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 خالصه:

زندگی دخرتی سیزده ساله که به اجبار به مردی به اسم 
هایی شه و نقشهشه و بزرگ میحاج حمید فروخته می

رسه... و برای حاج حمید کشه که به رسوایی میمی
 شه...یک جنون می
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 زمان گذشته *

ی دیوار جمع شده بودم و از درد به خودم گوشه
 پیچیدم.می
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رحمی کمربندش رو به تن و بدن ظریفم بابا با بی
 زد.کوبید و رسم فریاد میمی

گن دخرت حاج رضا خرابه! ی محل دارن میهمه -
خواسته با یک پرس دخرت سیزده ساله حاج رضا می

شی؟! فرار کنه!  فکر کردی فرار کنی، راحت می
 فتم باید ازدواج کنی! باید ازدواج کنی! گ

چون »اورد گفتم: ام فشار میبا بغضی که به سینه
مجبورم کردی با اون مرده که خیلی ازم بزرگرته ازدواج 

کنم! به خاطر پول! من رو فروختی به اون مرد که 
بیست سال از من بزرگرته! من هنوز سیزده سامله بابا... 

 «رو خدا. اج کنم... توخوام ازدو من... من منی

 دوباره با صورتی رسخ کمربندش رو به بدنم کوبید.
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 تونیچطور جرات کردی فرار کنی؟! فکر کردی می -
تونی با آبروی من ی احمق؟ فکر کردی میدخرته

 بازی کنی؟! 

، رد رضبات روی تن و بدنم ریختمدر پی اشک میپی
 سوخت.می

.. بسه. من کنم.بابا تو رو خدا... خواهش می -
 خوام برم مدرسه.خوام ازدواج کنم، میمنی

شنیدم اما ترسیده بود و های مامانم رو میصدای گریه
اش رو از شدت رضبات کمربند پدرش دخرتک بیچاره

 داد.نجات منی

 گردنم کبود بود و صورتم زخم.

 ترسناکی زد.ی قهقهه
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واقعا فکر کردی از مجنونت خرب نداشتم؟! با اون  -
ی لندهور خواستی فرار کنی؟! حاال دم از پرسه

زنی؟! توی خوابت ببینی مدرسه رو مدرسه می
 آبرویی برام درست کردی!ی هرزه! بیدخرته

 قلبم با شنیدن این کلمه گرفت.

گفت هرزه؟! من عاشق چطور یک پدر به دخرتش می
 شده بودم، جرم کرده بودم؟! 

تک توی تکی هرزه توی وجودم نفوذ کرد و کلمه
 های بدنم ریشه کرد.سلول

من هرزه نبودم... من عاشق بودم. حتی دستم به دست 
علی نخورده بود. حتی نبوسیده بودمش، حتی بغلش 

 نکرده بودم.
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زدم. چطور یک پدر به دخرتش زدم و هق میهق می
 گفت هرزه؟!می

 ه زد و بارها و بارها به بدنم شالق زد.دوبار 

 تر از تنم شالق زد.رحامنهو با کلامتش به قلبم بی

دخرته حاج رضا فاسده! خرابه! هرزه است! برو  -
گن! معلوم گن! راست هم میبشنو مردم چی می

 نیست چه غلطی باهاش کردی!

و زن! جمیله رو بگ»یک دفعه بلند فریاد کشید و گفت: 
بیاد و این دخرته هرزه رو ببینه دخرته هنوز بیاد! بگو 

 «یا نه!
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اش به لرزید و فکش منقبض بود. چرا همهاز خشم می
زد. معلوم بود که دخرت بودم! چرا عمه قلبم تیر می

ترسیدمم خیلی کرد... ازش میجمیله رو صدا می
 ترسیدم.می

 با عجز به مامان نگاه کردم.

کاری نکردم. من... تو رو خدا مامان... به خدا من  -
 من دخرتم...

مامان رس پایین انداخت و مثل همیشه سکوت کرد. 
چادرش رو رسش کرد و از خونه بیرون رفت تا عمه 

 جمیله رو بیاره.

خواستم پاهام رو توی سینه جمع کردم. از درد می
خواستم با اون مرد ازدواج کنم فریاد بزنم. منی

 خواستم.منی
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ازدواج کنم بابا. اون خیلی خوام باهاش منی -
 تونم.بزرگه. من... من منی

لومه مع»کمربند رو روی زمین پرت کرد و با فریاد گفت: 
که بزرگه! آدم خیلی بزرگیه! ولی معلوم نیست با این 

ننگی که درست کردی هنوزم بخوادت یا نه! حاج حمید 
 «پرس خیلی خوبیه، از رس توی هرزه هم زیادیه.

 ساکت مبونم و جیغ زدم. دیگه نتونستم

 من هرزه نیستم! بس کن! نگو! بسه!  -

دقیقا همین لحظه نفرت عمیقی توی دمل، مغزم، قلبم و 
ی وجودم ریشه کرد. من برای کار نکرده، هرزه همه

چسبوندم که ای رو به تنم میبودم! چرا باید وصله
 حقیقت نداشت؟! 
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وز اینکه هنهام رو پاک کردم با رسم رو باال گرفتم. اشک
ترسی می از آبروت»لرزیدم و درد داشتم گفتم: می

 «بابا؟!

هاش به خون نشسته بود. از تن صدای رسد و چشم
 خشک من جا خورده بود.

خودم هم جا خورده بودم اما تنها چیزی که توی رسم 
کردن شد هرزه بودنم بود. همه فکر میپخش می

چیزی دخرت چام! متام این مدت سعی کردم با هیهرزه
دار نکنم تا مواظب آبروی حاج رضا بودنم رو لکه

ها باز هم دخرته خراب حاج ی اینباشم... اما با همه
 رضا شده بودم...
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 هقم رو خفه کردم. رسم رو باالتر گرفتم و هق

میله میاد و آبروت کردم؟! االن عمه جبابا من بی -
شی نه؟! چون فهمی دخرتم، اما رشمنده منیمی

 آبرویی آره؟!هنوز هم بی

دونستم چطور یک دفعه این همه قدرت رو توی منی
صدام پیدا کرده بودم. انگار این صدا جدا از حقیقتی 

 شد.هام خارج میکه داشتم از بین لب

لکه بها برای من دخرت سیزده ساله نبود، انگار این حرف
برای یک دخرت ستم دیده و بسیار ناراحت و عصبی بود 

و سختی و رضبه از بطن وجودم  که بعد این همه رنج
 متولد شده بود.

انگار روح دوم و جدیدی در من از همین لحظه رشوع 
 کرد.به زندگی می
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دونستم و انگار سنگ شده بودم و تنها چیزی که می
ی حاج رضا مایه فهمیدم این بود که من... دخرتمی

آبرویی پدرم شده بودم! شده بودم دخرته ننگ و بی
 کردن.خراب محل که همه به چشم بد نگاهش می

 کنم؟!  ی ننگ رو از خودم پاکاین لکه تونستممی

نکنم؟ با اون حاج حمید ازدواج  تونستممی
می کردم! تصمیمیای تونستم... پس باید کار دیگهمنی

کردم بگیرم و اینقدر به اجرا کر منیکه هیچ وقت ف
 کردنش مصمم باشم!

 نگفتی بابا؟ آبروت رفته؟؟ -

 به خودش اومد و دوباره خشمش برگشت.

چیه زبون باز کردی فرنگیس؟! واسه من دماغت رو  -
زنی انگار به کشی؟! جوری حرف میباال می

 دیوانه!ی کنی دخرتهآبروییت افتخار میبی
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م. چطور شده بود؟ چطور مرده ناخودآگاه پوزخند زد
 بودم؟؟ چطور اینقدر یهویی!

نه رحامدوباره دستش به کمربندش رسید و کمربند بی
روی تن و بدنم نشست اما روحم رو هم درهم شکست... 

 من رو عوض کرد!

 

 

 روم خیره شدم. ی روبهی قدیمی و زنگار گرفتهبه آینه

مامان و عمه جمیله مشغول آماده کردن من بودن. 
ور از هم باز کرد اش رو به ز ای که پاهای برادرزادهعمه

 و به حقیقت دخرت بودنم اقرار...

اش بهانه بود. آبرویی که ها همهفایده بود. ایناما بی
ی محل، پشت دخرت زد رفته بود. همهبابا ازش دم می
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. صحبت نه! بد و بیراه کردنحاج رضا صحبت می
 گفنت!می

و من توی این چند روز رسد بودم، سنگ بودم و 
 احساس!بی

با نفرت به عمه جمیله با خال درشت باالی لبش خیره 
 .زدهای رنگ پریده و سفیدم رنگ میشدم که به گونه

من ناراحت نبودم، از این ازدواج اجباری ناراحت 
نبودم. از زیر یک سقف رفنت با مردی که بیست سال ازم 

 شناختمش دیگه ناراحت نبودم.بزرگرت بود و منی

ی که بابا رو بیشرت از االن چون هدف داشتم... هدف
 کرد.آبرو میبی

نفرتی توی وجودم بود که متام احساسات رو توی 
 وجودم کشته بود.
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مامان متام این چند روز سکوت کرده بود. مامان هم 
ا های بابکرد شالقمحکوم بود به زن بودن، اعرتاض می

 شد.حواله بدن ضعیفش می

سو بود، از جون ای نداشتم، مامان تراز مامان گله
 سوخت.ترسید اما دلش برام میخودش می

از بابا متنفر بودم و این تنفر به قدری ریشه کرده بود 
دونستم برای شناختم و میکه دیگه حتی خودم رو منی

ر کردم، همی تونستمام هرکاری که میرسیدن به نقشه
 کاری!

ر کرد، عمه موهام رو زیر چادهام رو رسخ میمامان لب
 کرد.سفید مرتب می

کردم و هیچ حسی نداشتم، عروس به خودم نگاه می
شدنم حکم مرگ مِن قبلی و تولد شخصیتی بود که االن 

 داشتم.
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 حالت خوبه؟! -

کرد زل زدم. نگاهم مثل به مامان که نگران نگاهم می
 رسدی یخ بود.متام این چند روز به 

 خوبم. -

و  احساسلرزید نه از بغض پر بود. بلکه بیصدام نه می
 زدم.خشک حرف می

 ام روو این رفتار و این تغییر شخصیت متام خانواده
شگفت زده کرده بود. از اینکه دیگه شلنگ تخته 

تر نداختم تعجب کرده بودن، اما براشون راحتمنی
 شده بود.
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ه ها کدونسنت چه برنامهمنیدونسنت، حیف حیف منی
 ها که نکشیده بودم.نداشتم! چه نقشه

گرفتم. زیبا  هامپوزخندی زدم و چادر رو بین دست
دونستم به قدری زیبا شده بودم؟ نظری نداشتم. اما می

مون رو شکسته بودن و ی در خونهبودم که پاشنه
 خواستگارها برام قطار شده بودن.

م با هیچ کدوم ازدواج کنم و اما من هیچ وقت نخواست
دونستم کجاست... ولی عاشق مردی بودم که االن منی

شوندش. اما دیگه علی دونستم بابا به خاک سیاه میمی
 هم برام اهمیتی نداشت.

ای که کشیده بودم برام مهم نبود. هیچ چیز، جز نقشه
حاج حمید قرار بود به خاک سیاه نشونده بشه، درست 

 پدری که به دخرت خودش گفت هرزه.مثل حاج رضا؛ 
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پدری که دخرت خودش رو به پول و آبرو فروخت. کدوم 
کرد؟! پس به یقین پدر نبود. حاال پدری این کار رو می

 که پدر نبود، انتقام گرفنت ازش گناهی نداشت.

جمیله حامل رو بهم زد. وقتی با  صدای زمخت عمه
به متام پوزخند و نگاه رشورش بین پاهام نشست و 

 وجودم دست درازی کرد برای همیشه برام مرد.

خوب آدمی گیرت اومد ضعیفه. حسابی حالش رو  -
خوان. از آقاییش ها میبرب. حاج حمید رو خیلی

 هرچی بگم کم گفتم.
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های هام روی خال صورت عمه و چشممردمک چشم
 کرد.کت میحریصش حر 

خوایش مثل اینکه خودت می»خشک و جدی گفتم: 
 «عمه.

 پروایی من جا خورد و اخم کرد.عمه از بی

گفت گفت؟! میمامان باز هم چیزی نگفت، چی می
مواظب حرف زدنت باش؟! باالخره مامان هم دیده بود 

 که چطور عمه تا فیها خالدون من رو بررسی کرد.

 دخرته!  بهرت مواظب حرف زدنت باش -
رسه که االن به من چه. عمو اکرب خوب بهت منی -

خواد با برادر چشمت دنبال حاج حمیدیه که می
ات ازدواج کنه؟ جای اینکه به من بگی مواظب زاده

حرف زدنم باشم به عمو اکرب بگو مواظب مردونگیش 
 باشه که چشم زنش جای دیگه نچرخه.
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زدم. ها رو میدونستم چطور این حرفخودم هم منی
 شد.چطور از زبون من جاری می

اما زبونم به شدت تلخ و برنده شده بود و اهمیتی هم 
 دادم. منی

تونست مثل پدرم به جونم عمه رسخ شده بود و منی
بیفته، پس با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و در رو بهم 

 کوبید.

، چشم عمه، پوزخندی زدم. درست حدس زده بودم
 حاج حمید رو گرفته بود.

حاال که تنها شده بودیم مامان با صدای آرومی گفت: 
 «کنی؟ چرا اینقدر عوض شدی؟!چرا تندی می»

 های خیسش زل زدم.به چشم
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جوابش معلومه مامان. االن که اینجا با چادر سفید  -
 ده.نشستم، جوابت رو داره می

 آهی کشید و دستی به صورتم کشید.

طوری نگو تو رو خدا. من هم مثل تو مجبور این -
بینی که حق اعرتاض شدم به ازدواج. اما می

 ندارم.

دونم مامان. ولی من همه می»نیشخندی زدم و گفتم: 
 «کنم.چیز رو عوض می

 «یعنی چی؟!»نگران گفت: 

 فهمی.می -

تو رو خدا کاری نکن. حاج حمید پرس خوبیه، باور  -
 کن.

 ختم.ای باال انداشونه
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 برام مهم نیست مامان. -

7 

 

 

خدا »نفسش رو با نگرانی بیرون فرستاد و زیر لب گفت: 
 «رحم کنه.

ی قلبم از با رسمای های شکستهقلبم رسد بود و تیکه
 وجودم بهم چسبیده بودن.

 بدم؟ با این وجود زمستونی ادامه تونستمتا کی می

به خودم قول داده بودم تا وقتی که به هدفم نرسیده 
بودم تا وقتی که همه رو عاصی نکرده بودم دست 

 برندارم.
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عمه جمیله با صورت درهم شده و ابروهای کلفت و پهن 
عاقد اومد. »توی هم رفته جلوی در ایستاد و گفت: 

 «روت رو بگیر. چادر رو خوب بنداز روی رست.

دور حاج حمید رو دیده بودم. اما  فقط یک بار از
های پهن اوردم، فقط شونهاش رو دقیق به یاد منیچهره

 اش توی ذهنم مونده بود.و هیکل گنده

بلند شو دخرتم. وقتشه. امیدوارم عاقبت بخیر  -
تر بشی. لجبازی نکن، دنیا رو برای خودت سخت

 کنی. می

د یبلعپیشونیم رو بوسید و درحالی که بغضش رو می
 «انشاهلل خوشبخت بشی.»گفت: 

باز هم هیچ احساسی نداشتم. رسی تکون دادم و چادر 
 رو روی رسم انداختم.
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اما علی واقعا کجا بود؟ ناامیدم کرده بود و همین 
ی مردها بهم شد حامل از همهموضوع هم باعث می

 بخوره.

و  نفسم رو بیرون فرستادم و چادر رو توی مشتم فرشدم
 ون رفتم...از اتاق بیر 

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 زمان آینده*

 دالرام*

های های کثیف و فضول نگاهوارد کوچه شدم. زن
ی آبرویهایی که بیتیزشون رو به سمتم دوخنت. نگاه

 کشید.ام رو به رخم میخانواده

های محکم از کنارشون رد شدم و به سمت خونه با قدم
قفل در چرخوندم؛ رفتم. کلید رو از کیفم دراوردم و تو 
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شد. از این کوچه، از هاشون حس میهنوز سنگینی نگاه
این خونه، از فرنگیس متنفر بودم. خیلی دورتر از 

ها نبود و من دالرام مهرابی جا هیچ کدوم از ایناین
 ای بودم.دیگه

وارد حیاط شدم و در رو محکم پشت رسم بستم. با 
ی مشکی و شیک روی دیدن یک جفت کفش مردونه

اراده اخم کردم. چرا پادری، پلک چشمم باال پرید و بی
 این یکی هنوز نرفته بود؟ 

با عصبانیت وارد خونه شدم و قبل از اینکه پا به سالن 
م رو بذارم، از پشت دیوار به صحنه منزجز کننده روبه 

های رشابشون رو بهم دیگه نگاه کردم. داشنت جام
های بلندشون یک نفس رس زدن و بعد از خندهمی

کشیدن. فرنگیس با تاپ بنفش و سفید رنگش هر لحظه 
 زد. خودش رو توکرد و بلند قهقهه میبیشرت دلربی می
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ریخت. دیدن کرد و عشوه میبغل اون عوضی جا می
بود، دیدن مامانم کنار این و  ها دیوونه کنندهاین صحنه

 اون، عذاب بود؛ عذاب وحشتناک...

8 

 

 

هام رو تو کف دستم محکم فشار دادم و به سمت ناخن
ی آروم به در زدم که اتاق پا تند کردم. چند تقه

 ای بعد صدای ضعیفش به گوشم رسید.ثانیه

 تویی؟ دالرام، -

 آره، باز کن.-

ای توی رسم زده صدای چرخش کلید تو در، مثل مته
اورد که حتی تو خونه خودمون هم شد و به یادم میمی
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امنیت نداشتیم. در که باز شد، تن نحیف و الغر دریا تو 
بغلم افتاد. خودش رو محکم بهم چسبوند و گفت: 

مردم از خوب شد اومدی، خوب شد اومدی! داشتم می»
 « ترس!

هاش، ترسیدم و از بغلم جداش کردم. با با شنیدن حرف
های منتظر و ترسیده نگاهش کردم. روی صورتش چشم

هاش اومد، چشمی اشک به چشم میردای خشک شده
 کاسه خون شده بود.

چی شده؟ این عوضی چرا هنوز » بلند گفتم:
 «اینجاست؟

 از دیشب که رفتی شیفت، اومده تا االن. -

 مگه شهر هرته!  -مدادم زد

 دریا از صدای بلندم ترسید و دستم رو گرفت.
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دالرام تو رو خدا آروم تر، من دیشب سکته رو  -
 زدم!

یه دفعه ته دمل ریخت و تن صدام آروم شد، گفتم: 
 «دیشب چی شد؟»

اون عوضی تا صبح پشت در اتاقم »زیر گریه زد و گفت: 
 «بود...

 «کرد؟چی؟ چه غلطی می»بلند گفتم: 

 گفت بیا بیرون خوشگلم.زد، هی میهی حرف می-

چرا؟ از کجا فهمید تو »هام گرد شد و گفتم: چشم
 «هستی؟

تونستم نگهش ام گرفته بود، منیمن دستشویی -
ها هم تو رفتم از اتاق بیرون. اوندارم. باید می

 «سالن داشنت...
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ادامه نداد. بلند تر گریه کرد که  حرفش رو خورد و
 «وای دریا زودتر بگو، قلبم اومد تو دهنم.»گفتم: 

رفتم... رفتم بیرون. همه جا تاریک بود ولی دیوار  -
هامون روشن بود. وقتی رفتم سمت کوب

 ی میز تلفن و با رسدستشویی، پام گیر کرد به پایه
ها قطع شد و مرده من رو افتادم. یهو صدای اون

ا دید، از روی مامان بلند شد و به سمتم دوید ت
خواستم به خودم بیام و برم تو دستشویی، بهم 

زد که واضح نبود می هاییرسید و روم افتاد. حرف
گفت که رو نکرده بود دخرت برام؛ ولی به مامان می

کوچولو خوشگلی داره و من هم هر چی سعی کردم 
شدم نتونستم از دستش فرار کنم... داشتم خفه می

 بود!اش خیلی وحشتناک اش، چهرهو چهره

9 
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هاش بلندتر شد، هقدوباره حرفش رو قطع کرد و هق
 شد. رضبان شدید قلبم به راحتی شنیده می

دریا، چیزی »به متام بدنش زل زدم و ترسیده گفتم: 
 « نشد که؟

هرچی زور زدم نتونستم ازش جدا بشم، دستش به -
خندید و رفت که جیغ زدم. مامان فقط میسمت لباسم 

 افتاد!فهمید داشت چه اتفاقی میاصال منی

آخرش رو بگو، آخرش رو بگو!! چیزی »بلند گفتم: 
 «نشد که؟ نه!



