ بود و وقتی تهران بودیم بهم داده بود. تو همون روزایی که پدرش بیمارستان بود شروع به بافتنش کرده بود و می 

خواست با سرگرم شدن خودش من رو هم خوشحال کنه. خونواده اش رو به اندازه ی خانواده ی نداشته ی خودم دوست 
داشتم. خوشحال بودم که با ورودم به یه خونواده ی جدید توی دلشون جا باز کرده بودم. با اینکه با حضورم موافق نبودن 

ولی بخاطر پسرشون کنار اومده بودن.
هنوز هوا تاریک نشده بود ولی توی جنگل تاریکی زودتر به چشم می اومد. میعاد جاهای قشنگ جنگل و درختای عجیب 
غریبش رو به  نیاز نشون می داد و چندین و چند عکس هم توی جنگل انداختیم. این عکس ها بعد از تولد میعاد اولین 

عکس های ما بود...
میعاد راست می گفت، جنگل و سبزیش ارامش میداد. تکراری نمی شد و حتی اگر ترسناک بود می شد بهش عادت کرد. چوب 

و دار و درخت ها ارامش رو بیشتر می کرد. 
عکسایی که بین یک عالمه سبزی و زیبایی گرفته بودیم برام زیباترین خاطره ها رو یادآور می شد.

***

نیاز خوابیده بود من هم خواستم دوش بگیرم بعد بخوابیم. حوله رو پیچیده بودم دور موهام که صدای میعاد رو شنیدم. 
آروم صحبت می کرد و من از فضولی دلم نمی خواست از توی حموم برم بیرون.

- می دونم جناب کیهان. من فقط می خوام دخترتون رو خوشحال کنم. هیچ چیزی برای من مهم تر از خوشحال کردنش 

نیست.

قلبم اومد توی دهنم. اون طرف خط بابام بود... باورم نمی شد که میعاد داره اینطور آروم باهاش صحبت می کنه. داشتم 
خفه می شدم. فضای حموم و بخاراش داشت خفه ام می کرد و دلم نمی خواست از اون تو بیام بیرون و میعاد بفهمه که من 

صداشو شنیدم. اگر می خواست من بدونم جلوی خودم صحبت می کرد. شاید هم از حموم می اومدم بیرون خودش بهم 
می گفت چه خبره...
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- من نمیخوام پارمین چیزی توی زندگیش کم داشته باشه. تمام سعیم رو می کنم که زندگی زیباترین شکلش رو بهش نشون 

بده. بله درسته... من هم اشتباه کردم شما درست میگین...

دیگه داشتم می مردم. از بوی شامپوم هم حالت تهوع گرفته بودم. معده ام رو ماساژ میدادم تا حالم بهم نخوره.



- ما هفته ی دیگه میایم تهران. خواهش می کنم شما بزرگواری کنید و کدورت ها رو بریزین دور. من تحت هیچ شرایطی از 

دختر شما دست نمی کشم فقط دوس دارم شبیه بقیه زندگی کنه این اصال خواسته ی بزرگی نیست. من به تنهایی حاضرم 
جای همه ی نداشته هاشو پر کنم. جای مادر و پدر و همه ی خونواده اش باشم ولی دخترتون به شما نیاز داره من دلم 

میخواد با حضور شما خانواده بشیم.

شیر روشویی رو باز کردم تا صداشو نشنوم. نمی خواستم حس ترحم بگیرم. می خولستم اگر میعاد برنامه ای داره که نمی 
خواد بدونم فالگوش نایستم.

الکی خودم رو مشغول ماسک مو و کرم شب کردم تا حواسم پرت بشه و نخوام با دقت بیشتر مکالمه شون رو بشنوم. 
نمی دونستم اسمش رو چی بذارم ولی فقط دلم می خواست عادی باشم... می ترسیدم از این که انگشتری که توی انگشت 

حلقه ام انداخته بود همون طور بمونه و من هیچ وقت شناسنامه ای نداشته باشم تا بتونیم ازدواج کنیم. می ترسیدم هیچ 
وقت پدرم رو نبینم... میعاد اما طوری حواسش به همه چیز بود که حتی می خواست برگردیم تهران... 