وشتآغجنون      
 

 

29 

29 
@romandl 

محکم از دستش گاز گرفتم، جیغ کشید و مامان  -
اومد سمتش که من از زیرش در اومدم و زود رفتم 

 ردم.اتاقم. نه هیچی نشد ولی از ترس سکته ک

هاش عصبی شده بودم، اگر دیشب از شنیدن حرف
 کشتم.افتاد، قطعا فرنگیس رو میبراش اتفاقی می

هام رو مشت کردم و هام به خون نشسته بود، دستچشم
با عصبانیت به سمت در رفتم که دریا پام رو محکم 

 «ترسم.دالرام تو رو خدا نرو، من می»گرفت و گفت: 

هاش بیرون کشیدم و بلند گفتم: تاز تو دس تند پام رو
 « کشم!کشم، میمن اون زن رو می»

 اش بلندتر شد و رشوع به التامس کرد.دریا گریه

شونه ام رو به نعصبی به سمتش برگشتم و انگشت اشاره
م دونفقط اگه بیای بیرون، من می»تهدید تکون دادم: 

 « با تو!
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 نرو بیرون، تو رو خدا!-

 «اصال از دیشب چیزی خوردی یا نه؟تو »یهو گفتم: 

نه. اشتها نداشتم و »آب دهنش رو قورت داد و گفت: 
 «شد رفت بیرون.اینکه منی

 دستشویی هم نرفتی؟ -

 نه. -

عصبانیتم به اوج رسید و اخم غلیظی کردم. به سمت 
کیفم رفتم و کیک کوچیکی که از قبل خریده بودم، رو 

 دراوردم و به دستش دادم.

 ینو بخور، خیلی الغر شدی.بگیر ا -

به خدا اشتها »های گریون نگاهم کرد و گفت: با چشم
 « ندارم.

 داد زدم.
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 قسم نخور، بازش کن! -

 باش... باشه. -

11 

 

 

پوست کیک رو باز کرد و گاز کوچیکی ازش زد. به دریا 
این چند وقت زیادی آب  دقیق شدم، الغر شده بود.

های قرمز و شده بود. صورت قشنگش االن با جوش
هاش تو رفته بودن و زیر بنفش پر شده بود. گونه

هاش سیاه شده بود. این حق خواهر شونزده چشم
ام بود؟ به خاطر بی کفایتی مامانش باید به این ساله

 رسید؟ درجه از بدبختی می



وشتآغجنون      
 

 

32 

32 
@romandl 

ار دادم. به سمت در هام رو مشت کردم و سفت فشدست
رفتم و محکم در رو باز کردم که به دیوار سفید اتاق 

کوبیده شد. وارد سالن شدم، فرنگیس تو بغل مرتیکه 
 کرد.عوضی، دود سیگارش رو با افاده تو هوا پخش می

 هام بلند و عمیق بود. روبه روشون واستاده بودم، نفس

 داد زدم.

دیگه  این چه وضعشه درست کردی؟! ها؟ بسه -
 لعنتی!

شون به سمتم جلب شد. فرنگیس با صدای بلندم، توجه
چی زر »های گرد شده نگاهم کرد و گفت: با چشم

 «زنی برای خودت دیوونه؟می

صورتش رو برگردوند؛ وقتی قیافه مردک رو دیدم به  
سال جوونرت بود! ۰۰خودم لرزیدم. از فرنگیس حداقل 

 تونست، چطور؟ چطور می
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 هاش برق زد و به سمتم تیز شد. چشم با دیدن من

 « جون، خوشگله رو!»مردک قهقهه زد و گفت: 

 صورتم رسخ شد، داد زدم.

 ببند دهنتو حیوون! -

کرد. انگار هوشیاریش رو فرنگیس عصبی بهم نگاه می
 به دست اورده بود.

 درست حرف بزن احمق! -

 به سمتش رفتم و رو به روش واستادم.

د دادی؟ ها! توی به مثال مادر تو اصال به ما ادب یا -
 گی؟چی داری می

 با عصبانیت از روی مبل بلند شد و رخ به رخ شدیم. 

 داد زد.
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چی واسه خودت بلغور می کنی؟ هی هیچی بهت  -
گم، نیم مرت دهنت رو باز کردی هوار منی
 کشی!می

مادر رو و دخرتو. »مرتیکه بلند خندید و گفت: 
 « کدومتون رو بگیرم!

باش  تو ساکت»تیز به سمتش برگشت و گفت: فرنگیس 
 «کاوش!

 کاوش نیشش رو بست و به ما زل زد.

 خب بگو ببینم دردت چیه؟ -

دردم وجود توعه، »اش زدم و گفتم: محکم به سینه
 « ست!بودنت تو این خونه

 یواش یواش، خونه»فرنگیس بلند زد زیر خنده و گفت: 
 « شی گمشو بیرون!خودمه. اذیت می
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دن این حرفش، دمل لرزید. قلبم شکست. هرچی با شنی
هاش، شنیدن این بود، مامانم بود. بازم با همه بدی

حرف ازش عذاب بود؛ خودم رو نباختم و متوجه نشد 
که چقدر از تو شکستم؛ ولی نتونستم مانع لرزش خفیف 

 صدام بشم.

11 

 

 

 داد زدم.

من به درک! به دریا نگاه کردی تا حاال؟ فهمیدی  -
شد؟ دیدی که این احمق روش افتاده دیشب چی

 خواست چی بشه؟ ها؟ دونستی میبود؟ می
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نه تو هیچی »مکث کوتاهی کردم و بلند تر گفتم: 
های خودت دونی داری با دستدونی. تو منیمنی

، نه کشی! دریا از دیروز نه غذا خوردهدخرتهات رو می
فهمی؟ ذره ذره آب شدنش رو با رفته دستشویی! می

هات دیدی؟ ها؟ نه ندیدی؟ اصال یادت میاد، چه چشم
شکلیه؟ یادت میاد چقدر شبیه شوهرت بوده؟ اصال تو 

یادت میاد شوهرت مرده، ها؟ نه هیچی. دریا دیشب از 
دید، هاش میترس سکته زده بود، مرگ رو جلوی چشم

 مرصف هیچی منی فهمی... فهمی؟ نه توی بیمی

ای که یه دفعه به صورتم زده شد، برق از رسم با سیلی
پرید. گیج به چهره رسخ فرنگیس خیره شدم، نفس نفس 

زد و داغ کرده بود. دستم رو روی صورتم گذاشتم، می
 سوخت، خیلی.رد سیلیش خیلی می

 گی؟تو... تو چی داری می-
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 «شنیدی! هایی کههمون»پوزخند زدم و گفتم: 

به سمت کاوش برگشت و با دادی که کشید، من به 
 خودم لرزیدم. 

تو دیشب چه غلطی کردی!! تو به دخرت من نزدیک  -
 شدی؟

 تو از من سواستفاده»ی کاوش رضبه زد و گفت: به سینه
 «کردی عوضی!

  

م و براوقتی داشتی خودت»کاوش بلند خندید و گفت: 
ید به فکر دخرتت خوردی، باکشتی و تا خرخره میمی

 «هم می بودی!

گفتم تو دیشب چه »پیرهنش رو گرفت و بلندش کرد: 
 «غلطی کردی!
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 عصبی شد و اخم کرد.

ساکت باش زنیکه، با گازی که دخرته وحشیت ازم  -
 گرفت، نشد کاری کنم.

خفه شو! تو گه »با مشت به جون کاوش افتاد گفت: 
 « خوردی کاری کنی!می

اما به خودش اومد. محکم کنرتلش رو از دست داد 
 ای پرتش کرد.های فرنگیس رو گرفت و به گوشهدست

12 

 

 

به سمت وسایلش رفت و همه رو برداشت. فحشی 
نثارمون کرد و به سمت در خروجی رفت. محکم در رو 
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پشت رسش بست که از صدای بهم خوردنش، هردومون 
 ز جا پریدیم.ا

وقتی رسم رو باال گرفتم، دریا رو دیدم که به ما نگاه 
 هاش روون بود.کرد و اشکمی

 « خسته شدم.»آروم گفت: 

شد گفت از فرنگیس فقط بهش زل زده بود، منی
هاش ناراحتی دیده کارهاش پشیمون بود، ولی تو چشم

 شد. می

 بعد چند سال داری»ولی با این حال، بلند گفتم: 
بینیش که اینطور بهش زل زدی؟ خیلی عجیبه برات می

 « نه! خودتو جمع کن ماااادر!

کلمه مادر رو کشیدم تا بهش بفهمونم چه جایگاه 
 . ارزشی برای ما دارهبی
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 « شه؟دالرام کی متوم می»دریا آروم صدام زد و گفت: 

خواستم جوابش رو بدم؛ ولی با دیدن بینیش که ازش 
تعجب و ترسیده بلند شدم و به سمتش اومد، مخون می

 دویدم. بهش زل زدم و به بینیش اشاره کردم.

 دریا... دریا. دماغت! -

دریا دستش رو زیر بینیش کشید و با دیدن خون روی 
 هاش، با حیرت بهم نگاه کرد.دست

چرا خون دماغ »فرنگیس به سمتمون دوید و گفت: 
 « شده؟

 برگشتم.یه دفعه عصبی شدم و تیز به سمتش 

 داد زدم.

 عرضگی خودت بپرس!اینو از بی -

 «خب حاال!»ای رفت و گفت: فرنگیس چشم غره



وشتآغجنون      
 

 

41 

41 
@romandl 

 جالب بود، خودش هم قبول داشت.

عرضگی خودش رو قبول داشت. لعنت بهت فرنگیس، بی
 لعنت! 

م دالرا»دریا دوباره دستی به بینیش کشید و گفت: 
 « چرا؟

 نیست و شایدتا خواستم جوابش رو بدم که چیز خاصی 
 از فشار زیاد بوده که یه دفعه...

13 

 

 

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 زمان گذشته*
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کردم به مردی با این سن فروخته هیچ وقت فکر منی
دونستم که بابا فقط به خاطر آبروش من رو بشم! می

دونستم پای پول و واج نکرده بود، میمجبور به این ازد
 بدهی وسط بود.

دادم، کنارش زیر تاوان کارهاش رو من باید پس می
کس و هیچ چیز رو زیر سفره عقد نشسته بودم. هیچ

 دیدم.چادر سفیدم منی

خواستم ببینم. به زودی دیدم. منیحتی حمید رو منی
م شدتنها صورتی که هر روز و هر شب باهاش مواجه می

 همین بود!

ذاشتم این مرد و بابا ذاشتم اینطوری بشه. منیاما منی
 کردم که تویآبروشون میبه هدفشون برسن. جوری بی

 دیدن.خواب هم منی

 عروس خانم وکیلم؟! -
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م و شنیدفکر کنم برای بار سوم بود که این جمله رو می
. دادم. مغزم درگیر بود... درگیر امشباهمیتی منی

که  رفت،ینکه بکارتم چه بدون عشق از بین میدرگیر ا
چه بدون عشق عقد کرده بودم و چه بدون عشق 

 شدم.مردم و با نفرت زنده میمی

دادم. ی آرومی به پشتم خورد باید جواب میرضبه
« ی اجباریبله»خواست دونستم مامان بود که میمی

 هام بیرون بکشه.رو از بین لب

شنیدم، اون هم حمید رو میی صدای دندون قورچه
 عصبی شده بود.

 رو بیرون فرستادم. امنفسم حبس شده توی سینه

کردم. بابا من رو آبرویی رو از االن رشوع میاولین بی
 «بله.»محکوم کرده بود پس گفتم: 
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بدون اینکه از بزرگرتی اجازه بخوام بدون اینکه از 
 پدرم اجازه بخوام.

و صدای پوزخند تلخ من. این ها بلند شد پچصدای پچ
ام هم نبود که اینطوری حق من نبود، اما حق خانواده

راحت و آسوده ادامه بدن، مخصوصا پدری که هرزه 
 زد.بودن دخرتش رو فریاد می

 

های چادرم رو کنار زد و تور جلوی صورتم رو باال کناره
داد. به مردی که به عقدش در اومدم نگاهی رسد و 

 خشک کردم.

حاج حمید با دیدن تلخی نگاه من، جا خورد. تای 
 ابروش باال رفت.

 دستم رو گرفت که حامل بد شد.
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چقدر خوشگل »بهم زل زد و بعد از وارسی کامل گفت: 
 «شدید.

گفتم؟! ممنون نفسم رو بیرون فرستادم. چی می
 عزیزم؟! نه هیچ جوابی نداشتم.

 های درنده و وحشتناکی نداشت. خدارو شکر چشم

چیز و بعد پوزخندی زدم. اینجوری برای من هم همه 
دونستم که مرد با خداییه، مناز و شد. میتر میراحت

متام و کامل  شه، متام واجبات رواش قضا منیروزه
ده اما هنوز خود شخصیتش رو نشناخته بودم انجام می

که فرصت کافی و زیادی برای شناختش داشتم و 
 ام رو پیاده کنم!آروم نقشه آروم تونستممی

کرد. صدای کل نوازش میهام رو نا محسوس دست
 شد.ها، مثل سوهانی روی مغزم کشیده میکشیدن زن
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خواست از این همه رس و صدا و شادی فرار دمل می
 کنم.

کردن؟! کجای امروز قشنگ بود که برای چی شادی می
 به خاطرش شادی کنن؟!

که منی که سیزده سال دارم، زن مردی شدم که بیست 
 ه!اش سفید شدکنار شقیقه سال ازم بزرگرته! که موهای

ردم ککجای این کل کشیدن داشت؟! من باید بچگی می
اما توی این چند روز قد چند سال بزرگ شده بودم، قد 

 چند سال درد کشیده بودم.

 تر شد. آروم در گوشم گفت:حاج حمید بهم نزدیک

 از چیزی ناراحتی عزیزم؟! -

ه شد جوابی نداشتم بدم سکوت کردم. جوری بهم خیره
بود انگار تا حاال دخرت ندیده بود. یا شاید هم اغراق 
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هاش اون رو حریص نشون کردم، چون چشممی
 داد.منی

هرچی بود، هرکی بود، انتخاب من نبود و من دوستش 
 خواستمش!نداشتم و منی

ها رسید. چطور باید حلقه تو دست این نوبت به حلقه
ود، الحق که هاش بکردم. لبخند محوی روی لبمرد می

 حاجی بود. 

 حداقل مثل بابام خوی خشن و سختی نداشت.

15 

 

 

رومون، از فکر و خیال بیرون ها روبهبا گرفته شدن حلقه
اومدم. با حلقه خودم رو چطور به مردی متعهد 
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از نی کردم که انتخابش نکرده بودم؟ پوزخندی زدم.می
نبود خودم رو متعهد کنم، فقط باید تا فرا رسیدن 

 کردم.ام تظاهر مینقشه

ام دراز کرد  و با حاج حمید دستش رو به سمت حلقه
احتیاط اون رو برداشت و آروم دستم رو به دستش 
گرفت. روی دستم رو نوازش کرد و آروم در گوشم 

 گفت:

انگشتت  ی محبتم رو بهاجازه میدی تا آخر عمر حلقه-
 بندازم و مالک قلبت بشم؟ 

های عاشقونه آب دهنم رو بلعیدم. این چرا حرف
زد؟! حالش خوب بود؟! با تعجب نگاهش کردم که می

 ی من موند.ام رو نرم گرفت و منتظر اجازهانگشت حلقه

دادم؟ اینطور یعنی واقعا االن باید درجا دل بهش می
 کرد؟! عمرا!فکر می



وشتآغجنون      
 

 

49 

49 
@romandl 

بهم خیره شده بودن به اجبار گفتم:  اما چون یک عده
 «بله.»

 گیری؟!توی انگشتم کن دیگه چرا اجازه می

ی ی ریز حلقه رو انگشتم کرد و بعد رس خم کرد و بوسه
 روی دستم گذاشت. 

اش به خودم لرزیدم. ای کاش این کارها رو با بوسه
 زد.ها رو منیکرد و این حرفمنی

 ی انگشتش کنم.االن نوبت من بود که حلقه رو تو 

لرزید. حلقه رو برداشتم و هام خیلی محسوس میدست
 آروم دستش کردم. که باز در گوشم گفت:

 مونم.تا ابد به عشقت وفادار می-

دستم رو رسیع از دستش جدا کردم و از عصبانیت 
 هام مشت شد.دست
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بردم. اجرا کردن ها هیچ لذتی منیاز شنیدن این حرف
شد احساس کرد و باعث میخت میام رو برام سنقشه

 عذاب وجدان پیدا کنم.

ها بیشرت باعث بهم صدای کل کشیدن و شادی مهمون
 شد.ریخنت اعصابم می

16 

 

 

 پویان* زمان آینده

کننده بود، مخصوصا تو این جمع نشسنت واقعا خسته 
های بابا که فقط از کار و درد و نشسنت کنار دوست

زدن. به دخرتشون، مهتاب که رو به مریضی حرف می
 روم نشسته بود، نگاه کردم. 
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های مشکیش رو قاب رورسی آبی، صورت سبزه و چشم
ن و گرفته بود؛ حتی یک تار مو هم از زیر رورسیش بیر 

نیومده بود. چادر مشکیش هم که همیشه دورش بود. 
رسش رو پایین گرفته بود و به میز روبه روش نگاه 

 کرد.می

زد بهش زل زده هایی که از ذوق برق میمامان با چشم
 برد که ببینبود و برای من چشم و ابرو باال پایین می
خوام، این باید چه خانم و باحیاست. همونیه که من می

های دیگه. این ها باشه و حرفس خانواده کیانیعرو 
 خورد.دخرت اصال گروه خونیش به من منی

دادم که با لرزش گوشیم، عصبی پام رو تکون می
پس کی میای عزیزم؟ شب »پیامک فریبا رو باز کردم. 

 « شد که!
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رفتم، این وسط همین روهم کم داشتم؛ ولی باید می
 نیاز داشتم. 

خوام برم بیرون. با اشاره دادم که می به مامان با دست
 اخم سنگینی مخالفت کرد. لب زدم.

 بیا بریم تو اتاق. -

هاش تیز بهم نگاه کرد و بلند شد. از جمع مهمون
عذرخواهی کرد و همراه من وارد اتاق شد. در رو بست 

 «خوای بری این وقت شبی؟باز کجا می»و گفت: 

اینکه قرار  اول اینکه مادرم، من بچه نیستم. دوم -
 بود با بچه ها بریم خونه باغ! 

اول، دوم، سوم نکن »مامان دست به کمر شد و گفت: 
 « شه.بینی که منیبرای من! االن مهمون داریم، می
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هاش رو باز کرد و با ذوق گفت: ی اخمیک دفعه گره
تونم لحظه شامری کنم وای دیدی مهتاب رو! من منی»

 « شام دوتا رو کنارهم ببینم.

هیچ وقت »این بار من اخم کردم و بلند گفتم: 
 «بینی، مهتاب کسی نیست که بدرد من بخوره!منی

17 

 

 

 واسه من صدات رو نرب باالها! سی»مامان عصبی گفت: 
دونی شه، هنوز نرفتی خونه خودت. منیسالت داره می

ها شنیدم من، گن! خیلی حرفمنی ها کهمردم چی
 «پویان!

 کنم!با هرکی که دمل بخواد ازدواج می -
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کو؟ یکی دوتا »ام مشت زد و گفت: مامان به سینه
 «نیسنت که!

 من رو اینطور شناختی یعنی؟ -

 ایگفتم. همیشه کارم همین بود. چارهداشتم دروغ می
ذاشت باهاش هم نداشتم، مریضی قلبی مامان منی

اشم. فقط کافی بود به صحت حرفی از من پی راحت ب
 بربه تا سکته کنه.

تو می گی چطور فکر کنم؟ »مامان ناراحت گفت: 
ری بیرون، خیلی کم پیش اومده هرشب هر شب که می

اش هم که با اون گوشیت رو تخت خودت بخوابی! همه
های مشکوک کنی، تلفناس کاری میامری و اسور می

شم به خدا. از مادرم. ناراحت می زنی. پرسم، منممی
ام می زنن غصهاینکه بشنوم این و اون ازت حرف می

 «گیره.
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 کنی؟یعنی مامان تو حرف مردم رو باور می -

شه دهن معلومه که نه؛ ولی منی»لب گزید و گفت: 
 «مردم رو بست که!