سخت بود کنترل کردن خودم ولی نفس عمیق کشیدم و از حموم رفتم بیرون. هنوز حوله تنم بود و باید برای پوشیدن لباس 
تا اتاق لباسمون می رفتم.

میعاد تلفنش رو قطع کرده بود ولی گوشی توی دستش بود. حوله ی کوچیک روی سرم بود و داشتم موهام رو خشک می 
کردم که چرخید سمتم...  دیدم که چشماش برق زد... دیدم که چقدر لبخندش واقعی بود و چقدر دلچسب و شیرین نگاهم 

کرد. تمام فکرای بدی که توی سرم بود رو دور ریختم.
گوشی رو گذاشت روی پاتختی و قدم هاش رو به سمتم برداشت. دستش رو حلقه کرد دور کمرم و لباش رو گذاشت روی 

موهای خیسم. حوله کوچیکه از روی سرم افتاد و همین نزدیکی کافی بود تا من همه چیز رو توی دو دقیقه پیش جا بذارم و 
آغوشش رو طلب کنم. موهام رو بو کشید و گفت:

- منتظر بودم بیای بیرون و فقط بوت کنم.

- فقط بو...
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سرم رو گرفته بودم باال و میعاد روی پیشونیم رو بوسید. بوی عطر همیشگیش با شامپو و ماسک موی من مخلوط شده 
بود. 

- بوی خوشت به همه چیز می ارزه.

پاهام رو بلند کردم و بهش نرسیدم. دستام رو بردم باال و گذاشتم روی شونه هاش. تا خودش همراهی نمی کرد و یکمی خم 
نمی شد من بهش نمی رسیدم. اولش یکمی شیطنت کرد و خم نشد ولی بعدش چشماش خمار شده بود و برای بوسیدنم 

پیش قدم شد. 
غرق شدیم توی وجود هم... مثل همه ی شب هایی که آغوشش رو تجربه می کردم.

مثل تمام بوسه هایی که تکراری نمی شد و مثل همه ی لحظه هایی که برام همیشه تازگی داشت. 



حوله ام کنار تخت افتاده بود و پیراهن میعاد الی پتومون گره خورده بود. سرم رو گذاشته بودم روی بازوش و صورتم رو 
به بدنش چسبونده بودم که  شروع به حرف زدن کرد.

- آخر هفته می ریم سمت تهران.

همه ی وجودم گوش شد. بدون این که چیزی بگم دستم رو انداختم دور بدنش و بیشتر بهش چسبیدم.

- می خوام با خونواده خدمت برسیم برای امر خیر.

نفسم حبس شد... خودش داشت برنامه هاش رو باهام درمیون می ذاشت و من چقدر دوست داشتم که داشت همه چیز رو 
بهم می گفت.

- دوست ندارم یه پدر و دختر رو از هم جدا کنم. مگه ما کیو توی این دنیا داریم؟ تازه باید برام چایی بیاری.

انگار میعاد از نفس کشیدنم فهمید که اشکام داره روی گونه هام می چیکه چون اصال اصراری نداشت تا از من جواب بگیره. 
خودش صحبت می کرد و با این که از من جوابی نمی گرفت ولی میدونست من دارم با تمام وجود صداش رو می بلعم.

- می ریم تهران. با خونوادم میایم خواستگاری و شبیه همه ی دخترای دنیا ازدواج می کنی. برات عروسی می گیرم و 

می برمت خونمون.

اشک هام بیخیال نمی شدن. از مجلس عروسی بدم می اومد چون دوست نداشتم اون رو با کوروش تجربه کنم ولی اگر 
شوهرم میعاد بود دوست داشتم عروسش باشم. دوست داشتم کلیپ عروسی درست کنیم و عکس بگیریم. دوست داشتم 

جشن بگیریم و شبانه روز پایکوبی کنیم. مثل تمام دختر ها لباس پف دار می خواستم و یه زندگی معمولی...

̦Ԍ̦Ԍ̦

̦Ԍ̦Ԍ̦

#گل_همیشه_عاشق 

#پارت_284

انگشتش رو گذاشت کنار چشمم. اشکم رو پاک کرد و سرم رو بوسید. اگر همون لحظه زندگیم تموم می شد راضی بودم. اگر 
نفسم قطع می شد و من میمردم آروم بودم.