 خب پس جای حرفی منی مونه! -

ه شیها دلیل منولی این»باز اخم کرد و عصبی گفت: 
من بیخیال تو بشم! فقط کافیه دست از پا خطا کنی! تا 

دم. حاال ماه دیگه هم ترتیب خواستگاری رو می
 «تونی بری بیرون!می

هاش زود از اتاق خارج شد و به سمت سالن بعد از حرف
رفت. من گیج و مات به رفتنش نگاه کردم، هیچ جوره 

 شد دست از رسم برداره.راضی منی

االن راه » دادم جمع کردم و به فریبا پیاموسایلم رو 
 «افتم، عزیزم.می
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قبل از اینکه از خونه خارج بشم، وارد سالن شدم. همه 
مشغول حرف زدن بودن و مهتاب باز هم نگاهش به میز 

شد؟ دیگه تا چه اندازه مودب بود. این دخرت خسته منی
شدم، مطمنئ نبودم و ساکت؟ من اگر با این همخونه می

 اومدم بیرون!امل میس

18 

 

 

ببخشید من »لبخند کوتاهی زدم و رو به جمع گفتم: 
 «خوام.یک جا قرار دارم، باید برم. معذرت می

م، برو پرس »آقای امیری، بابای مهتاب با لبخندی گفت: 
 « کنیم.ماهم کم کم رفع زحمت می
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کجا حاال؟ نشستید دیگه. مگه من »رسیع گفت: مامان 
و بعد بلند خانم سپاهی رو « ذارم قبل از شام برید.می

 صدا زد که میز رو بچینه.

از همه که خداحافظی کردم از خونه بیرون اومدم. 
های مامان فکر کردم. باید سوار ماشین شدم و به حرف

یک راه حلی برای منتفی شدن این خواستگاری زوری 
بود، مطمئنن کردم. مهتاب هرچند هم خوب میپیدا می

بست و من کسی نبودم که پایبند دست و بال من رو می
 خانواده و زندگیم بشم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۰-۰ 

 دالرام*

های دستم رو پا روی پا انداخته بودم و با اسرتس ناخن
بود و جویدم. دکرت افتخاری مشغول معاینه دریا می

هاش گفت. به دریا نگاه کردم، توی چشمهیچی منی
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آقای دکرت، »شد دید. نگران پرسیدم: می وحشت رو
 «حالش خوبه؟

هاش رو ها و جوشبه صورت دریا دقیق شده بود و لکه
یک آزمایش خون برات »کرد. کمی بعد گفت: نگاه می

 « نویسم؛ انشاهلل همه چی نرماله.می

آروم شدم ولی بازم اخم روی  با شنیدن حرفش یکم
 گفت.ای میپیشونیش چیز دیگه

... ای دکت...د کرت، واقعا آق»دریا با لکنت گفت: 
 «خو... خوبم دیگه؟

هاش رو باز کرد و به دریا لبخند زد: دکرت افتخاری اخم
 « بله، انشاهلل.»

کردم هیچ امیدی توی صداش نبود؟ چرا من حس می
ودم عالئم بیامری رو تو دریا من خودم پرستار بودم، خ

 دیدم؛ ولی چه دیر فهمیدم! دیر فهمیدم! لعنتی!می
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دکرت افتخاری نسخه رو به دستم داد، ازش تشکر کردم 
 و دست دریا رو گرفتم و از مطب خارج شدیم.

هاش رسد شده بود، قلب منم رسد شده بود... از دست
 ترس رسد شده بود!

یم اول بر»ه دریا گفتم: از ساختمون که بیرون اومدیم ب
آزمایش رو ازت بگیرن، بعد بریم پیتزا بخوریم، هوم؟ 

 «خوب نیست؟

19 

 

 

کرد. توی دریا رسش رو پایین انداخته بود و فکر می
 نگفت.خودش بود و هیچی منی

 « دریا!»صداش زدم: 
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هاش خیس شده بود. چشمرسش رو باال گرفت، 
های من رو گرفت و گفت: لرزید. دستاش میچونه

دالرام... من... من خودم فهمیدم. متوم شد، متوم »
 «شد!

دونستم. احتاملش قوی بود. درد ریخت، می قلبم
های قرمز و بنفش روی صورت، خونریزی مفاصل، جوش

اشتهایی، همه این عالئم یک چیز رو تو ناگهانی، بی
 زد. م میرس 

کردم با یک چکش هزار تا میخ به رسم واقعا حس می
هام خیس شد؛ ولی نباید خودم رو شد. چشمزده می

 نه، نه»باختم. زود مانع ریختنشون شدم و گفتم: می
 « هیچی هنوز معلوم نیست و...

نذاشت ادامه حرفم رو بزنم و محکم خودش رو تو بغلم 
شد و تیکه تیکه هق هاش بلند پرت کرد. صدای هق
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... دالرام من... خیل... خیلی دمل برات... دل»گفت: 
 «شه!تن...تنگ می

محکم تو بغلم فشارش دادم، لباسش رو توی دستم 
هق های هام رو گاز گرفتم تا صدای هقچنگ زدم و لب

شد، مطمئنم خوب ام رو نشنوه. دریا خوب میخفه
 شد...می

شه، دمل حتی گ میدمل برات تن»دریا دوباره گفت: 
 « شه!برای مامان تنگ می

هزاربار توی رسم چرخید و من رو « برای مامان»ی کلمه
 داشتم،به حالت تهوع وا داشت. چطور باید دوستش می

ی زدم؟ واقعا حرمت کلمهچطور باید مامان صداش می
برد؟ مریضی دریا هم بی ربط مامان رو زیر سوال منی
 ...به کارهای فرنگیس نبود
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لرزید، دستم رو روی رسش کشیدم و دریا توی بغلم می
 «خوای فردا آزمایش بدی؟می»گفتم: 

 « نه، نه. بریم.»خودش رو از بغلم جدا کرد و گفت: 

 هاش رو پاک کرد و دست من رو گرفت.اشک

 بریم.-

به آزمایشگاهی که نزدیکی مطب بود، رفتیم. به سمت 
ود ده دقیقه دیگه میز منشی رفتم و نوبت گرفتم. حد

اشتهایی دریا هم بهمون کمک کرده شد. بینوبتمون می
 بود که با شکم خالی آزمایش بده.

این »های انتظار نشستیم که به دریا گفتم: روی صندلی
اشتهاییت به دردمون خورد! وگرنه تا فردا صبح دفعه بی

 «تونستی آزمایش بدی.منی

21 
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آروم و تلخ خندید که من اخم کمرنگی کردم و گفتم: 
ها، جا، حتام دلی از عزا درمیاریمولی بعد از این»

 «فهمیدی؟

ه ی باشهام عمیق نگاه کرد و رسش رو به نشونهبه چشم
 تکون داد.

کرد. این ناراحتی، گرفتگیش هم خیلی بیشرت اذیتم می
تیم؛ رفپیش یک روانشناس هم میتو اولین فرصت باید 

 اومد. نباید از همه جهات بهش فشار می

با صدا زدن اسم دریا از طرف منشی، بلند شدیم و پا به 
گذاشتیم. دریا روی صندلی نشست و آستینش  اتاقک

رو باال داد. مسئول بخش، با طنابی بازوش رو بست و 
 گفت دستش رو مشت کنه.
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 « گاه کن.به من ن»به دریا گفتم: 

نگاهش رو از روی آمپول گرفت و به من دوخت. وقتی 
هاش رو بست و لب سوزن آمپول وارد دستش شد، چشم

 گزید.

دونم ها، میمن خودم پرستارم»خندیدم و گفتم: 
 «دردش از نیش مورچه هم کمرته.

وقتی رسنگ رو از خون پر کرد، سوزن رو بیرون کشید 
ده گذاشت و گفت و پد الکی رو روی قسمت خونی ش

فشار بده. دریا محکم پد رو نگه داشت و کمی بعد 
چسب زخم رو زد؛ آستین لباسش رو پایین داد و گفت: 

 « بریم.»

 از اتاقک بیرون اومدیم و به سمت منشی رفتیم.

  «ها رو بگیریم؟ببخشید کی جواب آزمایش»پرسیدم: 
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 انشاهلل سه روز دیگه. -

کردم. از آزمایشگاه که رسی تکون دادم و خداحافظی 
خارج شدیم، تاکسی گرفتیم و به سمت رستوران 

 رفتیم، حرکت کردیم.همیشگی که می

 دونم!امکانش خیلی قویه، می -

  «فعال بهش فکر نکن.»نگاهم رو به دریا دوختم و گفتم: 

 دالرام، من هنوز زندگی نکرده بودم! -

 هام رو از روی عصبانیت و ناراحتی مشت کردم ودستم
 «گفتم بهش فکر نکن!»با صدای خش داری گفتم: 

 دونم. مامانم که...شی، من میتو خیلی تنها می -

ام ها دیوونهلب گزیدم تا رسش داد نزنم، این حرف
 کرد.می
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من اگه رفتم، »دریا با بغض سنگینی ادامه داد: 
 «ها. تنها منونی!باالفاصله ازدواج کنی

شدن قلبم رو حس هاش خیلی درد داشت، فرشده حرف
داد، کنرتل ها ادامه میکردم. نباید به این حرفمی

 کردن خودم سخت بود.

21 

 

 

 ها.هام نگیبه دوست -

های اشکی نگاهش تیز به سمتش برگشتم و با چشم
 «بس کن!»کردم. با صدای ضعیفی گفتم: 



وشتآغجنون      
 

 

67 

67 
@romandl 

هاش روی خیس من، اشک با دیدن صورت رسخ و
صورتش ریختند و رسش رو پایین انداخت. لب گزید و 

 «گم دیگه.هیچی منی»گفت: 

ام گذاشتم و دستش رو گرفتم و رسش رو روی شونه
اولین قدم بهبودی، امیدواریه. بعدم هنوز »آروم گفتم: 

 « هیچی معلوم نیست.

تا رسیدن به رستوران هیچی نگفت، از تاکسی پیاده 
 اش رو دادم.م و کرایهشدی

 دیگه اینجا اشک ریخنت نداریم، باشه؟ -

رسی تکون داد و وارد رستوران شدیم، یکی از میزهای 
وسط خالی بود، همونجا نشستیم و سفارش پیتزای 

 گوشت و قارچ رو دادیم.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 
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هامون رو توی جا کفشی گذاشتیم و وارد خونه کفش
رمزش جلومون ظاهر شد و با شدیم که فرنگیس با تاپ ق

 «شد؟چی»دلواپسی گفت: 

من و دریا متعجب بهم نگاه کردیم، از فرنگیس این 
 اضطراب و حرف بعید بود.

فعال هیچی معلوم »رفتم، گفتم: به سمت اتاقم که می
 «ها شنبه میاد.نیست، جواب آزمایش

قبل از اینکه وارد اتاق بشم، دیدم که فرنگیس دریا رو 
هاش گرفته و دقیق به صورت و بدنش نگاه با دست

 هام بیشرت گرد شد. کنه. این دفعه چشممی

واقعا حالش خوب بود؟ زیر چشمی به سالن نگاه کردم، 
وب های مرش که دیدم کاناپه مثل همیشه نامرتبه و شیشه

روی میز هسنت. اخم کمرنگی های پر و خالی و لیوان
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کردم، نه این هنوز عوض نشده بود. فقط گاهی برای کم 
 کرد.هاش گل مینبودن عریضه این مهرمادری

بازم حالت تهوع بهم دست داد و عصبی در اتاق رو  
پشت رسم بستم. شامل رو از رسم در اوردم و روی تخت 

و نتهای مانتوم رو رسیع باز کردم و ماپرت کردم. دکمه
رو روی دسته صندلی گذاشتم. بعد از عوض کردن 

هام، خودم رو روی تخت پرت کردم و به متام لباس
 ها فکر کردم. اتفاق

به موجودی حسابی که پول داشت ولی نه اونقدر که 
بتونه خرج عمل دریا رو بده. خرج عمل دریا؟ زبونم رو 

هام رو محکم گاز گرفتم، هنوز هیچی معلوم نبود! چشم
 هام گذاشتم،هام رو روی شقیقهبهم فشار دادم و انگشت

 هنوز هیچی معلوم نبود! ولی اگه که...

22 
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-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 پویان*

یض بابا هست؟ مر»به سمت میز منشی رفتم و تند گفتم: 
 «داره؟

 تونید برید داخل.نه فعال، می-

 هایتکون دادم و وارد اتاق بابا شدم. داشت نسخهرسی 
خوند با شنیدن صدای در رسش رو بیامرهاش رو می

 باال گرفت و نگاهم کرد.

 هرچی مامانت»تا خواستم لب باز کنم و غر بزنم، گفت: 
 «بگه همونه پویان!
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هام رو اخم کردم و عصبی به سمت میز رفتم. دست
ام که منو بچه مگه من»محکم روی میز زدم گفتم: 
 «بازیچه خودتون کردید ها؟

مامانت ندونه، من »بابا عینکش رو برداشت و گفت: 
کنی! باید با یک آدم ازدواج دونم چه کارهایی میمی

 «کنی، نه یک الشی مثل خودت!

حواست باشه »هاش داغ کردم و گفتم: با شنیدن حرف
 «گی!بابا چی می

ت. هرشب هرشب هست، هس»بابا پوزخند زد و گفت: 
 «پیش این و اون!

 تونم باتونم مهتاب رو تحمل کنم! من منیمن منی -
 «یک آدم مذهبی زیر یک سقف باشم!

د آخ فکر کن، بع»یک دفعه بابا بلند قهقهه زد و گفت: 
هات هی زیر لب ختم و ذکر ازدواج تسبیح بگیری دست
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و صلوات بفرستی! همون بهرت با مهتاب ازدواج کنی، 
 «آدم بشی.بلکه 

  

ت هابیشرت به این عوضی بازی»بعد اخم کرد و گفت: 
کنم، آبروی ادامه بدی، یک طور دیگه برخورد می

 «بری تو.ها رو میکیانی

و رو ها! بسه تها، کیانیها، کیانیکیانی»عصبی گفتم: 
 «خدا!

 ها! حاال برو مریض دارم االن.اره، کیانی -

 کنم!من با مهتاب ازدواج منی-

ک اگه تونستی عاشق ی»بابا عمیق بهم نگاه کرد و گفت: 
دخرت که خوب و عالیه بشی؛ شاید یه فکری به حالت 

 «کردم و با مامانتم صحبت کردم.
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 داد زدم.

تونم تو یک ماه عاشق مگه عاشقی کشکه! من می -
 زنی!ها میبشم؟ اه، حرف

 «هیچ چیز غیر ممکن نیست!»بابا خندید و گفت: 

محکم از اتاق بیرون اومدم و از مطب خارج  هایبا قدم
 شدم.

سوار ماشین شدم و به سمت خونه مجردیم، حرکت 
 کشنت.کشنت، حتام میکردم. این دوتا من رو می

23 

 

 

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 سوم شخص*
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، رفتوارد انباری تاریک و خفه شد. به سمت صندوقچه 
 قبل از اینکه بازش کنه، با خودش فکر کرد اگه که

کاری  تر یکبود؛ باید هرچه رسیعها ممکن میاتفاق
 کرد.می

ای گشت، به سختی صندوقچه رو باز کرد و دنبال برگه
پیداش کرد و به شامره نگاه کرد. پوزخند زد و گفت: 

 «باز بهم رسیدیم.»

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 دالرام*

بار دریا رو همراه خودم آزمایشگاه شدم، اینوارد 
نیوردم. با اسرتس به سمت میز منشی رفتم و گفتم: 

 «سالم، ببخشید اومدم جواب آزمایش بگیرم.»

 «به اسم؟»رسش رو تکون داد و گفت: 
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 دریا مهرابی.-

هام رو محکم بهم فشار نفس عمیقی کشیدم و دست
 ه بود. دملدادم. مطمنئ بودم صورتم مثل گچ سفید شد

 کرد.ام درد میضعف کرده بود و معده

منشی وقتی جواب آزمایش دریا رو پیدا کرد، حالت 
 اش عوض شد؛ با تردید برگه رو به من داد.چهره

 «ببخشید، چیزی شده؟»گفتم: 

خیلی متاسفم »چند لحظه نگاهم کرد و با مکث گفت: 
گم ولی جواب آزمایش مثبت بود، این رو می
 ..«خواهرتون.

هاش دنیا دور رسم چرخید، پاهام شل و با شنیدن حرف
 بی حس شدن و به زمین افتادم.
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های منشی تو با بهت به روبه روم نگاه کردم و حرف 
رسم تکرار شدن. جواب مثبت بود، جواب مثبت بود! 

ها، حقیقت شدن! همه چی ها و احتاملی کابوسهمه
اراده ام بیهواقعی شد! اصال از کجا رشوع شد؟ چشم

هام به اوج رسیدن، یک دفعه بلند هقخیس شدن و هق
 اسم خدا رو صدا زدم و جیغ کشیدم.

منشی با عجله به سمتم اومد و من رو گرفت. بلند اسم 
چند نفر رو صدا کرد تا کمک کنن بهم. چند نفر بهم 
 نزدیک شدن و دست و پام رو گرفنت و بلندم کردن.

22 

 

 

ها رو پس زدم و محکم به صورتم عصبی و گریون اون
متوم شد! همه چی متوم شد! »رضبه زدم و بلند گفتم: 
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خدایا این چه بدبختی بود رسم اوردی! من هیچ کار 
صورتم از شدت رضبات، « منی تونم بکنم! هیچ کار!

 تر منمحکمسوخت و حتام رسخ شده بود. پرستارها می
 رو گرفنت و سعی در آروم کردنم داشنت.

 داد زدم.

ها ومل کنید، ومل کنید! من چطوری بهش بگم؟ لعنتی -
 اون هنوز شونزده سالشه! اون هنوز شونزده سالشه!

 خانم عزیز، آروم باش. آروم باش! -

  «چطور؟ چطور؟» ام رضبه زدم و گفتم:محکم به سینه

رفت. کمی بعد همه سیاهی میهام کم کم داشت چشم
هام تار شد و همه صداهای اطرافم چی جلوی چشم

 خاموش شدن.
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هام رو باز شد چشمبا سنگینی که تو رسم احساس می
کردم، نور مهتابی روبه روم باعث سوزششون شد که 

 هام رو دوباره بستم. چشم

 خوبید؟ -

هام رو باز ای به سختی چشمبا شنیدن صدای غریبه
با دیدن روپوش سفیدش، یک دفعه همه چی  کردم،

هام رژه رفنت و رسم سوت کشید. با به یاد جلوی چشم
هام خیس شدن اوردن جواب اون آزمایش لعنتی چشم

 «تونم تحمل کنم.منی»و با صدای ضعیفی گفتم: 

ها حتام با شیمی درمانی و عمل»با امیدواری گفت: 
 «شن.خوب می

رسطان خونه! »کردم و گفتم: م رو آزاد های خفههقهق
 «وای رسطان خونه!

 هام رو گرفت.به سمتم اومد و دست
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خواید زنگ بزنم به لطفا آروم باشید، می -
 تون؟خانواده

اراده خندیدم. بلند با شنیدن کلمه خانواده، بی
خانواده؟ خانواده چیه؟ من »خندیدم و گفتم: 

 «ره!ام داره از دستم میخانواده

ال و اوضاع خرابم، لیوان آبی رو به دستم با فهمیدن ح
 «بخور، لطفا آروم باش.»داد و گفت: 

ازش متنفرم، از »هام، گریه کردم و گفتم: بین قهقهه
 «فرنگیس متنفرم!

 هات رو ببند بخواب.االن به هیچی فکر نکن، چشم -

، بردجای من بودی تو خوابت می»با عجز، بلند گفتم: 
 «؟ چطور؟ خدایا!ها؟ من چطور به دریا بگم

25 



وشتآغجنون      
 

 

80 

80 
@romandl 

 

 

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۰-۰ 

های سست از آزمایشگاه بیرون اومدم، برگه با قدم
های اشکی نگاهش آزمایش دستم بود و با چشم

های شیمی درمانی و کردم. خرج عمل و جلسهمی
 شدن، خیلی! داروهاش خیلی می

اوردم؟ اگه بیست و چهار ساعت هم توی از کجا باید می
کردم منی تونستم این پول رو جور بیامرستان کار می

 م.کن

هام بود رو کنار با دستم چند تار مویی که روی چشم
هام گذاشتم و فشار هام رو روی شقیقهزدم و دست

کردن، مانتوم دادم. همه با بهت و ناراحتی بهم نگاه می
هام پوف کرده بود و چروک و خاکی شده بود، چشم
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صورتم رسخ شده بود، موهامم زیر شال بهم ریخته بود. 
 ام!دادم که حتی فکر کنن دیوونهیها حق مبه اون

به سختی به سمت خیابون رفتم و سوار تاکسی شدم. 
رسم رو روی پشتی صندلی گذاشتم و به این عذاب 

هام کمک رفتم از عمهوحشتناک فکر کردم. اگر می
ه عرضگی فرنگیس رو بزدن؟ بازم بیگرفتم، پسم میمی

ونسنت دکردن؟ چطور میرسم می زدن؟ اصال کمک می
 شون بود! نکنن؟ دریا برادرزاده 

بود االن همه چی خواست، اگه میدمل بابا رو می
شد؛ اصال شاید هیچ وقت دریا مریض درست می

هام های بابا، اشکشد! با یادآوری مهربونیمنی
اراده ریخنت. بابام عاشق فرنگیس بود، حتی با وجود بی

به ما با خنده  هاش باهاش راه میومد. همیشهبازیپستی
زنم دیگه! حق داره خب، منم دلش رو می»گفت: می
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خندید. این و بعد بلند تر می« خیلی پیر شدم...
هاش از گریه کردن هم بدتر بود. دمل براش تنگ خنده

 شده بود... 

رفتم پیش عمه بزرگ، حتی یک درصد فردا باید می
 کرد که به خورداحتامل کمک کردنش هم امیدوارم می

 شدنم فکر نکنم! دریا مهم تر از غرور من بود...

با رسیدن به خونه به راننده گفتم نگه داره، مردد به من 
 «خوبید؟»نگاه کرد و گفت: 

 اش روو بعد کرایه« نه.»لبخند پر دردی زدم و گفتم: 
 دادم. از ماشین پیاده شدم و به سمت کوچه رفتم.

ای های کثیف و فضول کنار درهبازم اون زن
هاشون نشسته بودن، با دیدن حال و روز من، خونه

های متعجب بهم نگاه کردن و زیر گوش هم حرف
احتاملی و مزخرفشون رو پچ پچ کردن. واضح بود که 
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کردن، با خودشون همه در مورد چی صحبت می
گفنت با داشنت همچین مادری، حتام یکی از اون می

ئنا همچین مردها به دخرتش تعرض کرده و فالن. مطم
 گفنت.چیزهایی می

�✨�✨� 

چی کار کنم آروم شی؟! چی کار کنم قربونت  -
 برم؟!

سعی داشت پتو رو از رسم بکشه. اما درحالی که از تب 
 دادم.لرزیدم اجازه منیباالیی که داشتم، می

 خوامش.برو کیاوش، برو. من منی -
آخه کی بچه خودش رو منی خواد عزیزدمل؟ بیا  -

ببین چقدر شیرینه. سینه ات رو بذار  بغلش کن
 دهنش، گرسنشه ببوسش...
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اشک ریختم. وقتی تنها بودیم همینقدر عاشق بود، اگر 
و کرد و اون ر گفتم باور منیهاش میبه کسی از عاشقانه

 دید.مردی خشک و مغرور می

خوام بربش، به خاطر اونه که من خوام! منیمنی -
اونه شکمم از ریخت االن اینطوری شدم! به خاطر 

افتاده، چند تا بخیه گنده خورده و اینقدر زشت 
 تونمکنه، منیهام همش خیسه، درد میشدم. سینه

 ی سنگینحتی بهشون دست بزنم عین دو تا وزنه
 خوان برتکن.ازم آویزون شدن که انگار می

صدای گریه بچه رو که توی بغل کیاوش بود می 
 شنیدم.

و صورت خیسم رو با نوک انگشت پتو رو از رسم کشید 
 ایی روی پیشونیم گذاشت.نوازش کرد. نرم بوسه
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هات خاطر سینهفدای تو بشم خامنم. ببینم به -
ذاشتی باهم بخوابیم؟ آخه عزیزدمل، تو دیشب  منی

همیشه برای من زیباترین و بهرتینی. من همه 
جوره عاشقتم به وهلل. ببین اگه بهش شیر بدی، 

 درد سینه هات هم خوب میشه.شیرت کم شه، 

های تار به مردی که بچه رو بغل گرفته بود و با چشم
 بوسیدش خیره شدم! می

 جیغ زدم و با گریه گفتم:

بوسش نکن! بوسش نکن! من زندگی قبلیمو  -
خوام. ولش کن بذارش کنار. اینا اصال عادیه؟ می

تونم اصال بغلش من بچه خودمو دوست ندارم! منی
 کنم!

 عد از درد به خودم پیچیدم و هق زدم.و ب
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کیاوش با احتیاط آرش رو کنار گذاشت و گفت: 
 شیبعدزایامنه عزیزم. خوب میعادیه... #افرسدگی»

زوده زود. فقط باید قرصات رو به موقع بخوری فدات 
 «شم. االنم بیا بغلم.

هاش رو باز کرد و منو سفت در آغوش کشید. دست
ترین جای دنیا این روزها امناش آغوش گرم و مردونه

ام رو بود برام. پشت رس هم روی چشامن ترم و گونه
 بوسید و گفت:

دونی نفسم به دیگه قهر نکن. باشه؟ خودت که می- 
 نفست بنده. تو متام وجود منی. 

 لب برچیدم و دستم رو دور گردنش انداختم.

 خواد همش تو بغلتمیشه بیشرت کنارم باشی؟ دمل می -
 کنم آرش تو رو از من گرفته!باشم. حس می
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و بعد از ته دل هق زدم. موهای پریشون دور صورتم رو 
داد پشت گوشم. با دستاش صورتم رو قاب گرفت. 

هام و لبم در رفت و آمد بود که چشامش مردد بین چشم
یهو مهر سکوت و آرامش زد به متام وجودم. بیشرت 

ه هام نالاز درد سینهخودم رو به آغوشش فرشدم که یهو 
 کردم. خودش رو عقب کشید و گفت:

 کنه؟ چی شدی قربونت بشم. جاییت درد می-

نگاهی به رد شیر روی لباسم کردم که خودش متوجه 
 شد و گفت:

کنم پاشو با هم اشکالی نداره االن خودم آرومت می-
حموم؛ یه دوش آب گرم و ماساژ حالت رو بهرت  میریم

 هاتشه. خودم سینهمیدم دردت کمرت میکنه. قول می
 هات خالی بشه.ی سینهرو ماساژت میدم تا شیر اضافه
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دستم رو گرفت تا بلندم کنه ولی من در تردید بودم از 
ترسیدم با کشیدیم. میهیکل بهم ریختم خجالت می

اولین نگاه کال ازم متنفر بشه. و دیگه برای همیشه از 
 دست بدمش...

 

 

در خونه رو باز کردم که دیدم دریا کنار باغچه نشسته و 
هاش رو رسشه. با دیدن من رسش رو باال گرفت، دست
 هاش کاسه خون شده بود و پف کرده بود.چشم

 «کنه!جام درد می همه»با صدای ضعیفی گفت: 

با دیدنش بغض سنگینی راه گلوم رو بست، باز ادامه 
دونم مثبت بود. چرا انقدر خودت رو خاکی می»داد: 

 «کردی، اینقدر ارزش نداره ها!
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لبم رو گاز گرفتم تا گریه نکنم. به سمتش رفتم و محکم 
 «متاسفم.»بغلش کردم و گفتم: 

این  منمنباش، قسمت »لبخند غمگینی زد و گفت: 
 « بود.

همه چی خوب »تر کردم و گفتم: هام رو تنگحلقه دست
 «دم.شی قول میشه، تو خوب میمی

ها خوام عمل بشم و شیمی درمانیدالرام، من منی -
 رو انجام بدم...

زد، دریا هم از پول کم دونستم چرا این حرف رو میمی
 تو حسابم خرب داشت. 

ب دیم، تو خو انجام میهمه شو »با صدای ضعیفی گفتم: 
 «شی!می
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هق هاش رشوع به لرزیدن کردن و صدای آروم هقشونه
 هاش به گوشم رسید.

 خواد!نه... منی-

خواستم جوابش رو بدم که با دیدن فرنگیس جلوی در، 
کرد. آرایشش باز اخم کردم. با حالت عجیبی نگاهم می

هم رس جاش بود. ولی این بار به جای تاپ، لباس 
 ن بلند پوشیده بود.آستی

فرنگیس وقتی متوجه مثبت بودن آزمایش شد، رسش 
 رو پایین انداخت و وارد خونه شد. 

با تنفر به صحنه رفتنش نگاه کردم و دریا رو بیشرت تو 
 بغلم فشار دادم.

 «رم خونه عمه بزرگ.فردا می»آروم گفتم: 
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با شنیدن حرفم، خودش رو از بغلم جدا کرد و با تعجب 
 «چی؟ عمه بزرگ؟ دالرام تو خوبی؟»گفت: 

 آره، فکرهامو کردم، بهرتین»رسم رو باال گرفتم و گفتم: 
 «راهه.

 کنن...تو از چند قدمیشون رد بشی، نگاهتم منی -

نرو دالرام، خودتو جلوی »بعد با صدای ضعیفی گفت: 
 «ها خرد نکن! لطفا...اون

شه بهمون کمک نکنن که، نه؟ ای ندارم، منیچاره -
 های داداششونیم...بچه ما

27 
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بودیم! دمل برای بابا »هاش خیس شد و گفت: دریا چشم
 «تنگ شده...

 من بیشرت، ای کاش بود. -

 ...ای کاش -

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 سوم شخص*

، ی لبش گذاشتروی کاناپه نشست و سیگارش رو گوشه
عمیقی کشید و پا رو پا انداخت. به شامره روی پک 

کاغذ زرد شده نگاه کرد. حتام این شامره عوض نشده 
 کرد.بود. اگر عوض شده بود هم پیداش می

شد، اون آدم، کسی نبود که به باید با تهدید وارد می
. خاطر قدیم و اتفاقات گذشته برای کسی کاری بکنه

 کرد.میای رشوع باید با نقشه هرنمندانه
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اش خیره شد. شامره گوشیش رو روشن کرد و به صفحه
رو وارد کرد و پیامک مرتبط رو تایپ کرد. اسم خودش 

رو زیر پیامش نوشت و با پوزخندی بهش نگاه کرد و 
 «شه، فقط باید صرب کرد.همه چیز جالب می»گفت: 

هاش رو صندوقچه کنار کاناپه رو برداشت و انگشت
کشید و با آرامش رمز رو وارد کرد. در ها آروم روی قفل

های صندوقچه با صدای تیکی باز شد. از بین برگه
هایی رو بیرون آورد، بهشون نگاه کرد، به صندوق، برگه

 اسم ها و تاریخ ها و... بعد آروم خندید.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 دالرام*

صبح وقتی از خواب بیدار شدم، رس درد بدی گرفته 
های این ماه به قدری زیاد بود که آدم قبودم. فشار اتفا

 کرد. رو دیوونه می
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بعد از خوردن صبحانه مخترصی، به سمت کمد 
هام رفتم، مانتوی زرشکیم رو برداشتم و با شلوار لباس

مشکی پوشیدم. شال مشکی رنگمم رسم کردم و بدون 
 آرایش از اتاق خارج شدم.

بیدار  شد و اگردریا خواب بود؛ متوجه رفتنم منی 
 کرد تا نذاره برم. شد حتام اذیت میمی

به سالن نگاه کردم، فرنگیس خونه نبود. باز معلوم نبود 
 هاش مشغول بود. کدوم قربستونی به کثافت کاری

با اخم غلیظی از خونه بیرون اومدم و به سمت خیابون 
رفتم و تاکسی گرفتم. آدرس خونه عمه بزرگ رو دادم با 

وز رو رشوع کردم. نفس عمیقی کشیدم ای امر بسم هللا
 و رسم رو روی پشتی ماشین گذاشتم.

 «خدایا کمکم کن.»زیر لب گفتم: 
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دیشب زنگ زده بودم به بیامرستان و شیفت کاریم رو با 
یکی از پرستارها عوض کردم که امشب رو به جای اون 
شیفت باشم. پرستار بودن هم کار سختی بود، هر لحظه 

خوردی که بدبختی از هایی بر میو هر ساعت با مریض
باره. صدای آه و ناله هاشون هم بدتر آدم ن میرساپاشو 

کنه؛ همش هم باید مواظب باشی که رو ناراحت می
ه . اگر بکسی چیزی کم نداشته باشه و کاری انجام نده

بود و مجبور نبودم، حتام دست از کار خودم می
 کشیدم...پرستاری می

به خونه عمه بزرگ که رسیدم از پشت پنجره ماشین به 
گ و سفیدی که یک زمانی با بابا واردش در بزر 

شدیم نگاه کردم، هنوز دست نخورده باقی مونده می
 بود.
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هام رو ندیدم؟ دمل از کی نیومدم اینجا؟ از کی عمه
لرزید و مات به در نگاه کردم، از کجا باید رشوع 

 گفتم؟ کردم؟ چی باید بهشون میمی

 ببخشید خانم؟-

م و قطره سمج اشکی که با صدای راننده به خودم اومد
 اش رو دادم.خواست بریزه رو پاک کردم و کرایهمی

 و از ماشین پیاده شدم.« ممنون.»زیر لب گفتم: 

های سست به سمت در رفتم و مردد نگاه کردم به با قدم
 تونست دریا رو نجات بده یا حتی، بکشه...دری که می

نفس عمیقی کشیدم و دستم رو روی زنگ در فشار 
هام غرق کرده دم، رضبان قلبم تند شده بود و دستدا

بودن. کمی بعد صدای عمه بزرگ به گوش رسید که 
 قلبم ریخت.
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 کیه؟-

 «با... باز کن... کنید!» با لکنت گفتم:

 «شام؟» عمه با تردید گفت:

 دالرامم. -

هیچی نگفت و چند ثانیه بعد در باز شد. دستم رو روی 
و وارد حیاط شدم. نگاه  قلبم گذاشتم و در رو هول دادم

کوتاهی به اطراف انداختم، هنوز همه چی مثل قبل 
بود. حتی اون تاب زیر درخت بید رسجای خودش بود. 

 کردیم...چقدر با دریا تاب بازی می

به عمه که خشک و جدی کنار در خونه ایستاده بود 
 «سالم.»نگاه کردم و آروم گفتم: 

 «ر داری؟اینجا چی کا»با صدای محکمی گفت: 

29 
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، کارتون داشتم»با شنیدن صداش ترسیدم ولی گفتم: 
 «شه بیام تو؟می

هرکاری داری به من ربطی »اخم غلیظی کرد و گفت: 
 «شی؟نداره، برای چی مزاحمم می

این حرفش دمل رو شکست، چقدر گستاخانه حرف 
راب بودن فرنگیس تقصیر من بود؟ یا مرگ زد، مگه خمی

 بابا؟

 عمه بزرگ... -

 «منو عمه صدا نکن احمق!»بلند گفت: 
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شد، عمه هنوز هر لحظه فرشده شدن قلبم بیشرت می
نذاشته من حرف بزنم، گاز گرفته بود و منو خرد 

 کرد.می

 «دریا رسطان خون داره...»با این حال آروم گفتم:  

 کرد... ساکت شد و عمیق نگاهم

شد  ترنوع نگاهش هیچ تغییری نکرد ولی اخمش غلیظ
 «خب؟ چرا اینجا اومدی؟»و گفت: 

با شنیدن حرفش، آب رسدی رو رسم ریخته شد. چطور 
 تونست اینقدر رصیح حرف بزنه!می

 «عمه... می... شه بیام... تو.»با لکنت گفتم: 

آوری کرد، انگار که من کثیفم و به رستاپام نگاه چندش
شه. یک دفعه اش، خونه نجس میاگه پا بذارم تو خونه

 هام مشت شدن. همه وجودم رو نفرت پر کرد و دست
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 «بیا!»اش رفت و بلند گفت: به سمت در خونه

ی امیدم برباد زد. همهرضبان قلبم هرلحظه تندتر می
ای امیدی داشتم وارد خونه رفته بود. االن با چی

 شدم که هیچ راه نجاتی برای دریا نداشت؟می

نفس عمیقی کشیدم و دنبال عمه بزرگ وارد خونه شدم. 
از سالن قدیمی که رد شدیم، به سمت اتاقی ته راه رو 

 رفت و درش رو باز کرد.

زدیم؟ اخم غلیظی کردم، چرا نباید تو سالن حرف می 
 که انباری شده بود؟  اینجا همون اتاقی نبود

 «برو ببینم.»عمه قبل اینکه وارد انباری بشه گفت: 

این همه حقارت برام سنگین بود، تحملش واقعا 
وحشتناک بود. اگه به خاطر دریا نبود، تف تو صورتش 

 رفتم.نداختم و میمی
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31 

 

 

خواست رو پیشونیم که می سعی کردم اخم سنگینی
بشینه رو مخفی کنم. رسم رو پایین انداختم و وارد 

ای از اتاق دو تا کثیف شدم. گوشه انباری تاریک و
داشت، رو یکی از اونها نشستم و   صندلی چوبی قدیمی

 «من اومدم از شام کمک بخوام.»بدون مکثی گفتم: 

تم نستو یک دفعه صدای قهقهه عمه بزرگ بلند شد و می
به جرئت بگم که حتی دیوارهای انباری رو هم لرزوند. 

هاش راه افتاد. تیکه اونقدر خندید که اشک از چشم
ها... کمک کم...ک؟ من به شام بدکاره»تیکه گفت: 

 «کنم؟ ها؟
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هام رسخ شدن و با شنیدن این کلمه داغ کردم، چشم
مواظب باشید چی »تیز نگاهش کردم و بلند گفتم: 

 «گید!می

هر بال و »دست از خنده کشید و عمیق نگاهم کرد: 
خوام کمکتون کنم! بدبختی هم رستون بیاد، من منی

 «شام زندگی داداش منو نابود کردید!

 تحملم رس اومد و داد زدم.

ی کنی بفکر کردی من ناراحت نیستم ها! فکر منی -
پدر بودن خیلی سخته! خواهری داشته باشم که 

که هر شب پی رسطان داره، مامانی 
هاش باشه! گازش رو گرفتی و داری خوشگذرونی

کنی! تو اصال ات رو بارم میهای احمقانهحرف
 فهمی!هیچی منی
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با سیلی که تو صورتم خورد، به خودم اومدم و متعجب 
نگاهش کردم، با اخم وحشتناکی بهم خیره شده بود. 

 «گمشو بیرون!»نفس های عمیق کشید و بلند گفت: 

با تنفر بهش نگاه کردم و با رسعت از انباری بیرون 
اومدم و از خونه خارج شدم، همینطور که می دویدم، 

اراده روی هام هم راه خودشون رو گرفنت و بیاشک
صورتم ریخنت. تندتر دویدم و هق زدم. چطور باید 

دادم؟ از چه راهی؟ تا کی وقت دریا رو نجات می
 داشتم اصال؟ 

کردن و دلسوزی تو بهم نگاه میهمه با تعجب 
کرد، من دیگه بدبخت شده هاشون ناراحتم میچشم

 رفت...بودم... دریا از دستم می

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 سوم شخص*
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دستش رو روی پیشونیش کشید. خیس خیس بود؛ 
هاش از روی ترس بود؟ یا دونست عرقخودش هم منی

 از روی گرمی بیش از حد هوای اتاق.

صد بار پیامکی که براش فرستاده شده بود رو بیشرت از 
 خونده بود.

 شد بوی تهدید رو حس کرد.از تک تک کلامتش می

آب دهنش را به زور قورت داد. این زن وحشی از این 
 عرضه ها نداشت، داشت؟
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براش  تونست خطریحارض بود قسم بخوره که منی
 داشته باشه.
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زد، فقط و فقط هایی که میی حرفدونست همهمی
برای آروم کردن خودش بود و هیچ مدرکی برای اثبات 

 تک تک کلامتش نبود.

اش کرواتش رو شل کرد. دستی با انگشت شصت و سبابه
د زد. بایبه گلوش کشید. باید باهاش اساسی حرف می

ست به خواست دفهمید دردش چی بود که میمی
 ای بزنه.همچین کار احمقانه

خوابید که آب زیرش آره! اون هیچ وقت جایی منی
بره، قبال بی دست و پا تر از این بود که حاال بخواد 

 تهدیدش کنه.