- می دونی فدای چشمات میشم؟

سرم رو فرو کردم توی آغوشش. گرمای وجودش و آغوشی که تنگ تر می شد. حمایت هاش... مهربونی هاش... این که می 
خواست من رو خوشحال کنه و بهترین تجربه هارو داشته باشم واقعا برام لذت بخش بود.

***

- حاضری؟



شب قبل من رو جلوی در خونمون پیاده کرده بود. نه بابا به روی من آورد که چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته بودیم و نه 
من به روی بابا آوردم.  وقتی بغلم کرد و روی موهام رو بوسید احساس کردم که این دوری الزم بود تا هردومون قدر 

همدیگه رو بدونیم. وقتی از من معذرت خواهی کرد که خوب هوامو نداشته و پدر خوبی نبوده انگار غم دنیا روی سرم آوار 
شد. من بجز بابام هیچ کس رو نداشتم و اون هم بجز من هیچ کسی رو نداشت... انقدر توی کار و پول در آوردن غرق شده 

بود که حتی من رو فراموش کرده بود و حاضر شده بود باهام معامله کنه. من جزوی از معامله اش بودم و حاال پشیمون 
بود.

پیام میعاد با صدای تقه ای که به در زده شد فقط چند ثانیه فاصله داشت. بابا در رو باز کرد و از گوشه ی در نگاه کرد. 
چشماش غم داشت. یه غمی که انگار پشیمونه و نمیتونه بیشتر از اون خودش رو کوچیک کنه. بابا کوه غرور بود...

- آماده ای دخترم؟

مهربون بود... دخترمی که باید سال های سال بهم می گفت... از همان هایی که نیاز داشتم و نشنیده بودم.
سرم رو تکون دادم. اضطراب داشتم... با این که هیچ کسی جدید نبود ولی اسم خواستگاری خودش رعب و وحشت 

میاورد.

- بیا پایین فکر میکنم االن ها برسن.

- بابا...

میون راه برش گردوندم. چرخید سمتم و در بیشتر از قبل باز شد. از جام بلند شدم و رفتم جلوی در... کامل بازش کردم و با 
تردید یه قدم بهش نزدیک تر شدم. دستم رو انداختم دور گردنش و خودم رو توی آغوشش فرو کردم. اول شوکه شد ولی 

بعد خودش همراهیم کرد و دستشو پیچید دوی کتفم...

- مرسی بابایی...
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مثل بچگی هام... مثل تمام وقت هایی که با کم محبتی، ولی خوشحالم می کرد. روی موهام رو بوسید و گفت:

- خوشبخت بشی عزیز دل من.

ازش فاصله گرفتم و فکر می کنم پاهاشو تند کرد که من تر شدن چشمش رو نبینم.

گوشیم داشت زنگ می خورد. می دونستم که میعاد از جواب نگرفتن پیامش نگران شده و داره زنگ می زنه. صدام رو صاف 
کردم و جوابش رو دادم.

- کجا بودی عروس خانم...



- همین جا. ببخشید داشتم جوابتو می دادم.

رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم. یه پیراهن راسته ی شیری رنگ که تا باالی زانوم بود پوشیده بودم. آستینای سه 
ربعش جذب بود و یکمی پارچه اش برق می زد. جوراب شلواریم هم نازک بود. موهام رو حالت دار درست کرده بودم و روی 

سرشونه ام رها کرده بودم. روی لبام از رژ لبی که میعاد همیشه بابت زدنش دعوام می کرد زده بودم و خودم رو به بهترین 
شکل آماده کرده بودم.

- فقط نگران شدم. ما تا یک ربع دیگه می رسیم. گفتم اطالع بدم.

- پشت فرمون با تلفن صحبت نکن.

- تو هم انقدر خوشگل نکن که بزنمت روی کولم و از مجلس بدزدمت.

بی پروا خندیدم. شبیه عاشق و معشوق هایی صحبت می کرد که انگار اصال کنار هم نبودیم. من و میعاد نصف زندگیمون 
رو شروع کرده بودیم و انگار از وسطا دوباره برگشته بودیم تا ب بسم الله رو بنویسیم.