اراده گوشیش رو روشن کرد و روی شامره متاس اون بی
 عوضی کلیک کرد.
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از حموم بیرون اومد. حوله رو به دور خودش بسته بود، 
ی خواست شونه رو برداره که توجهش به صفحهمی

 شد، جلب شد.موبایلش که روشن و خاموش می

دستش رو پس کشید و موبایلش رو از روی تخت 
 برداشت.

هاش ی روی صفحه، پوزخندی روی لببا دیدن شامره
 نشست.

با شصتش اسمش رو ملس کرد و زیر لب گفت: 
 «دونستم.می»

 و روی بلندگو گذاشت. برقراری متاس رو ملس کرد

 سکوت کرد.

 خودتی؟-

 یکی از ابروهاش رو باال انداخت. جالبه شک داشت؟
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هاش رو باال انداخت. توی در جواب سوال خودش شونه
عیب نداره شک ها رو هم کم کم برطرف »دلش گفت: 

 «می کنیم آقــــا!

ببین »اش گفت: های کلیدشدهپشت تلفن از بین دندون
ن که بازی خوبی رو رشوع نکردی. من اگه خودتی بدو 

این آبرو رو به آسونی جمع نکردم که تو بخوای یک 
 «شبه همه رو به باد بدی!

با خونرسدی متام پشت میز آرایشش نشست. تلفن رو 
روی میز گذاشت. در قوطی کرم پودرش رو باز کرد و 

 کرم رو به آرومی به پوستش زد.

 می کرد. صدای عصبی اون ِکیفش رو بیشرت کوک
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 «الل شدی؟ د زر بزن دیگه زنیکیه ی...»

سالم جناب! »با خونرسدی بین حرفش پرید و گفت: 
بینی که من بر خالف تو آدم خوش خوبی؟ می

تریم و از راه خشونت وارد منی شم. معتقدم که مرشب
ده. ها رخ بالتی توی معاملهشه اشکعصبانیت باعث می

 «هوم؟ به نظر تو اینطور نیست؟

این دفعه اون سکوت کرده بود اما صدای عصبیش از 
 شد.پشت تلفن هم به راحتی شنیده می

جناب آبرو »رژ لب رسخش رو محکم به لبش زد و گفت: 
بینم که ایندفعه شام الل شدین و حرفی جمع کن می

 «منی زنید.
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توی صداش رو پشت صدای کرد ترس سعی می
خونرسدش مخفی کنه اما این کارش چیزی نبود که از 

 های تیز اون مخفی مبونه.گوش

دردت چیه که باز »نفس عمیقی کشید و عصبی گفت: 
 «پریدی وسط زندگیم؟

کرد، زد زیر همونطور که کرم رو روی صورتش پخش می
 مزهمن؟ باز؟ آه خیلی بی»خنده و تیکه تیکه گفت: 

 «بود!

کنی احمق! هیچ غلطی منی»بلندتر داد زد و گفت: 
 « پای خودتم گیره!

آروم آقا! »گوشی رو از کنار گوشش دور کرد و گفت: 
رم نکن، هرچی گفتم همونه، هرچی هم بگم همون 

 «شه، اوکی؟ وگرنه...می
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وگرنه همه » هاش رو رس داد و گفت: و بعد دوباره قهقهه
 «شه، نه؟چی خراب می

 خفه شو آشغال!-

دیگه صربش رو لربیز کرده بود، اخم غلیظی کرد و 
شه گذری، همه چی بدتر میاز حدش داری می»گفت: 

 «فهمی؟ها، می

 تونی بکنی!تو یه بزدل هیچ غلطی منی -

پوزخندی زد و به خودش رو توی آینه نگاه کرد. 
خواهیم »های رسخش رو غنچه کرد و با عشوه گفت: لب

زندگیتو دوست داری به پارک رو به روی دید. خیلی 
 «رفتیم، بیا.ای که همیشه میکافه

رفتیم رو با لحن و بعد متاس رو قطع کرد. همیشه می
دونست که میاد؛ داری گفت و ریز خندید، میکش
ها بود. زیاد هم بابت قبول کردن تر از این حرفبزدل
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پیشنهادش به این عوضی نگران نبود، نقشه بعدیش 
 شد...شنگ تر هم میق
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روی فهرست مخاطبینش ملس کرد و اسمش رو پیدا 
کرد. لبخندی زد و شامره رو گرفت. بعد از چند تا بوق 

 «جانم؟»صدای زمخت و بلندش به گوش رسید: 

 همه»ش نگاهی کرد و گفت: های مانیکور شدهبه ناخن
 «ی رو به راهه؟چ

 ها.دن بچهآره، هرشب تا صبح کشیک می -

کنن دیگه؟ هیچ چیز رو جا همه چیز رو ثبت می-
 ها داشته باشیم.نندازن ها! باید شکار لحظه
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 «داریم جانم!»مردک بلند خندید و گفت: 

 خرب نذارین.خب خوبه، منو بی -

 چشم، فعال.-

همه چی رو تونست متاس رو قطع کرد و لبخند زد، می
 درست کنه...

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 دالرام

سوار تاکسی شده بودم و مقصدم مطب مهراب عرفانی 
بود. روانشناس رسشناسی بود، هم من هم دریا نیاز 

داشتیم از نظر روحی حاملون خوب باشه تا بتونیم با 
 روحیه بهرت با بیامری دریا مقابله کنیم.
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ها بود ولی فکرم به ههای شلوغ و مغاز نگاهم به خیابون
ای جهنمی بود که دیشب ازش بیرون سمت خونه

 اومدم.

از وقتی از خونه عمه بزرگ اومده بودم، فشار عصبی 
های تحقیرآمیزش زیادی بهم وارد شده بود و مدام حرف

 ریخت.شد و اعصابم رو بهم میتو رسم تکرار می

 دریاها و داروهای ی عملتونستم پول همهاز اینکه منی
ای هشدم. با یکی از متخصصداشتم دیوونه می رو بدم،

رسطان خون صحبت کرده بودم. از فردا تحت معاینه 
شد. تو گرفت و تو بیامرستان بسرتی میقرار می

کردم و خب این خیلی خوب بیامرستانی که کار می
تونستم بیشرت حواسم رو به دریا جمع کنم و تو بود. می

 الیت کنم.بخش رسطان بیشرت فع
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ی راننده رو دادم و پیاده با رسیدن به مطب، کرایه
شدم. به رس درش نگاه کردم، اسم مهراب عرفانی بزرگ 

نوشته شده بود، نفسی عمیق کشیدم و کیفم رو روی 
 دوشم گذاشتم.

های بلند وارد مطب شدم. به سمت منشی رفتم و با قدم
 «سالم، ببخشید آقای دکرت هسنت؟»گفتم: 
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سالم، وقت قبلی »نگاهش رو به من دوخت و گفت: 
 «داشتید؟

 بله، دیروز زنگ زدم.-

 نامتون؟-
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 دالرام مهرابی. -

ر بله، نف»تو کامپیوترش رسچی زد و کمی بعد گفت: 
 «بعدی برید تو.

 ممنون.-

نشستم. روی صندلی انتظاری که کنار پنجره بود 
گوشییم رو برداشتم و به دریا زنگ زدم. کمی گذشت که 

 «سالم.»صدای ضعیفش به گوشم رسید: 

 سالم، خوبی؟ -

 بد نیستم. تو کجایی؟-

خواستم فعال چیزی از مراجعه به پزشک روانشناس منی
 رو بهش بگم.

 .شیبیرونم، یکم دیگه میام خونه. فردا بسرتی می-

 «دیگه...یعنی رشوع شد »آروم گفت: 
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 «فرنگیس کجاست؟»جوابی ندادم و گفتم: 

 هیچی مثل همیشه رفته پاتوقش. -

تونست هام رو مشت کردم. این چه مادری میدست
باشه؟ یعنی واقعا مریضی دخرتش براش مهم نبود؟ 

نفسی عمیق کشیدم و زیر لب به فرنگیس لعنت 
 فرستادم. 

ن اومد. پوش بیرو اتاق باز شد و زنی ژولیده و سیاه در
هاش خیس و موهاش به پیشونیش چسیده بودن. چشم

های خورد ولی چروکبیشرت از سی سال بهش منی
 شد.صورتش باعث پیرتر نشون دادنش می

منشی نگاهی به من کرد که یعنی برو داخل. از دریا 
رو تو کیفم انداختم. به  خداحافظی کردم و گوشی

م. کمی بعد ی آروم بهش زدسمت در رفتم و چند تقه
 وارد شدم که بوی تلخ و رسدی به مشامم خورد. 
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اراده لبخند زدم، همچین بویی رو تا حاال حس بی
 نکرده بودم.

هام، به سمت میز رفتم. دکرت با شنیدن صدای قدم
هاش رسش رو باال گرفت و نگاهم کرد. با دیدن چشم

از  ترکرد. خیلی جوونترسیدم. عمیق و رسد نگاهت می
ای پوشیده کردم. پیرهن سورمهبود که فکر میحدی 

اومد که زیاد هم هاش به چشم میبود و متام عضله
 جالب نبود.
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 سالم. -
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های زیر پنجره اشاره کرد و رسی تکون داد و به کاناپه
 «بشینید. خانم مهرابی درسته؟»گفت: 

لحن صداش خشک و جدی بود. هیچ لطافتی حس 
اش به نظرم ترسناک بود، البته شد. حتی قیافهمنی

 شاید هم جذاب. 

 بله. دالرام مهرابی. -

برای خودم هم جالب بود که فامیلی من تقریبا با اسم 
 آقای دکرت شبیه بود.  

روی کاناپه نشستم و به فضای اتاق نگاه کردم. تابلوهای 
 هایشده بودن که بیشرت به طرح اسب زیادی آویزون

ای و سفید، فضا رو های سورمهسیاه و سفید بودن. پرده
های تزئینی و ها پر از اسبدادن. قفسهبازتر نشون می
های مختلف بود. این برش به اسب عالقه زینتی در طرح

 زیادی داشت انگار.



وشتآغجنون      
 

 

119 

119 
@romandl 

هاش، نگاهم رو از اتاق گرفتم و به با شنیدن صدای قدم
دکرت دوختم. بوی عطرش بیشرت به مشامم رسید و حس 

 خوبی بهم دست داد.

روی مبل تکی نشست و پا روی پا انداخت و گفت: 
 «شنوم.اومدید، می خوش»

با تعجب نگاهش کردم. به همین سادگی بود یعنی؟ من 
کرد. مگه نباید کردم و اون نگاهم میباید رشوع می

 ن جواب بدم؟ دکرت از اوضاعم سوال بپرسه و م

ی گیج و متعجب من، لبخند خیلی با دیدن چهره
کمرنگی زد که خودم رو جمع و جور کردم. بند کیفم رو 

من مشکل خاصی »هام فشار دادم و گفتم: تو دست
 «ندارم، در اصل خواهرم...

های پر نفوذش بهم خیره مردد نگاهش کردم که با چشم
روحیش  خواهرم اوضاع»شد و من کمی بعد گفتم: 
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خیلی وخیمه، خیلی... یعنی وضع جسامنیش هم 
 «بدتره!

تونستم راحت صحبت کنم؛ خیلی باز نگاهش کردم. منی
 کرد.عمیق آدم رو نگاه می

 خب؟ -

خواهرم رسطان خون »نفسی عمیق کشیدم و گفتم: 
 «داره...

اراده بغض سنگینی راه گلوم رو بست و نفس کشیدن بی
 از گرفتم و بهش نگاه کردم.رو برام سخت کرد. لبم رو گ
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رسدی نگاهش کمرت شد. برق ناراحتی هم توی 
هاش دیده شد. ولی عکس العملی نشون نداد و چشم

 «اوضاعشون االن چطوره؟»آروم گفت: 

 شه ولی...از فردا بیامرستان بسرتی می -

 شام کارتون چیه؟ -

من پرستارم. خوشبختانه تو همون بیامرستانی که کار -
 شه.کنم، معالجه میمی

زیادی دارید و باید بدونید چطور  پس شام زمینه -
 برخورد کنید...

دونستم! وگرنه االن حال و روزم این دونستم؟ نه منیمی
تونستم با این فاجعه به راحتی کنار . چطور مینبود

 طان داشت!بیام؟ کم نبود؛ خواهرم رس 
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شام که بهرت باید بدونید، هرچند ما این درد و -
شه راحت ها رو هم زیاد دیده باشیم بازم منیمریضی

 کنار اومد و فقط به امید خدا بود!

درسته، ولی اولین گام برای »رسی تکون داد و گفت: 
بهرت شدن خواهرتون اینه که اطرافیانشون خودشون رو 

 «نبازن.

 «بله، درسته.»نداختم و گفتم: رسم رو پایین ا

خواید خواهرتون چند تا جلسه با من پس شام می -
 داشته باشه؟ 

 بله.-

 گم؟تونن بیان درست میخب ایشون که حتام منی -

 بله. -

 پس من باید خدمت برسم. -
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شه... یعنی هر جلسه شام اش زیاد میراستش هزینه-
 کنه! تونه ما رو هم اذیت کنه، هم بهرتخیلی می

 کنیم.یک فکری در موردش می -

 باشه... -

دونستم باید در مورد فرنگیس و کارهاشم صحبت منی
کردم یا نه. قطعا رفتارهای فرنگیس روی دریا اثر می
 گفتم؟کرد. باید بهش میترش میذاشت و ناراحتمی

 خواید باهاشون مالقات کنم؟کی می -

کردم درک منیکرد. اخم داشت و بازم رسد نگاهم می
 شدن.هاش هی باز و بسته میچرا اخم

 دم. فعال که درمانش قراره رشوع بشه.بهتون خرب می -

 شن.انشاهلل بهرت می -
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ها و تونستم از خرج عملشد؟ چطور میبهرت می
یکی پول شد از داروهاش بر بیام؟ باید هرطوری می

 کردم.قرض می

 ممنون.-

فکر کنم یک مشکل »کمی بعد گفت:  بهم دقیق شد و
 «دیگه هم هست...

. عجیب هم نبود، از حالت صورتم متوجه شده بود
 روانشناس بود.

خب، فکر کنم یک چیز عادی هم تو جامعه ما باشه،  -
 پول!

 «بله، شاید.»اخم کرد و گفت: 
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هش انداختم؛ رستاپاش از شاید نبود، حتام بود! نگاهی ب
زد و شیک بود؛ خب حقم داشت بگه متیزی برق می

 «. شاید»

دونم قراره واقعا منی»اراده پوزخندی زدم و گفتم: بی
پولی خانواده ما، نجات پیدا چطوری دریا با این بی

خوام چی کار کنم؟ از دونم واقعا خودم میکنه. منی
 «کی قرض بگیرم؟

 فامیلی؟ آشنایی؟ -

 «هیچکس نیست.»زخند صدا داری زدم و گفتم: پو 

 دوست؟  -

. بازم ابروهاش توهم رسم رو باال گرفتم و نگاهش کردم
 کرد.بود و جدی نگاه می
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شه ازش کمک دوست هست، ولی چطور می -
خواست؟ چطور بخوام؟ مگه یکی همسن من چقدر 

 تونه داشته باشه؟می

ون تکاریهای شاید باید ساعت»رسی تکون داد و گفت: 
 «رو بیشرت کنید.

قراره همین کارو هم بکنم، ولی بازم دردی ازم دوا  -
 کنه.منی

 امید داشته باشید. -

د دونستم بایی آشنا ولی غریبی بود.  منیامید؟ کلمه
کردم تا نا امیدم نکنه. من به چه چیزی دلخوش می

کردم و این داشتم تو دریای ناامیدی، با امید شنا می
 ی نبود.کم چیز 

شد؟ از فکری رفتم موسسه های خیریه چطور میاگر می
 که به رسم زده بود لبخند تلخی زدم؛ موسسه خیریه؟ 
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 کنم.بله سعی می -

پس خودتون برای مالقات با خواهرتون یا بهرته بگم  -
 دریا خانم با منشی من در متاس باشید.

 باشه، ممنون. -

و باز کنم به سمت در رفتم و قبل از اینکه در ر 
خداحافظی کردم که با نگاه جدیش جواب داد و من از 

 اتاق بیرون اومدم.
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-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 سوم شخص*
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 ای پارک کرد و قبلبه پارک که رسید ماشینش رو گوشه
ی ماشین به خودش نگاه کرد. رژ از پیاده شدن از آینه

هاش پخش کرد و آروم خندید. خش رو بیشرت با لبرس 
بعد این همه سال دیدنش هم هیجان داشت و هم 

 انتقام.

دستگیره رو کشید و در رو باز کرد. کیفش رو از روی 
 صندلی برداشت و با ناز پیاده شد.

های محکم وارد پارک شد و روی نیمکتی نشست. با قدم
 کنه.تونه پیداش میدونست که راحت میمی

هاش گذاشت و به اطراف عینک آفتابیش رو روی چشم
 العملشتونست عکستر مینگاه کرد، اینطوری راحت

 رو ببینه. 

های های به خون نشسته و قدمطولی نکشید که با چشم
کرد از محکم به سمتش اومد. هر لحظه حس می
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 کرد.عصبانیت منفجر بشه و این حس خوشحالش می
 اش آماده کرد.خودش رو برای نقشهپوزخندی زود و 

خوای زنیکه؟ چی چی از من می»بهش رسید و داد زد: 
 «خوای از زندگیم؟می

پوزخندی زد و نفسی گرفت سعی کرد آرامش خودش 
 هاشرو حفظ کنه با نیشی باز عینکش رو از روی چشم

 «به! سالم جناب!»برداشت و  گفت: 

وقتی به صورتش نگاه کرد، جا خورد. خیلی تغییر کرده  
بود و الحق زیباتر شده بود ولی این عوضی چرا االن 

 اومده بود وسط زندگیش؟ 

اداش، اخم غلیظی  ناز و با دیدن لبخند روی صورتش و
 «خوای بکنی گفتم؟چه غلطی می»کرد. بلند گفت: 

 اشنیکور شدههای مابا ناز پا روی پا انداخت و به ناخن
نگاهش کرد و هیچی نگفت، تا وقتی با احرتام باهاش 



وشتآغجنون      
 

 

130 

130 
@romandl 

کرد. ولی از کرد، لب از لب باز منیصحبت منی
کرد، این مرد از وقتی ی چشم به صورتش نگاه میگوشه

دیگه باهم دیداری نداشنت، خیلی فرق کرده بود. پخته 
 رسید!تر به نظر میتر و حتی جوون

ه هایی که بای زد و با نفسهمرد عصبی به نیمکت رضب
بعد چند »شامره افتاد بود تو صورت زن زل زد و گفت: 

 «سال، پریدی وسط زندگیم که چی؟ ها؟

کرد لحظه ای درست رفتار کنه پس این مرد سعی منی
با خونرسدی و بدون اینکه نگاهش کنه، زیپ کیفش رو 

 باز کرد و گوشیش رو بیرون اورد.

ظریفش زد که تای ابروش رو  مردک لگدی به ساق پای
باال پروند و عصبیش کرد. ولی اخمی کرد و هیچی 
 نگفت. گوشیش رو روشن کرد و دنبال شامره گشت.

 «ِد اللی احمق؟ با توام!»بلند گفت: 
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اش ادامه داد؛ با اعتنایی نکرد و به جستجوی شامره
کردن اسمش روی برقراری متاس ملس کرد و  پیدا

 گوشی رو با خونرسدی کنار گوشش گذاشت.

ه کرد کاش نگاه میهای احمقانهمردک با تعجب به رفتار
 اش با گوشی داغ کرد.با شنیدن مکامله

ها رو برداشتید؟ سالم امیر، برید رساغ زنه. عکس -
ام، عین آدم منی تونه من االن پیش این مرتیکه

 صحبت کنه انگار!

با عصبانیت زیاد، گوشی رو از دستش گرفت و روی 
خوای چه غلطی دقیقا می»زمین پرت کرد. بلند گفت: 
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دم! احمق پای تو هم بکنی؟ من هیچی به تو منی
 «گیره!

ابرو باال انداخت و از روی کاناپه بلند شد. رو به روش 
من هیچی ندارم از دست بدم! اینو »ایستاد و گفت: 

؛ شمباید بهرت از من بدونی! من نیستم که نابود می
 «فهمی؟ تو!تویی! می

فکر کردی االن بری بذاری کف دستش، منو ول  -
 کنه ها! اینقدر احمقی!می

مثل اول هم باهات رفتار »با عشوه بلند خندید و گفت: 
 «زنه!نخواهد کرد! یک سکته هم خدا بخواد می

 دهنتو ببند! -

ببین بهرته درست »نیورد و گفت: اینبار دیگه طاقت 
صحبت کنی، خیلی بدتر از اینم رست میارم! فقط قرار 

نیست زنت رو هدف قرار بدم! هنوز کارهایی باهات 
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دارم! هیچ گهی هم نخوری، به هیچ جای من بر 
خواستم بهت شه! فقط میخوره؛ تازه بهرتم میمنی

ارزه تخفیف بدم و از خودت بخوام، که دیدم منی
 «ات!بر 

 کنی؟داری چی بلغور می-

 «خواهی دید!»با عصبانیت کیفش برداشت و گفت: 

 و بعد بلند شد.

های بعدیم باش! آرامش نداری از این به منتظر اقدام-
 بعد.

های محکم ازش دور شد ولی صدای بلندش رو با قدم
 کشمت! منتو پا از پا خطا کن من می»شنید که گفت: 

 «کشمت!می
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ین رفت و درش رو باز کرد. عصبی شده به سمت ماش
بود ولی ناراحت نبود. نقشه بعدیش حتام بهرت هم انجام 

شد. مهره اصلی یکی دیگه بود! با اون به هدفش می
 شد!رسید و همه چی عوض میمی

21 

 

قبل از اینکه ماشین رو روشن کنه، گوشیش رو برداشت. 
ای رو پیدا کرد و متاس گرفت. لبخند موزیانه ایشامره

ه های مکرر ببه لب داشت و در انتظار پایان گرفنت بوق
برد. کمی گذشت و صدای مردونه ولی خش رس می

 داری به گوشش رسید.

 سالم، بله؟-

عه، عزیزم! »ای گفت: زن لب ورچید و با صدای بچگانه
 «نشناختی؟
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سالم »بعد گفت: فرد پشت گوشی نفسی گرفت و کمی 
نازنین، ببخشید خواب بودم، بدون اینکه شامره رو 

 «ببینم جواب دادم.

 «از خواب انداختمت، وای ببخشید!»با عشوه گفت: 

 اشکال نداره گلم.  -

 خوام ببینمت. گم میمی -

 هوم، کجا؟ -

 «ی تو!خونه»زن خندهی ریزی کرد و گفت: 

ب خیلی هم خوب، ش»فرد هم خندید و گفت: 
 «بینمت.می

 عالیه! کاری نداری عزیزم؟ -

 نه ممنون. -

 «بای!»با عشوه گفت: 
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 خداحافظ.-

با شادی ماشین رو روشن کرد و به سمت خونه گاز داد. 
کرد. امشب، شب خیلی باید خودش رو آماده می

 حیاتی براش بود.

 آهنگ بلندی رو از ضبط ماشین پلی کرد و با آهنگ
زنگ گوشیش بلند شد،  کرد که صدایهمخونی می

ضبط رو کم کرد و به اسم روی گوشی نگاه کرد، امیر 
 بود.

سالم، چه خربی »برقراری متاس رو ملس کرد و گفت: 
 «داری؟

 دیشب تونستیم چندتا عکس ازشون بگیریم. -

عالیه. کسی که متوجه نشد؟ دوربین رو از خونه  -
 برداشتید باز؟ مطمئنید که متوجه نشدن؟
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بح که از خونه خارج شدن، بچه ها وارد خونه آره. ص -
شدن و دوربین رو برداشنت. هیچ تغییری تو دوربین 

ایجاد نشده بود؛ همونطور که نصب کرده بودیم، مونده 
 بود.

 ها رو برام بفرست االن.خب پس خوبه. عکس -

 چشم. -

22 

 

دونی باید چی کار میراستی امشب من قرار دارم.  -
 کنی دیگه.

 بله قربان.  -

اومد. با ناز لبخند پهنی زد؛ از لفظ قربان خوشش می
 «امشب پولت تو حسابته.»گفت: 
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 ای کهبا اینکه خودش پول الزم بود ولی بازم از شیوه
داد، مقدار قابل توجهی به دست همیشه انجام می

 آسون تر.اورد ولی اون خواهان بیشرت بود با راه می

امیر با ذوقی که از پشت گوشی هم واضح بود، گفت: 
 «ممنونم.»

 کاری نداری؟ -

 نه قربان. -

 فعال. -

بار حتی خوشحال تر از قبل متاس رو قطع کرد و این
 بود. 

به خونه که رسید، به سمت اتاقش رفت و وسایل رو برای 
 شب آماده کرد.
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و اس ها ر هاش رفت. قشنگ ترین لببه سمت کمد لباس 
ی حمومش، وارد حموم شد و دوش برداشت و با حوله

 کاملی گرفت. 

ش رفت و با از حموم که بیرون اومد، به سمت میز آینه
کرم گریم، صورتش رو صاف کرد. لنز های مشکی رنگش 

رو برداشت تا رنگ اصلی چشمش رو پنهون کنه. 
 موهاش خوب بود و نیاز به کاله گیس نداشت.

موهاش رو خشک کرد و حالت داد. رژ با سشواری  
صورتی رنگش رو برداشت و با مهارت روی لب هاش 

مالید. خط چشمش رو بلندتر از هربار کشید و با 
ریملی آرایشش رو کامل کرد. به زیباییش تحسین 

شد؛ وای به کرد حتی خودش از زیباییش مست میمی
 حال بقیه!
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د. وقت به ساعت نگاه کرد، ساعت هشت و نیم شب بو 
ش رسیده بود. کیفش رو از روی میز اجرای نقشه

برداشت و با لبخندی که بر لب داشت از خونه خارج 
 شد. پیامکی به امیر زد و گفت همه چیز رو آماده کنن.

 سوار ماشینش شد و به سمت مقصدش حرکت کرد.

رو به روی در بزرگ خاکسرتی رنگ توقف کرد و 
ده شدن، از تو آینه ای پارک کرد. قبل از پیاگوشه

 ماشین به خودش نگاه کرد. واقعا زیبا شده بود.

از ماشین پیاده شد. زنگ در رو زد و رو به آیفون 
تصویری لبخندی زد و منتظر موند. کمی بعد در باز شد 

. و وارد پارکینگ بزرگی شد. به سمت آسانسور رفت
خوشبختانه آسانسور پایین بود و نیاز نبود برای 

ی کرد. وارد اتاقک شد و دکمه، صرب میرسیدنش
ی دوم رو فشار داد. به آهنگ مالیم گوش کرد و طبقه
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به طبقه مورد نظر رسید. دستی به مانتوش کشید و از 
اش باز بود، با این حال آسانسور بیرون اومد. در خونه

 چند رضبه به در زد و منتظر اومدنش شد.

23 

 

در باز شد و هیکل مردونه و بزرگش به چشم اومد. 
 ای بر لب داشت.لبخند حریصانه

 «سالم عزیزم، خیلی منتظر که نشدی؟»با ناز گفت: 

مرد در رو بیشرت باز کرد. اون رو به داخل راهنامیی 
نه، خیلی به موقع اومدی. من تازه »کرد و گفت: 

 «رسیدم.

 .«پس عالی»گفت:  خودش رو بیشرت بهش نزدیک کرد و
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ای رنگ ی سورمهوارد سالن شدن و زن بر روی کاناپه
 نشست.

 نازنین، نوشیدنی؟-

ای هکیفش رو روی مبل گذاشت و دستش به سمت دکمه
 «آره.»مانتوش رفت و باز ناز گفت: 

ای زد و به سمت بار کوچیک کنار آشپزخونه مرد قهقهه
 ایر افادهرفت. با گوشه چشمی به رفتار های این زن پ

کرد. زیاد شناختی ازش نداشت ولی خیلی این نگاه می
 کرد.کاره بود و اون رو راضی می

ها رو از محتوای داخل بطری پر کرد و به سمت جام
سالن رفت. کنارش نشست و جام رو به دستش داد. زن 

هاش رو تر کرد و جام رو به بیشرت بهش نزدیک شد. لب
اطراف انداخت و با  هاش برد. نگاهی بهسمت لب

 دیدنش لبخند پنهونی زد و بیشرت نزدیکش شد...
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-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 دالرام*

به دوستم، زیبا زنگ زده بودم و ازش خواسته بودم تو 
ی قدیمی دوران دانشجوییم همو ببینم. اسرتس کافه

دونستم دادم. منیداشتم و مدام پام رو تکون می
 ذاشتم. میون میچطور باید موضوع رو باهاش در 

قرار نگاهم رو به در کافه دوخته بودم و منتظر بی
دیدنش شده بودم. کمی گذشت که زیبا پیداش شد. 
مانتوی سبز رنگ کوتاهی پوشیده بود و با شال سفید 

رنگش، مثل همیشه خواستنی شده بود. با دیدنم لبخند 
 زد و به سمتم اومد.

 سالم. -
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اسرتس ومل منی  از دیدنش خوشحال شده بودم ولی
کرد. با دستپاچگی از روی صندلی بلند شدم و با لبخند 

 مصنوعی جواب سالمش رو دادم.
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 روی صندلی نشست و به روم لبخند زد.

 زنی؟خوبی؟ پکر می-

خواستم جوابش رو بدم که گارسون اومد و ازمون 
 کیک شکالتی سفارشسفارش خواست. زیبا نسکافه با 

 داد و من به یک چای بسنده کردم.

دیا، خیلی مریض »گارسون که ازمون دور شد، گفتم: 
 «شده...
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د خدا ب»حالت صورت زیبا برگشت و با ناراحتی گفت: 
 «شده؟نده، چی

دستی به صورتم کشیدم و با صدای ضعیفی گفتم: 
 «بدبخت شدیم، زیبا. بدبخت.»

خیلی »هام رو گرفت: دست زیبا به سمتم مایل شد و
 «نگرانم کردی، چیشده؟

بازم بغض سنگینی به گلوم چنگ زد، هربار بیان 
 داد.کردنش من رو عذاب می

 رسطان خون داره... -

زیبا با شنیدن حرفم، جلوی دهنش رو گرفت و با تعجب 
 نگاهم کرد. 

 «چ... چی؟»با لکنت گفت: 

 تم.دونم چی کار کنم زیبا... خیلی بهم ریخمنی -
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هایی که ناراحتی ازشون زیبا به خودش اومد و با چشم
 «بسرتی شده؟»کرد، گفت: بیداد می

 آره دو روزی هست که درمانش رشوع شده. -

 ها خیلی سنگینه نه؟هزینه -

بل ترسم تا قترسم بین راه گیر کنم. میست! میفاجعه -
 هام ته بکشه و دریا رو از دستش بدم.خوب شدنش، پول

این چه حرفیه؟ افکار »ا آروم به دستش زد و گفت: زیب
 «بد رو از خودت دور کن! از دست من کمکی بر میاد؟

این پرسیدن داشت؟ تنها هدفم از دیدنت همین بود. 
خوام چی بگم؛ دونست میجوری ازم پرسید انگار منی

خواست اون چیزی رو که فکر دونست و منییا می
 کرد بشنوه؛ درخواست پول!می
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هاش هام نگاه کرد. حتی تو چشممنتظر به چشم
تونست کمکی به حامل باشه. دخرتی دیدم که منیمی

تونست به کم سن و فقط با یک مادر مریض چطور می
من کمک کنه؟ من با چه رویی باید ازش درخواست 

خواستم چی جواب کردم؟ اگر ازش میکمک می
 داد؟می

 دالرام! -

م از طرف زیبا، نگاهم رو با مخاطب قرار گرفنت اسم
 «بله؟»بهش دادم و گفتم: 

 چی شد؟ خوبی؟ -
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 ام.هوم، یکم کالفه -
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 کمکی از دستم بر میاد؟ -

باز پرسید؟ چرا مستقیم به هدف اون کار اشاره 
 کرد، لعنتی! منی

ی موهام کشیدم و شامل رو جلوتر کالفه دستی تو
 اوردم.

خواستم با یکی حرف بزنم. نه ممنون، فقط می -
کنه! اصال ام میکارهای فرنگیس هم داره دیوونه

انگار نه انگار دخرتش گوشه بیامرستان داره عذاب 
 کشه!می

نگفتم. ازش درخواست پول نکردم. رشمم اومد، پرویی 
ای نداشت. مگه چقدر گفتم فایدهبود. اگر هم می

ش حتی اون رو در فشار تونست کمک کنه؟ گفتنمی
 داد.قرار می

 «واقعا هنوز دست برنداشته؟»زیبا اخمی کرد و گفت: 
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 نه هنوزم پی عیش و نوششه! -

 خیلی زشته، خیلی! -

نیست، اون از اومل ما رو »پوزخند زدم و گفتم: 
دونست. زیبا... دمل برای بابام دخرتهای خودش منی

 «تنگ شده.

 یین انداخت.زیبا ناراحت شد و رسش رو پا

 خدا رحمتش کنه. -

 ممنون. -

ها رو روی میز گارسون به طرفمون اومد و سفارش
گذاشت. توی سکوت هردومون مشغول خوردن شدیم و 

 توی فکر فرو رفتیم. 
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زد و باهم حرف امروز هم مهراب عرفانی به دریا رس می
ی اول بود و تا یک ساعت دیگه رشوع زدن. جلسهمی
 رسیدم بهرت بود. شد. من هم به جلسه میمی

داد من هم کنارشون بشینم و با اینکه شاید اجازه منی
هاشون گوش بدم؛ ولی حداقل شانسم رو به حرف

 کردم.امتحان می

اش هآخر کیکش رو تو دهنش گذاشت و لب یزیبا تیکه
رو با دستامل پاک کرد. به ساعت گوشیش نگاه کرد و 

 «دالرام، من باید برم.»گفت: 

برو عزیزم، مرسی که »روحی زدم و گفتم: لبخند بی
 «وقتت رو برام گذاشتی.

کاری نکردم. باهام در متاس »زیبا رسخ شد و گفت: 
 «م.زنباشی. به دریا هم حتام رس می

 باشه، ممنون. -
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 از روی صندلی بلند شد و کیفش رو برداشت.

 کنم دالرام.من حساب می -

بدون اینکه منتظر مخالفت من باشه به سمت مسئول 
ها رو حساب کرد. منم ارصاری کافه رفت و سفارش

که  . یکمنداشتم که دنبالش برم و اجازه ندم حساب کنه
شدم. باید یه با فنجون چایم بازی کردم، من هم بلند 

کردم؛ زیبا هم امید کوچیکی فکر دیگه به حاملون می
ای بود که از دستم رفته بود. ای کاش یک معجزه

 «خدایا کمکم کن.»شد. می
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 چیزی گفتی؟ -
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با دیدن زیبا که روبه روم ایستاده بود به خودم اومدم و 
 «ری االن؟ه. مینه، ن»با دستپاچگی گفتم: 

آره، »بند کیفش رو روی دوشش مرتب کرد و گفت: 
 «مامانم منتظرمه.

 «برو عزیزم. ممنون.»اش رو بوسیدم و گفتم: گونه

ام رو بوسید و خداحافظی کرد. از کافه متقابال گونه
خارج شد و کمی بعد هم من سوار تاکسی شدم و به 

و به م ر تر خودسمت بیامرستان حرکت کردم؛ باید رسیع
 رسوندم.دریا و دکرت عرفانی می

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 سوم شخص*

اش رو تو بغل زن انداخته بود. هیکل سنگین و مردونه
زد که زن رو به وجد هایی میاراده حرفمست بود و بی
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تر اش نزدیکاورد. هر حرف مرد، اون رو به نقشهمی
ا تکرد و با ناز کردن رسش، ازش بیشرت حرف کشید می

 کامال از جریان زندگی مرد، آگاه شد.

مطمنئ بود وقتی از مستی در بیاد، هیچکدوم از این 
ی زن های نقشهاومد. پلهاش رو یادش منیحرف

خودش ساخته شده بود و زحمت کمرتی رو برای 
 داد.اش بهش میاجرای نقشه

زن زیاد ننوشیده بود و هشیار بود. گوشیش رو به 
روی زمین افتاده بود برداشت و به سختی از کیفش که 

 امیر پیام داد.

همه چی خوب پیش میره، همه کارهاتون رو انجام »
 «دادید؟ من باید برم بیرون.

با تکون خوردن مرد، دستپاچه گوشیش رو کناری 
انداخت و به نوزاش کردن موهاش ادامه داد. لبخند 
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 اش فکرای به لب داشت و توی ذهنش به نقشهموزیانه
 کرد. یم

ه گردتو گوش مرد گفت که باید بره ولی دوباره برمی
اون رو خواب کرد و با کمرتین رس و صدا حارض شد و از 

 خونه بیرون زد.

سوار ماشینش شد، از تو آینه به خودش نگاه کرد. باید 
شد. هاش داشت اذیت میداشت، چشملنزهاش رو برمی

 آرومی از با احتیاط انگشتش رو روی لنز گذاشت و به
 توی چشمش بیرون کشید، بعدی رو هم همینطور. 

ی کوچیک مخصوصشون گذاشت و ماشینش رو تو جعبه
ی شد، همهروشن کرد. خیلی زود همه چی درست می

 خواست.شد. فقط یکم زمان میهاش حل میمشکل
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-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 دالرام*

بزرگ بیامرستان رفتم و بعد از احوال به سمت در  
پرسی با نگهبانی که من رو دوست داشت و هر وقت من 

زد، به سمت اتاق پرستارها دید لبخند پهنی میرو می
 هام رو با روپوشم عوض کردم. رفتم و لباس

در باز شد و فریامه وارد اتاق شد. با دیدنم لبخندی زد 
 و بغلم کرد.

 سالم، خوبی؟ -

 به روش زدم و در کمد رو بستم.لبخندی 

 ممنون، چه خرب؟ -

 «با حسام دعوا کردم.»اش توی هم رفت و گفت: چهره
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حسام نامزدش بود و قرار بود ماه دیگه عروسی داشته 
 باشن. 

 شد؟چرا؟ چی -

گه باید می»هاش رو تو دهنش جمع کرد و گفت: لب
خوام! بابا لباس عروسیم پوشیده باشه، ولی من منی

 «یک شبه!همش، 

 «وای چه غیرتی!»به حرفش خندیدم و گفتم: 

 غیرت چیه؟ دهنم رسویس کرده! -
 آ آ آ! اگه بشنوه... -

 «همه چی متومه!»با خنده گفت: 

 «گی.پس مواظب باش چی می»بلند خندیدم و گفتم: 

 حاال تو بگو من چی کار کنم؟ -

 ای نداری که خامش کنی؟هیچ شگرد زنانه -
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 »حرفم، انگار داغش تازه تر شد و گفت:با شنیدن این 
هر روشی رو بگی استفاده کردم. المصب اثر منی کرد 

 «گرده.که! از حرفش کال بر منی

 پس بهرته لباس پوشیده تری انتخاب کنی. -

 ام زد.اخمی کرد و به شونه

 گرفتم!ها، داشتم از کی کمک میببین -

 «ارم.ای ندمن تو این موارد، زمینه»خندیدم و گفتم: 

به ساعتم نگاه کردم، پنج دقیقه دیگه جلسه دریا با 
 شد.مهراب عرفانی رشوع می

ببخشید، من برم پیش »رو به فریامه کردم و گفتم: 
 «دریا.
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اش عوض شد و با با شنیدن اسم دریا، حالت چهره
ای وای یادم رفت بپرسم. حالش »ناراحتی گفت: 

 «چطوره؟

خوبه، یعنی شاید  فعال»لبخند تلخی زدم و گفتم: 
 «خوبه. االن هم یک روانشناس میاد باهاش حرف بزنه.

ی خوب خیلی به وای عالیه! داشنت امید و یک روحیه -
 کنه.ش کمک میبهبودی

 تنها امید منم همینه... -
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شم. منم باید یک رس به مریضم برو عزیزم، مزاحم منی -
 بزنم.

 باشه، ممنون. -
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اول فریامه از اتاق خارج شد و منم بعد از چک کردن 
 گوشیم از اتاق بیرون اومدم.

به سمت بخش مورد نظر رفتم که بین راه کسی فامیلم 
 رو صدا زد.

 خانم درخشانی؟ -

لحن صداش حالت پرسشی داشت و مطمنئ نبود که 
خودم باشم. به سمت صدا برگشتم و مهراب عرفانی رو 

های رسد و صورت کشیده م دیدم. بازم همون چشممقابل
 و حالت جدی.