- زود بیا.

- رو چشمم.

و اومدن... همه ی خونوادشون بدون بچه ها اومده بودن. حال پدرش بهتر بود و من این بار بیشتر از وقتای دیگه ای که اونا 
رو دیده بودم خجالت می کشیدم. سبد گل پر از ارکیده های زیبا بود و جعبه ی شیرینی که همون جلوی در به دست 

مستخدم جدیدمون که من حتی ندیده بودمش سپرده شد.
میعاد اما با چشماش از همون لحظه ی اول من رو می خورد و آخرین کسی بود که توی خونه اومد.
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همه مشغول حال و احوال با بابا بودن که میعاد اومد جلوم... طوری برخورد می کرد که من واقعا احساس کنم این مجلس 
خواستگاری یه مجلس واقعیه و قراره صحبت های واقعی حول محور ازدواج ما داشته باشیم.

- نگفتم انقدر خوشگل نکنم که جلوی در بزنمت زیر بغلم و د برو که رفتیم؟

لبم رو گاز گرفتم و با اعتراض صداش زدم:

- ا میعاد!

- آفرین فقط االن اجازه داری لبتو گاز بگیری لطفا یه مقدار هم این رژ لب المصبت رو با همین شیوه ی خودت کم رنگ تر کن 
وگرنه خودم باید این وظیفه ی سنگین رو با جون و دل به عهده بگیرم.



لبام رو غنچه کردم و اخمام رو کشیدم توی همدیگه. 

- نمی خوام.

- فقط امشب هیچی نمیگم.

خندیدم... از ته دل! 
از کنارم رد شد و باز برگشت عقب رو نگاه کرد. دلم با هر نگاه عمیقش هری می ریخت...

نه خونواده ی اون به زندگی ما اشاره می کردن و نه بابام... نمی دونم میعاد چجوری همه رو متقاعد کرده بود که مراسم رو 
به عادی ترین شکل ممکن برگزار کنن... صحبت ها بین پدرامون برقرار بود و من هر بار سرم رو بلند می کردم نگاه میعاد 

روم بود. درست شبیه داستان هایی که خونده بودم. درست شبیه تمام رویاهای بچگی.
صدای مامانش بعد از متقاعد شدن پدرا سکوت خونه رو شکست.

- اگر اجازه بدین من می خوام انگشتر نشون خودم رو به عروسم هدیه بدم. 

مهسا کل کشید و مادر میعاد از جا بلند شد. دستام یخ کرده بود. میعاد انگشترم رو ازم گرفته بود و می خواست دوباره 
دستم کنه ولی این حرکت مامانش واقعا سورپرایزم کرد. دستام بی حس شده بود و داشتم می لرزیدم.

دست چپم رو اورد باال و انگشتر زیبای تک نگین ظریفی رو توی انگشت حلقه ام انداخت. همه دست می زدن. انگشتر رو 
یکمی باال آوردم و نگاهش کردم. نگینش شبیه یه قلب کوچیک بود و واقعا روی انگشتم به زیبایی نشسته بود.

- ممنونم ازتون. خیلی برام با ارزشه.
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جلو اومد و صورتم رو بوسید. یه جورایی خواستگاری و بله برونمون فشرده توی یه جلسه بود. تا آخر شب جو بین 
خونواده ها صمیمی تر شده بود و هزاران هزار عکسی که به اصرار میعاد و با نظارت مهسا گرفته می شد.  توی همه ی 

شرایط عکس انداخته بودیم و من یک لحظه هم خنده از لبم کنار نمی رفت.
جو بینمون انقدر صمیمانه بود که با کمترین تعارف از طرف بابا همه برای شام پیشمون موندن و من شبیه دختری که انگار 

همون بار اوله که خواستگارش رو می بینه تا لحظه ی آخر هزار بار سرخ و سفید شدم.
موقع خداحافظی میعاد دستم رو کشید روی تراس و زیر گوشم خم شد و گفت:

- دلم می خواست همین امشب تن ظریفت رو توی بغلم بگیرم.