 سالم. -
 شه راهنامییم کنید؟سالم، می -

 «بله، دنبامل بیاید.»رسی تکون دادم و گفتم: 
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وارد راه روی بزرگی شدم و به سمت راست منحرف شدم 
رسید. اتاق سوم از سمت که به راه روی باریکرتی می

در ایستادم و گفتم:  چپ، اتاق دریا بود. روبه روی
 «کنم.رم داخل، بعد صداتون میببخشید اول من می»

 «مشکلی نیست.»رسی تکون داد و گفت: 

ی در رو آروم کشیدم و وارد اتاق شدم. دستگیره
خوشبختانه دریا بیدار بود و انگار منتظرمم بود. با 

 «چه خوب شد اومدی!»دیدنم لبخند زد و گفت: 

خوبی؟ حالت »اش رو بوسیدم: به سمتش رفتم و گونه
 «چطوره؟

 ست دیگه.مثل همیشه-

گفت حالش چطوره. هربار هم گفت بهرتم و نه مینه می
ام دیگه و من گفت مثل همیشهپرسیدم، میازش می

 لرزید.هربار با شنیدن این جمله قلبم می
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دریا، همون روانشناسی که قبال در موردش گفته  -
 باهات صحبت کنه.خواد بیاد بودم، می

 االن؟ -

 آره، پشت دره. -

 «باشه، بیاد. توهم هستی؟»لبخند تلخی زد و گفت: 

 پرسم.دونم، میمنی -
 باشه، ولی دالرام من خوبم. -

خوام بهرت می»دستی رو صورتش کشیدم و گفتم: 
 «باشی.

آخه »دربا نگاهش رو به طرف پنجره داد و آروم گفت: 
 .«شه..اش خیلی زیاد میهزینه
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بهش فکر نکن، من از »اخم کمرنگی کردم و گفتم: 
 «پسش برمیام.

 آخه چطوری؟ -

دونستم... چطور واقعا چطوری؟ خودمم منی
خواستم دریا رو نجات بدم؟ افکار منفی رو از خودم می

رم پیش عمه تونم. دوباره میمی»دور کردم و گفتم: 
 «بزرگ.

 «نه تو رو خدا.»دریا با تعجب گفت: 
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رم صداش کنم. میدریا، خودم حلش می»کالفه گفتم: 
 «کنم بیاد.

 «باشه.»آروم گفت: 
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به سمت در رفتم و در رو باز کردم. مهراب پشت در 
 «تونم برم؟می»ایستاده بود. با دیدنم گفت: 

 تونم باشم؟بله، فقط منم می -

 . با مریضم بایدرشمندهنه، »عمیق نگاهم کرد و گفت: 
 «تنها باشم.

 «باشه.»با مکثی گفتم: 

رسی تکون داد. وارد اتاق شد و در رو پشت رسش 
بست. کالفه نفسم رو بیرون دادم و به سمت اتاق 

زدم، رفتم. عرص هم باید مریضی که باید بهش رس می
زدم. امیدوار بودم، این دوباره رسی به عمه بزرگ می

 د و کمکم کنه.بار دلش رحم بیا

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 سوم شخص*
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هاش زد و منتظر کنار عینک آفتابیش رو روی چشم
خیابون ایستاده بود. لبخند پهنی به صورت داشت و 

تاب بود. کمی گذشت و اش بیبرای عملی کردن نقشه
ای جلوش ترمز کرد. با عشوه دستیگره ماشین بنز مشکی

 در رو کشید و سوار شد.

 م.هوم، سال  -

 «سالم، چه خوشگل شدی!»مرد با لحن هورسانی گفت: 

 «مرسی عزیزم.»هاش رو غنچه کرد و با ذوق گفت: لب

خب گفته بودی کار مهمی باهام »مرد با شیطنت گفت: 
 «داری!

هوم، آره. ولی باید بریم یک جای »ای زد و گفت: قهقهه
 «خلوت و خوب.

 به روی چشم. -
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های خوش قهقهه زن توی دلش خندید، این لبخند و
 شد.خیال مرد به زودی محو می

 کنه.اش میهاش شدید شوکهدونست حرفمی 

ای شیک حرکت کرد و پونزده دقیقه بعد به سمت کافه
 ای پارک کرد.جلوی در بزرگ کافه توقف کرد و گوشه

 بفرما. -

هردو از ماشین پیاده و باهم وارد کافه شدن. گارسون 
ا رو به طرف میز خالیه کنار هبه سمتشون اومد و اون

 بار کوچیکی برد و ازشون سفارش خواست.

زن عینک آفتابیش رو برداشت و با طامنینه گفت: 
 «کیک شکالتی و قهوه تلخ.»
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 «منم همینطور.»گارسون نگاهی به مرد کرد که گفت: 

 رسی تکون داد و تنهاشون گذاشت.

 شده؟کنجکاوم کردی، چیخب خیلی  -

االن بهت »زن چشم هایش رو روی هم گذاشت و گفت: 
 «گم.می

 زیپ کیفش رو با آرامش باز کرد و...

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

از بیامرستان بیرون اومدم، ساعت نه شب بود. باید به 
رفتم. باید تالش آخرم رو ی عمه بزرگ میخونه

 کردم. می

دست تکون دادم که شد، به تاکسی که نزدیکم می
 ایستاد. سوار شدم و آدرس رو گفتم.
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ی عمه بزرگ یک ربع بعد، دوباره جلوی در بزرگ خونه
بودم. از ماشین پیاده شدم و اسم خدا رو زیر لب زمزمه 

کردم. کرایه راننده تاکسی رو حساب کردم و با 
های نه چندان محکم به سمت در رفتم و انگشت قدم

ی روی زنگ در گذاشتم و فشار ام رو با معطلاشاره
 دادم.

 ی عمه بعد از چند دقیقه به گوش رسید.صدای خسته

 کیه؟ -

 «عمه منم.»ساکت شدم و کمی بعد گفتم: 

از صدام شناخت، حس کردم با کالفگی پوفی کشید و 
 بعد در رو باز کرد. 

بار بهش وارد حیاط بزرگ شدم ولی سعی کردم این
م رو به خوب دوران بچگی دقیق نشم تا دوباره خاطرات

 یاد نیارم، مخصوصا بابام رو...
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ای عمه روی تراس ایستاده بود و با حالت طلبکارانه
 کرد.نگاهم می

 سالم عمه. -
 علیک! -

ی لعنتی رو متوم قلبم فرشده شد، چرا این کینه
کرد؟ از این نوع برخودش، حدس عاقبت این منی

که از قبل هم دیدار دوباره، کار سختی نبود. البته 
جواب و رفتارش معلوم بود. اومدنم به این خونه فقط 

 تیری بود تو تاریکی.

 من واقعا به کمک نیاز دارم. -
تونی بشینی گدایی کنی، صد بار گفتم و بازم می -

 گم؛ به من چه! دست از رسم بردارید!می

این حرفش به قدری برام سنگین بود که حس کردم 
افتام، به من روی زمین میپاهام شل شدن و داشتم 
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گفت گدایی کنم؟ این عوضی به من گفت گدایی کنم؟ 
احرتامی نداختم، بیاگر االن تف تو صورتش می

شد، توهین از این بدتر مگه داشتیم؟ شد؟ نه منیمی
 حالت تهوع بهم دست داد.

از اینکه باز اومده بودم اینجا پشیمون شدم. هنوز 
ه . وای به حال اینکرده بودهیچی نگفته بودم، تخریبم ک

 کردم!یکم دیگ ارصار می
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بدون اینکه هیچی بگم، با خشم نگاهش کردم و تنفر رو 
هام ریختم. راهی که اومدم رو برگشتم و محکم در چشم

 رو پشت رسم بستم. ازش متنفر بودم!

ذشت. یک امید واهی باید هم چقدر رسیع و کوتاه گ
 چند ثانیه بیشرت طول نکشه.
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هام رو بستم و برای هزارمین بار از خدا خواستم به چشم
 دادم برسه.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

وارد اتاق دریا شدم، هربار با دیدنش قلبم فرشده 
شد، نه مو داشت و نه ابرو. صورتش مثل گچ سفید می

سید. هر روز هم رشده بود و خیلی خسته به نظر می
شد و من بیشرت نا امیدی رو تو اشتهاش کمرت می

دیدم. دقیقا چیزی که نباید اتفاق هاش میچشم
 افتاد!می

های بهم حال لبخند زد و از بین لببا دیدنم بی
 «سالم.»اش گفت: چسبیده شده

 اش رو بوسیدم.به سمتش رفتم و مثل همیشه گونه

 سالم بهرتی؟ -
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 بد نیستم. -

 ری؟چرا اینقدر با ناامیدی جلو می -

دالرام من تا یک »عمیق نگاهم کرد و کمی بعد گفت: 
جایی هم خوب بشم، دیگه هیچی برامون منونده اون 

میرم و اگه مبیرم تو روز. درمامنم قطع بشه، من می
 «تری خواهی داشت.حتام زندگی راحت

هاش اخم پر رنگی روی پیشونیم نشست، با شنیدن حرف
باز زده به رست، چرت و پرت »عصبانیت گفتم:  با

 «گی!می

 «چه باحال شدی!»ی کوتاهی کرد و گفت: خنده

دریا! یک بار دیگه اینطوری »تر از قبل گفتم: عصبی
قدر هم کنم فهمیدی! اینت میحرف بزنی خودم خفه

بحث این پول لعنتی رو وسط نکش، خودم درستش 
 «کنم.می
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های الغر و سفیدش نگاه دستاش محو شد و به خنده
دریا من بدون تو »کرد. دستش رو گرفتم و گفتم: 

تونم زندگی کنم، تو تنها کسی هستی که دارم و منی
دوستش دارم. تو که هیچ وقت ناراحتی من رو 

خواستی، پس لطفا به خوب شدنت امیدوار باش. منی
دریا، ناامیدی محرک بیامریه! هرچی بیشرت ناامید 

ره و تو رو از پا در یضی بیشرت درونت فرو میباشی، مر
دونم خیلی میاره. سعی کن قوی باشی با اینکه می

 «تونی، چون تو دریا مهرابی هستی!سخته، ولی تو می
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هاش رو روی هم گذاشت و دوباره نگاهم کرد. چشم
 «تونم.من دریا مهرابیم، می»آروم گفت: 

 «تونی.درسته، تو می»لبخند محوی زدم و گفتم: 
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رم. بخواب، من می»دستی به رسش کشیدم و گفتم: 
 «زنم.عرص بهت باز رس می

 باشه. -

اش رو بوسیدم و به سمت در رفتم. باید دوباره گونه
دوباره برای تشکیل یک جلسه با مهراب عرفانی 

 .هکردم. مثل اینکه دفعه قبل کارساز نبودهامهنگ می

 وارد اتاق ِرست شدم و به سمت کمدم رفتم.

گوشیم رو برداشتم و شامره مطبش رو پیدا کردم،  
برقراری متاس رو ملس کردم و به انتظار پایان گرفنت 

 های مکرر نشستم.بوق

 کمی بعد صدای ظریف منشیش به گوشم رسید.

 سالم بفرمایید. -
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م، هستهای آقای دکرت سالم من یکی از مراجعه کننده -
 خواستم.یک نوبت حضوری دوباره برای خواهرم می

 چند لحظه صرب کنید. -

 شه به خودشون وصل کنید، لطفا!می -

 نه متاسفم، این اجازه رو ندارم. -

کنم، بهشون بگید اسمم رو شاید ازتون خواهش می -
 قبول کردن. دالرام مهرابی.

دونستم اصال چرا همچین حرفی زدم. چرا گفتم منی
 مم رو بگه شاید که بهم جواب بده.اس

 «چند لحظه.»منشی مکثی کرد و کمی بعد گفتم: 

 دو سه دقیقه بعد، صدای منشی دوباره به گوش رسید.

 کنم.االن بهشون وصل می -

 ممنون.-
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 سالم بفرمایید. -

 «سالم، دالرام مهرابیم.»نفسی گرفتم و گفتم: 

 شناسم.بله می -

ای که باهم . اون جلسهحال خواهرم خیلی بدتر شده -
 داشتید هیچ اثری نذاشته روش.

 شه.به یک جلسه که همه چی خوب منی -

لحن صداش یک دفعه رسد شده بود، انگار این حرفم 
 زیاد به مذاقش خوش نیومده بود.
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 شه امروز دوباره بیاید دیدنش؟می -

 ام جلسه دارم.بیامرهای دیگهخیر، من امروز با  -

 «فردا چی؟»کالفه پوفی کشیدم و گفتم: 
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 فکر کنم بتونم. -
شه شامره خودتون رو از کی بفهمم قطعیه؟ می -

 داشته باشم؟ که هی به منشیتون زنگ نزنم.

مکثی کرد و کمی بعد با لحن رسدتر از دفعه قبلش 
 «فقط در مواقع رضوری متاس بگیرید لطفا.»گفت: 

اش، اداش رو در اوردم که گفت: یدن حرف مسخرهبا شن
 «چیزی گفتید؟»

با اخم سنگینی که روی پیشونیم نشسته بود، گفتم: 
 «نه.»

 یادداشت کنید.  -
 بگید. -

با لحن تندی حرف زدم که مطمنئ بودم از پشت گوشی 
 متوجه شد.
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اش رو گفت و من بالفاصله قطع کردم، حقش هم شامره
 د آخه؟ اونم روانشناس!بود. دکرت هم اینقدر رس 

 گوشیم رو تو کیفم گذاشتم و از اتاق خارج شدم.

اومد، لبخندی زدم و با دیدن فریامه که به سمتم می
 «سالم خوبی؟»گفتم: 

 بد نیستم. تو خوبی؟ -

 شد؟اوهوم. لباس خریدی؟ چی -

آره خریدم، خوشگله؛ ولی خب اونی نبود »کالفه گفت: 
 «خواستم.که می

 «ی پوشیده؟پوشیده»گفتم:  خندیدم و

 «ی پوشیده.پوشیده»ای رفت و گفت: چشم غره

 فقط ماله خودشی خب. -



وشتآغجنون      
 

 

178 

178 
@romandl 

هوووم. راستی باید بری اتاق »نیشش باز شد و گفت: 
اش کنی، مورد مشکوکی دیدی دکرت اکربی معاینه ۰۲۱

 «رو صدا کن.

 رفتم. االن داشتم می -

رکت ح ۰۲۱دستی تکون داد و دور شد. به سمت اتاق 
کردم و به پایان داستان زندگی خودم و دریا فکر 

 اومد؟کردم، واقعا چی به رسمون میمی

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۰-۰ 

با خستگی زیاد از بیامرستان بیرون اومدم. امشب 
رفتم خونه. از دریا خداحافظی موندم و میشیفت منی

رس  کرده بودم و بهش قول داده بودم صبح زود بهش
 بزنم.
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مردد از ماشین پیاده شدم، نفس عمیقی کشیدم و کیفم 
ام نگه داشتم. به ماشین نگاه رو محکم تر روی شونه

 شدهاش هم دودی، اصال منیکردم. تاریک بود و شیشه
 رسنشین داخلش رو دید.

وچه های تند به سمت کاز خیابون رد شدم و با قدم
های ماشینش روشن شد و حرکت کرد. از رفتم. چراغ

هام رسعت بخشیدم و تعجب اینکه دنبال منه، به قدم
تندتر به سمت در خونه حرکت کردم. تو همون حین با 

دستپاچگی کلید رو از کیفم دراوردم. به عقب نگاه 
کردم، رسکوچه پارک کرده بود. این لعنتی کی بود 

 دیگه؟

سیدم، نفسی از رس آسودگی کشیدم و به در خونه که ر
کلید رو تو قفل چرخوندم. در که باز شد به رسکوچه 
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های ماشینش روشن خاموش شد و بعد نگاه کردم، چراغ
 رفت.

 تونست دنبال من باشه؟ابروهام باال پرید، واقعا کی می

در رو پشت رسم بستم و به سمت خونه رفتم. به پا دری 
ای اونجا نبود. پس نهنگاه کردم، هیچ کفش مردو 

 فرنگیس هم خونه نبود.

ز م رو اهام رو تو جاکفشی جفت گذاشتم و مقنعهکفش
رسم دراوردم. وارد سالن شدم که با شنیدن صدایی از 
آشپزخونه، یک دفعه قلبم ریخت. دستم رو روی دهنم 

 جا بود، صدام رو نشنوه.گذاشتم تا هرکسی که اون

صدا به سمت آشپزخونه های سبک و بی رس و با قدم
رفتم. با دیدن تن ظریف فرنگیس با تاب قرمز رنگش، با 

 «تویی؟»تعجب نفسم رو بیرون دادم و گفتم: 
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فرنگیس با شنیدن صدام برگشت و دست از پر کردن 
ای که از قبل درست کرده بود، برداشت و فنجون با قهوه

 «سالم، آره. چیزی شده؟»گفت: 

ب هیچی! امش»حرفش، گیج گفتم: تر از این بار متعجب
 «نرفتی جایی.

آره حوصله »هاش نزدیک کرد و گفت: فنجون رو به لب
 «نداشتم.

شد، امشب همه چی هام گرد میهرلحظه بیشرت چشم
 عجیب شده بود، اون از تعقیب شدنم، این از فرنگیس!

 اها. -

 خوای؟قهوه می -

 «آره.»گیج از سوالش گفتم: 
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هات رو دربیار، برات برو لباس»ت: رسی تکون داد و گف
 «ریزم بعد بیا بخور.می

 باشه. -

 این واقعا فرنگیس نبود!

 هام رو با پیرهنبه سمت اتاقم رفتم و گیج و منگ لباس
راحتیم عوض کردم. شونه رو برداشتم و موهای حالت 

دار مشکیم رو که تاب برداشته بود، شونه زدم و به امروز 
 د فکر کردم.هایی که افتاو اتفاق
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یک ماشین مدل باال که حتی مدلش رو تشخیص نداده 
بودم، تعقیبم کرده بود. هیچ فرد مایه داری رو هم 

دیدم که بخواد دنبامل باشه. از دوست اطرافم منی
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تونسنت باشن، آخه هیچ پرسهای فرنگیس هم منی
 رو ندیده بودن. کدومشون حتی یک بار هم من 

تر این بود که فرنگیس تو خونه بود و امشب و جالب
 حوصله خوشگذرونی نداشت.

از اتاق بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم، قبل از 
اینکه پا توی آشپزخونه بذارم، با گوشه چشمی به 

ه کرد و بفرنگیس نگاه کردم که با فنجونش بازی می
بود. امشب یک  صفحه خاموش تلویزیون زل زده

 چیزیش بود حتام!

ای که فرنگیس ریخته بود رو برداشتم و به فنجون قهوه
سمت سالن رفتم و رو مبل کنارش نشستم، بدون اینکه 
هدفی داشته باشم یا حتی بخوام باهاش صحبت کنم. 

 اصال از چی بخوام صحبت کنم؟ 
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ی ای از قهوههام نزدیک کردم و جرعهفنجون رو به لب
 رو نوشیدم. تلخم

 چطوره؟ -

 «به.قهوه؟ خو»با تعجب به فرنگیس نگاه کردم و گفتم: 

 «نه دیوونه، دریا.»آروم خندید و گفت: 

آب دهنم رو قورت دادم، این واقعا امشب یک چیزیش 
 شد!می

سعی کردم تعجبم رو پنهون کنم، امشب واقعا به اندازه 
 کافی و گیج و خنگ شده بودم.

 .خوبه -

 «پس خوبه.»نگاه کرد و گفت: عمیق بهم 

دوباره به صفحه خاموش تلویزیون نگاه کرد و گفت: 
 «من کمی پول دارم.»
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تونست کمک کنه دونستم میدونستم داشت، میمی
ها حروم بود، این بهمون؛ البته تا حدی ولی این پول

هاش جمع شده بود! چطور ها از همخوابگیپول
گر تو بخت بد من و تونستم ازشون استفاده کنم؟ امی

ذاشت و مثال عملش رو ناموفق دریا بیشرت اثر می
 کرد، چی؟ می

متاسفانه یا خوشبختانه من به این مسائل خیلی اهمیت  
های حروم، تونستم با این پولدادم و واقعا منیمی

زندگی دریا رو نجات بدم. البته فرنگیس پول زیادی هم 
 ن کمک کنه.تونست خیلی بهمو نداشت؛ قطعا منی
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 «دونم.می»در جوابش گفتم: 

 خب؟ -
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دونی که ازشون می»کالفه پوفی کشیدم و گفتم: 
 «کنم.استفاده منی

 «فقط به خاطر اعتقاداتت؟»پوزخند زد و گفت: 

به نظر خودت، اون »عمیق بهش نگاه کردم و گفتم: 
از زیر تیغ جراحی بیاره  ها می تونه دریا رو ساملپول

 «تونه؟ هوم؟بیرون؟ می

تونه. به نظرم آره می»هاش رو خیس کرد و گفت: لب
 «خواهرت مهم تر از اعتقاداتته.