- مگه تا حاال نگرفتی؟

موهام رو زد پشت گوشم و با اون صداش که هر بار حرف زدنش اون هم دقیقا با لحنی که من رو میخکوب می کرد زیر 
گوشم زمزمه کرد:



- فرق داره... انقدر بهت عادت کردم که دیشب خوابم نمی برد.

من هم خوابم نمی برد. شب بخیر گفته بودیم اما نخوابیده بودم. فکر می کردم فقط من این حال رو داشتم و شاید بخاطر 
استرس بوده ولی با این حرف میعاد دلم ریخت.

- من هم نخوابیدم.

انگشتام رو توی دستش گرفت و گفت:

- کمتر از یک هفته...

- چجوری انقدر سریع؟

لبم بین دندونام بود که اخم کرد و بهش اشاره زد. خودم زودتر فهمیدم و لبام رو از دندونم جدا کردم.

- من هر کاری بخوام می تونم بکنم شک داری؟

سرم رو تکون دادم که صدای مهسا بینمون فاصله انداخت:

- بیا آقا دوماد بیا بریم کار و زندگی دارن.

- فکر کار و زندگی من نیستی که باید اینجا جاش بذارم؟

همه به حرف میعاد خندیدن و هر دومون با نارضایتی از همدیگه فاصله گرفتیم.

***

زمان زودتر از چیزی که فکر می کردیم گذشت. لباس عروسم رو حتی پرو هم نکرده بودم. میعاد یه تنه همه ی کارا رو کرده 
بود و فقط از ما خواسته بود تا سریع مهمون دعوت کنیم. از تمام فامیلی که مدت ها بود باهاشون رفت و آمد نداشتیم 

گرفته تا شاگردایی که باهاشون حسابی عیاق بودم. دوستای بابا و مهمونایی که بابا صالح دیده بود تا دعوت کنیم.
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کار ما فقط همین بود و بقیه ی کارها به عهده ی میعاد بود. همه چیز رو خودش برنامه ریزی کرده بود و می خواست برای 
من سورپرایز باشه. من که کل هفته ازش سوال می پرسیدم و اونم با خنده حرف رو عوض می کرد که چیزی بهم نگه.

از چهار صبح توی آرایشگاه بودم. این طاقت فرسا ترین قسمتی بود که باید تحمل می کردم. میعاد تاکید کرده بود که به 
رنگ موهام دست نزنن و رژ لب قرمز رو هم ممنوع کرده بود. بچه پرو فقط دوست داشت برای خودش بزنم و من هر بار 

حرصش رو درمیاوردم. وقتی توی آرایشگاه برای اولین بار لباس عروسم رو دیدم کم مونده بود گریه ام بگیره. لباس ساده 
بود و روی سرشونه هاش دوتا بند ضخیم به شکل پاپیون گره می خورد ولی هم دقیق سایز تنم بود و هم انقدر زیبا بود که 



عاشقش شده بودم. دامن پف دار که پف پشتش بیشتر بود و باالتنه سنگ دوزی شده ی زیبایی که از توی آینه چشمم رو می 
زد.

ساخت کلیپ و فیلمبرداری طوالنی شد و حسابی خستمون کرده بود. ست فیلمبرداری توی یه باغ اطراف تهران بود که یه 
دریاچه ی کوچیک وسطش داشت و کلبه ی چوبی ای که سلیقه ی خود میعاد بود. سوار قایق شدیم و تا وسط آب رفتیم. 

اگر اون لباس مزاحم پف دار نبود قطعا بیشتر بهم خوش می گذشت. 

- چجوری همه ی اینا رو هماهنگ کردی؟ اونم تو یه هفته!

- منو دست کم نگیر. دیدی که گفتم میشه.

بعضی صحنه های کلیپمون بدون این که حتی فیلمبردار بگه چیکار کنین خوب در می اومد. وقتی داشتیم با همدیگه 
صحبت می کردیم و هیجان زده می شدم فیلمبردار از اون سمت اعالم می کرد که بی نظیر شده.

میعاد تمام لحظات رو طوری برنامه ریزی کرده بود که من شگفت زده بشم. میدونست که چقدر عاشق این فضاها هستم و 
خودش هم عاشق چوب و درخت بود.ست فیلمبرداری باب میل جفتمون بود.

 مجلسی که حتی به خوابم هم نمی دیدم. منی که فکر می کردم با قهر و دعوا دارم عروس میشم و ممکنه حتی شناسنامه ام 

به دستم نرسه و هیچ وقت عقد دائم نکنم باالخره توی اتاق عقد مجللی که توی تاالر بود با اجازه ی پدرم به میعاد بله گفتم 
و میعاد اشک چشمم رو پاک کرد و برای اولین بار جلوی همه منو بوسید...

اون برای من همه ی تالشش رو کرده بود و من سورپرایزم رو گذاشته بودم برای لحظه ای که خودم براش برنامه ریزی کرده 
بودم. سورپرایزی که خودم هم باهاش شگفت زده شده بودم...
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مراسم زیباتر از تصوراتم بود. همه ی نگاه ها روی ما بود و میعاد بدون این که باهام تمرین کرده باشه توی رقص همراهمین 
می کرد.

حین رقص تک نفره نه تنها دوربین های فیلمردار بلکه دوربین های شخصی هم روی من بود. بچه های کالسم برام یه رقص 
آماده کرده بودن و من از استعدادشون شگفت زده شده بودم و بهشون افتخار می کردم.

آخر شب موقع رقص تانگو وقتی میعاد دستش رو باال گرفت و من چرخیدم دوباره من رو توی آغوشش برگردوند و توی اون 
سر و صدا گفتم:

- میعاد می خوام یه چیزی بهت بگم.

اولش نفهمید که می خوام یه حرف جدی بزنم ولی بعد که لحن جمله ی بعدی من رو شنید اخماش توی هم رفت. صدا به 
خوبی شنیده نمی شد...

- یه چیز خیلی مهم می خوام بگم.

زوج های دیگه هم بهمون ملحق شده بودن و من اصرار داشتم همون لحظه خبر مهمم رو به میعاد بگم.



- صدات رو سخت می شنوم.

- من حامله ام!

- چی؟

چشماش از حدقه زد بیرون. یه لحظه از حرکت وایساد که خندیدم و دستم رو گذاشتم روی کمرش...

- برقص...

فقط دستم رو گرفته. شوکه شده بود و نمی تونست چیزی بگه. از قیافه اش خنده ام گرفته بود. چشماش انقدر بزرگ شده 
بود که هر بار بهش نگاه می کردم می خندیدم. 

- شقایق...

هنوز هم بهم می گفت شقایق و من دلم نمی خواست پارمین صدام کنه...
سرم رو تکون دادم و گفتم:

- داری بابا میشی.

جفت دستاشو زد کنار کمرم و از روی زمین بلندم. کرد. یه دور وسط پیست رقص من رو چرخوند که باعث شد همه با سوت 
و جیغ همراهیمون کنن. انقدر خندیده بودم که نفسم بند اومده بود. سرم رو به عقب خم کرده بودم و با لذت می خندیدم. 

وقتی من رو گذاشت زمین سریع توی آغوشش گرفتتم و زیر گوشم لب زد:

- خدایا شکرت... خدایا شکر.

تنها چیزی که می تونست یکمی ناراحتم کنه دور بودنم از کالس هام بود. این که باید برمی گشتیم و توی جنگل زندگی می 
کردیم. البته برای من بودن کنار میعاد مهم تر از هرچیزی بود و حاضر بودم بخاطر عالقه ی میعاد و همراه اون بودن 

هرچیزی رو به جون بخرم  ولی وقتی به بچه ی توی شکمم که فقط دو روز بود که از وجودش با خبر شده بودم فکر می 
کردم نمی دونستم اونجا دور از شهر تکلیفش چی میشه.
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میعاد از لحظه ای که فهمیده بود چشماش بیشتر برق می زد و نگاهش رنگ دیگه ای داشت. از وقتی که بهش گفته بودم 
چشماش هم با لب هاش می خندید و من از شوقش بیشتر لذت می بردم. 

آخر شب دیگه چشم هام باز نمی شد و انقدر خسته بودم که دلم می خواست هرچی زودتر مهمونا برن تا ما هم برگردیم 
خونه. بریم و زندگیمون رو شروع کنیم اون هم با طعم جدیدی که یه فندق کوچولو قرار بود به زندگیمون بده.



سوار ماشینمون شدیم و هرکسی به سمت خودش رفت.

- فکر نمی کردی ممکنه اون وسط سکته کنم؟

دستم رو از توی دستش درنمیاورد. روی دنده ی اتومات ماشین که حتی نیاز به تکون دادنش نبود هم دست من رو نگه می 
داشت.

- دوست داشتم هیجانش اون موقع باشه.

- شقایق راست میگی؟ منو دست نگرفتی که؟

با اعتراض اسمش رو صدا کردم:

- بیبی چکم رو نگه داشتم برای یادگاری...

- اون که درست نشون نمیده.

- آزمایش هم دادم.

اخم کرد و برگشت سمتم:

- کی این همه کار کردی؟

- وقتی شما درگیر برگزاری مراسم با شکوه عروسیمون بودی.

دستم رو به لبش چسبوند و گفت:

- راضی بودی؟

- راضی؟ انقدر خوشحالم که نمیدونم باید چجوری ازت تشکر کنم.

- فقط کنارم خوشبخت باش. خوشبختی کنار تو برای من ازهرچیزی با ارزش تره.

من هم خوشبختی کنار میعاد رو می خواستم و برام از هرچیزی مهم تر بود. بحث زندگی توی جنگل رو بعد ها هم 
می تونستم باهاش بکنم برای همین چیزی نگفتم تا شب قشنگمون یه وقت با کدورت تموم نشه. 

- حس می کنم پاهام جزو بدنم نیست. انقدر رقصیدم داره می ترکه.

- یکمی تحمل کن االن میریم استراحت می کنی. فردا هرچقدر خواستی می تونی بخوابی.
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- اوه کو تا برسیم خونه!

دستم رو فشار داد و دیگه چیزی نگفت. حدود نیم ساعت چهل دقیقه بعد بود که متوجه شدم اصال نرفتیم سمت جاده و 
مسیرمون داخل تهران بوده. وقتی جلوی یه ساختمون که در پارکینگش کرکره ی قهوه ای بود وایساد با تعجب برگشتم 

گفتم:

- اینجا کجاس؟

- خونمون!

دهنم باز مونده بود. اصال خواب از سرم پرید...

- خونمون؟ یعنی چی؟

- یعنی از این به بعد قراره این جا زندگی کنیم.

مات و مبهوت به کرکره ای که داشت باال می رفت نگاه کردم. برگشتم سمت میعاد و آب دهنم رو قورت دادم تا بتونم حرف 
بزنم ولی جمله ام کامل نمی شد.

- جنگل... خونه... اینجا!

- دورت بگردم شوکه شدی.

هیچی نگفتم. سرم رو از پنجره ی ماشین کردم بیرون و باال رو نگاه کردم.

- جنگل هم خونمونه ولی از این به بعد برای استراحت می ریم اونجا. اینجا خونه ی جدیدمونه... هم به کالس تو نزدیکه و 

هم به خونه ی خونواده هامون. من هم میرم ُحجره پیش حاجی...

انقدر شوکه بودم که هیچی نمی تونستم بگم... کالس هام! یعنی من می تونستم باز هم شاگردام رو داشته باشم و برقصم. 
میعاد قرار نبود من رو منع کنه و حمایتم می کرد. میعاد در عرض چند روز تمام لذت های دنیا رو بهم نشون داده بود و حتی 

برگشته بود تا پیش حاجی کار کنه... کاری که مطمئن بود حاجی رو از همه بیشتر راضی میکنه.
خودم رو به آغوشش رسوندم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم:

- چشمات چراغ جادو بود. وقتی نگاهشون کردم تک تک آرزوهام براورده شدن.

- تو خودت جادویی... یه مسیر روشن که با حضورت زندگی من رو به بهترین شکل تغییر دادی.

رفتم عقب . با تمام وجودم داد زدم:

- عاشقتم میعااااااد... عاشقتممممممم!
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