اگر بخواد حتی یک درصد زندگیش رو تباه کنه،  -
خوام! خودش اگه بفهمه که اصال حارض من منی

 نیست زنده مبونه.

خوای چی کار میپس »پا روی پا انداخت و گفت: 
 «کنی؟
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گدایی! گدایی »هاش داد زدم: عصبی از حرف
 «کنم.می

 ساکت شد و نگاهم کرد، جوابی هم نبود.

ای پیدا کن، خواهرت خیلی مهم تر از بقیه راه دیگه -
 چیزهاست.

از روی مبل بلندم شدم و فنجون رو محکم روی میز 
تو مادری! تو یک غلطی »کنار مبل گذاشتم و گفتم: 

کنم! دنبال کار پردرآمد ن! من دارم سعیم رو میبک
 «رم.تری می

مگه به همین »فرنگیس پوزخند زد و گفت: 
 «ها.گیهاست؟ داری جوک میراحتی

حاال فهمیدم برای چی خونه مونده بود و مهربون شده 
 خواست مغز من رو کار بگیره.بود. می
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د ر من وا»ام رو به طرفش گرفتم و گفتم: انگشت اشاره
 «شم، اینم برای بار هزارم!های تو منیکثافت کاری

تونی خوب پولی در احمق! تو خوشگلی، تو می -
 بیاری.

هاش تعجب برانگیز نبود. از مادری که این این حرف
گفت ها اصال بعید نبود. قبال هم میکاره باشه، این حرف

و من با رفتارم واقعا دهنش رو بسته بودم؛ ولی باز به 
 دریا رشوع کرده بود.بهونه 

های تو رو بشنوه، مخصوصا ببین، هرکی این حرف -
خواد به حال یک مادر! یک مادر واقعی! دلش می

تو گریه کنه! این همه پستی رو از کجا اوردی تو؟ 
های خودت دخرتهات رو تو داری با دست

 فهمی یا نه؟کشی! واقعا اینو میمی
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ک ه تو و دریا کممن دارم ب»فرنگیس با خونرسدی گفت: 
فهمی. کال این تویی که کنم ولی تو این رو منیمی

 «فهمی.منی

اورد، تعجب هم هاش واقعا حرصم رو در میحرف
 هارو رو بزنه ولی پرو بود.کردم که این حرفمنی
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توی دمل به خودم پوزخند زدم، داشتم به مادرم فحش 
اونم خیلی طبیعی! البته که مادر محسوب  دادم.می

ای در حقمون کرده بود؟ خیلی شد. چه کار مادرانهمنی
پس حق داشتم « کار!هیچ»رسیع به خودم جواب دادم 

الفاظ زشتی که مناسبش بود رو بهش بدم. واقعا حق 
 داشتم!

 ماتت برد، کجایی؟ -
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با شنیدن صدای فرنگیس به خودم اومدم. با نفرت بهش 
 «دم باهات حرف نزنم.ترجیح می»نگاه کردم و گفتم: 

خوای از ولی تا کی می»شونه باال انداخت و گفت: 
تونی به دریا، به خواهرت! کمک کنی، فرار اینکه منی

 «کنی؟ هوم؟ خودت فکر کن دخرت عزیزم.

آوری گفت، برای دخرت عزیزم رو با لحن چندش
ردم که ازش کچندمین بار باید به خودم یادآوری می

 هام؟پاشید رو زخممتنفر بودم؟ چرا هربار منک می

 رم بخوابم.غیر قابل تحملی! می -

 به سمت اتاقم رفتم که باز حرف زد.

 خوب بخوابی، دخرت گلم! -

کرد؟ و بازم چندش آور، این زن داشت با کی بازی می
بود، هاش مشغول میکاریای کاش هرشب به کثافت
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سخت بود. اون روزهایی که من  واقعا تحملش توی خونه
شیفت بودم و دریا خونه بود، واقعا چطور تحملش 

هاش بود که دریا رو االن به انگاریکرد؟ همین سهلمی
 دست مرگ داده بود.

ی اشکی با سامجت متام ها، قطرهبا یادآوری همه اتفاق
ام افتاد. رسیع ی چشمم رس خورد و روی گونهاز گوشه

 ردم و نفس عمیقی کشیدم. با دستم پاکش ک

 من باید قوی باشم! من باید قوی باشم! -

روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم ذهنم رو آزاد 
 شد.بذارم. مطمنئ بودم که همه چی درست می

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

کردم کسی بار هم حس میبه بیامرستان رسیدم. این
کردم، هیچ چیز میدنبامله. هربار به اطرافم نگاه 
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دیدم. حتی اون ماشین مشکی دیشب هم کوکی منیمش
 نبود.

های دیشب توهم زده بودم. با احتامأل به خاطر اتفاق 
خستگی وارد بیامرستان شدم و به سمت اتاق ِرست 

 رفتم.

روپوشم رو پوشیدم و بعد به طرف اتاق دریا راهم رو  
 کج کردم. 

و ر  درو باز کردم و با دیدن مردی که پشتش به من بود و
به روی دریا نشسته بود، تعجب کردم. دریا با دیدن من 

سالم کرد که اون فرد برگشت و با دیدنش تازه یادم اومد 
 که امروز با هم مالقات داشنت.
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 «سالم.»به کند ذهنیم لعنتی فرستادم و گفتم: 

 ارادهخیلی بیکوتاه نگاهم کرد و جواب سالمم رو داد. 
 ی بلندشبه صورتش دقیق شدم. ته ریش داشت و چونه

 داد.رو جذاب نشون می

هاش مشکی بود و هیچ حسی از نگاهش دستگیرت چشم 
ای داشت که به فرم استخونی و کشیده شد، بینیمنی

هاش هم معمولی بود ولی در کل خورد، لبصورتش می
 اومد.مرد جذابی به نظر می

اهم دریا، به خودم اومدم و دست از زل زدن  با صدای
ه یادم رفت»اراده اخم کردم و گفتم: بهش برداشتم و بی

 «رم بیرون.بود امروز میاید، االن می

هیچی نگفت و فقط رسی تکون داد، دریا ریز خندید و 
ای بهش، در رو با عصبانیت پشت رسم من با چشم غره

را داشتم صورتش بستم. واقعا چرا بهش زل زدم؟ اصال چ
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خندید؟ وای کردم؟ چرا دریا بهم میرو کنکاش می
 لعنت به من!

پام رو با حرص به زمین کوبیدم و به سمت اتاق مریضی 
 زدم رفتم.که باید بهش رس می

-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 پویان*

با زنگ خوردن گوشیم از فکر بیرون اومدم و با دیدن 
له . اصال حوصی بابا اخم پررنگی رو صورتم نشستشامره

 بحث کردن باهاش رو نداشتم.

با عصبانیت برقرای متاس رو ملس کردم که صدای 
 اش به گوشم رسید.ترسیده
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پویان زود برو خونه، مامانت فشارش افتاده پایین.  -
حالش خیلی بد شده! بجنب فقط! من االن باید 

 برم اتاق عمل! بدو پرس بدو!

هاش زود حرفبابا بی وقفه حرف زد و من متعجب از 
 «رفتم! رفتم!»ماشین رو روشن کردم و تند گفتم: 

گوشی رو روی صندلی کمک راننده پرت کردم و با 
رسعت به سمت خونه روندم. امیدوار بودم مشکل جدی 

 براش پیش نیومده باشه.

های مکرر گرفتم و صدای بوقها سبقت میاز ماشین
رفت و به هرکی شون بیشرت رو اعصابم رژه می

کردم. این خرب ناگهانی رسیدم فحشی نثارش میمی
خیلی عصبیم کرده بود، مخصوصا به خاطر جریان این 

 تر شده بودم.اعصابروزها، بی
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اش پای این چند روز هم به رشکت رس نزده بودم و همه 
رفتم رشکت من رو دانیال افتاده بود و قطعا وقتی می

 کشت.می
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به خونه که رسیدم، با عجله از ماشین پیاده شدم. درو 
باز کردم و وارد خونه شدم که خانم سپاهی با دیدنم، 

وای پرسم، خوب شد اومدی، »نگران و مضطرب گفت: 
 «خانم خیلی حالش بده!

 کجاست؟ -

 اتاقشون. -
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به سمت اتاقش پا تند کردم، خانم سپاهی هم دنبامل 
افتاده بود و صورتش سفید شده بود. اومد. رو تخت 

 هاش کبود بود و نایی نداشت.لب

به سمتش رفتم و دست راستم رو زیر پاهاش و دست 
 چپم رو زیر گردنش گذاشتم و بلندش کردم. 

جون به لباسم چنگ زد و با صدایی ضعیفی گفت: بی
 «میرم.دارم می»

تونست باز کنه ولی متوجه شده بود هاش رو منیچشم
 ه منم.ک

 ریم بیامرستان.االن می -

ام فرو برد و منم به سمت ماشین پا تند رسش رو تو سینه
کردم. خانم سپاهی در ماشین رو باز کرد و با احتیاط 

ای کرد و لب از روی صندلی ماشین درازش کردیم، ناله
 لب باز کرد ولی نفهمیدم که چی گفت.
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 سوار ماشین شدم و حرکت کردم.

امرستان توقف کردم و با عجله مامان رو از روی بی روبه
ماشین بیرون اوردم. درو با پام بستم. قفل ماشین رو به 
سختی زدم. وارد محوطه بیامرستان شدم و به سمت در 

اورژانسی! »ورودی دویدم. در باز شد و بلند گفتم: 
 «کمک!

کمی بعد چند پرستار از اتاقی بیرون اومدن و با دیدن 
هام گرفته بودم، تختی اوردن و تو دستمن که مامان ر 

 و مامان رو دراز کردن. 

فشارش افتاده پایین. مشکل قلبی هم »با دیدنش گفتم: 
 «داره.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 دالرام*
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 «اورژانسی! کمک!»با شنیدن صدای کسی که گفت: 

با عجله از اتاق خارج شدم و چند پرستار هم دنبامل 
ای رو ن الغر و رنگ پریدهاومدن. با دیدن مردی که ز 

 بغل گرفته بود، به سمتشون پا تند کردم.
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علی، پرستار بخش اورژانس، تختی اورد و روی تخت 
هاش کبود و صورتش عین درازش کردن. زن بیچاره لب

دادم که فشارش افتاده گچ سفید شده بود. احتامل می
 باشه.

 افتاده پایین، مشکل قلبی هم داره.فشارش  -

با شنیدن صداش، نگاهم رو از زن گرفتم و به مرد 
 روم دادم.روبه
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 سکته قلبی داشنت؟ سابقه -

 بله؛ ولی خداروشکر خفیف بود. -

پروا بود. کرد و نگاهش هم بیعمیق نگاهم می
هاش مشکی و ابروهاش پر بود، بینی نسبتا خوبی چشم

خورد. خوب بود؛ فرم صورتش میهاش به داشت و لب
 ولی به نظرم جذاب نبود.

رسید. پیرهن جذبی بیشرت جلف و سبک به نظر می 
هاش رو باال داده بود، شلوار تنگی تنش بود و آستین

زد. با انزجار نگاهش هم پا کرده بود. بچه پولدار می
هاش برق خاصی رو دیدم، انگار که کردم و توی چشم

 خوشش اومده بوده.از کنکاش کردنش 

کنن، من خب پس، همکارهام به مادرتون کمک می -
 االن باید به یک مریضم رس بزنم.
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مشکلی نیست. :»ش کشید و گفت دستی به چونه
 «فقط...

 «بله؟»سوالی پرسیدم: 

مردد لب باز کرد که حرفی بزنه ولی حرفش رو خورد و 
 «هیچی.»گفت: 

ه شونه باال متعجب نگاهش کردم و بعد از چند ثانی
 انداختم. رسی تکون دادم و ازش دور شدم. 

ای بود که با هر بار شدم، پرس بچه ۰۵۱وارد اتاق 
شد. رسطان داشت و ام بیشرت میدیدنش غم و غصه

 خیلی ضعیف شده بود.

با خستگی بهش سالم کردم و دستی به رس بی موش 
دادم اون هم کشیدم. جوابی بهم نداد. بهش حق هم می

 ه شده بود.خست
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 آهی کشیدم و وضعیتش رو چک کردم. 

بعد از اینکه کارم باهاش متوم شد ازش خداحافظی 
ونی تسعی کن قوی باشی عزیزم، تو می»کردم و گفتم: 

 «از پس همه چی بر بیای.

حالی زد. منم جواب بار لبخند محو ولی بیاین
لبخندش رو دادم و از اتاق بیرون اومدم و به سمت 

 دریا رفتم.اتاق 

تر شده . از همیشه شکستهدر رو باز کردم و وارد شدم
های آرومش به هاش بسته بود و صدای نفسبود. چشم
 رسید.گوش می
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نزدیک تختش شدم و خیلی آروم، طوری که بیدار نشه 
ی اراده، مثل همیشه قطرهاش رو بوسیدم و بیگونه

هام رس خورد و روی صورت دریا افتاد. با از چشم اشکی
 ام قطره رو به آرومی پاک کردم.انگشت اشاره

کاش همه چی بهرت بشه. لطفا »زیر لب زمزمه کردم: 
 «خوب شو.

هاش رو عمیق نفس کشید و تکونی خورد؛ ولی چشم  
هاش به حالت عادی برگشت. با ناراحتی باز نکرد و نفس

 از اتاق بیرون رفتم. ازش رو برگدوندم و

شدم، سخت بود خودم کم کم داشتم از درون خرد می
دیدن دریا تو این وضع، سخت بود داشنت مادری که از 

صد پشت غریبه، غریبه تر بود. سخت بود تکیه گاه 
 پولی! نداشنت و بدتر از همه سخت بود بی
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آه عمیقی کشیدم و به سمت اتاق رست رفتم که 
رویا، که زیاد هم باهاش آشنایی پرستاری به اسم 

نداشتم صدام کرد. دخرتی جلفی بود، به دمل 
 شست. منی

 من باید برم به مریضم رس»به سمتش برگشتم که گفت: 
شه بری اتاق تزریقات، رسم خانم بزنم، عجله دارم. می

کیانی رو بکشی و به وضعیتش رسیدگی کنی؟ خیلی 
 .«ده بودمشکل حادی نداشت، پرسش خیلی شلوغش کر 

واقعا عجله داشت و هول کرده بود. شغل پرستاری هم 
ها سخت ترین کار ممکن بود، مسئول زندگی خیلی

 بودن کم چیزی نبود!

 باشه، برو به»لبخند مصنوعی زدم و در جوابش گفتم: 
 «کارت برس.
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تشکر کوتاهی کرد و رسیع دور شد. به سمت اتاق 
ها نگاه بود. به رسمها پر شده تزریقات رفتم. بیشرت تخت

کردم که ببینم کدوم خالیه. رسم همون زنی که فشارش 
افتاده بود پایین، متوم شده بود. مادر همون پرس 

 عجیب بود.

شه بیای سوزن رو بکشی از می»با صدای ضعیفی گفت: 
 «دستم؟

روحی نزدیکش شدم. از فکر بیرون اومدم با لبخند بی
وی صورتش از های ر زن خوشگلی بود، حتی چروک

 اش به دمل نشست. کرد. چهرهزیباییش کم منی

با دیدن لبخند من، متقاباًل لبخند زد و من گفتم: 
 «ببخشید یک لحظه رفتم تو فکر.»

سوزن رو به آرومی از دستش بیرون آوردم و رسم رو 
 برداشتم. 
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 بلند نشید، یکم دراز باشید. -

نم نگرافکر کنم شوهرم خیلی »خیلی ناگهانی گفت: 
 «شد.

 پرستون اوردتون فکر کنم. -

اره. پویان اومد، صابر بهش گفته بود حتام. اون پرس  -
اصال حواسش به هیچ جا نیست. معلوم نیست کدوم 

 ره.قربستونی می
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اش بامزه زد و چهرهاراده خندیدم، از ته دل غر میبی
و خنده به لب بهم نگاه کرد و گفت: شده بود. با تعجب 

عاصی شدم به خدا. باید این رو زنش بدم. داره از »
 «ره.دستم می
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با کسی که تازه باهاش آشنا شده بود، خیلی صمیامنه 
زد؛ ولی این حرف ها نشون از روابط اجتامعی حرف می

داد. احساس خوبی بهم منتقل باال و راحتی زیادش می
 کرد.

 ست؟مگه پیشتون نی -

نه واال! اینور اونور »ای رفت و گفت: چشم غره
ره هاش میگه با دوستاش هم که میچرخه. همهمی

ام که هست با اون ره رشکتش. خونهبیرون. یا می
ره تا که باز بره بیرون. اصال لعنتیش ور میگوشی

 «کشم!دونی دارم چی میمنی

 زنه؟گی مشکوک مییعنی می -

نه، نه. فقط زیادی بازی »گفت:  لب گزید و نامطمنئ
 «گوشه!
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مطمنئ بودم خودش هم به حرفش ایامن نداشت. ولی 
 ش رو فرشته بدونه.کنه بچهخب مادره دیگه سعی می

پوزخندی کنج لبم نشست، دقیقا مثل فرنگیس! فقط 
 خواست ما رو شیطون بار بیاره.فرقش این بود که می

 شد دخرت جون؟ خوبی؟چی -

م. خوب»، از فکر بیرون اومدم و گفتم: با شنیدن صداش
 «تونید بلند شید حاال.می

دستش رو گرفتم و کمکش کردم، لبخندی به روم زد و 
 «ممنون.:»گفت 

با لبخند کوتاهی جوابش رو دادم. از روی تخت بلند 
 «پرسم هنوز بیرونه؟»شد و گفت: 

 دونم.منی -
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شه منتظرم مطمئنا نیست. مگه می»خندید و گفت: 
 «مبونه؟ اصال.

 طور نگید.عه! این -

 «همینه دیگه.»رسی تکون داد و گفت: 

همراهش از اتاق بیرون اومدم. به اطراف نگاهی کرد و 
 «هست!»با تعجب گفت: 

گفت به طرفی که زل زده بود، نگاه کردم. درست می
 پرسش بود. منم از تعجبش، تعجب کردم.
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 به سمتم برگشت.

 ها، سابقه نداشته.خیلی عجیبه -
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هنوز هم زیاد حال نداشت و صورتش کمی رنگ پریده 
بود. پرسش با دیدمنون، متاسش رو قطع کرد و با 

 لبخند به طرفمون اومد.

کیانی هنوز هم متعجب به اومدن پرسش نگاه  خانم
 کرد، انگار واقعا ازش بعید بوده.می

 ی پویان؟ توی -

 «نه، روحمه.»پویان ابرو باال انداخت و گفت: 

 مسخره. ازت بعیده! -

 «نگو اینطور.»پویان خندید. دستش رو گرفت و گفت: 

 خانم کیانیی به من اشاره کرد.

 کلی ازت گله کردم پیشش. -

این زن واقعا رک بود و راحت. چه راحت از کسی که 
د، شده بو صحبت چند دقیقه بیشرت نبود که باهاش هم
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کرد. از اجتامعی بودن زیادش واقعا متعجب تعریف می
 شده بودم.

پویان با شنیدن حرف مادرش، اخم کمرنگی روی 
خب مادرم؛ بریم دیگه. »ش نشست و گفت: پیشونی

 «شامهم باید اسرتاحت کنی!

صداش کمی خش دار شده بود، فکر کنم زیاد از راحت  
 بودن مادرش راضی نبود.

مرسی دخرتم، »گشت و با لبخندی گفت: به سمتم بر 
 «زحمت کشیدی.

 وظیفه بود. -

پویان هم نگاه عمیقی بهم کرد و در آخر رسی تکون 
 داد. خداحافظی کردن و جدا شدن.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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 پویان*

دست مامان رو گرفتم و از بیامرستان بیرون اومدیم، 
 د. واقعا راحتاخم سنگینی روی پیشونیم نشسته بو 

بودن زیاد مامان رو با همه کس و همه چیز درک 
تونست به کسی که کردم. آخه یک آدم چطور میمنی

شناختی ازش نداشت غر بزنه و از زندگیش بگه؟ واقعا 
 منطقی نبود.

چطور شده تو واسه من صرب کردی؟ همیشه در  -
بودم. ها؟ چه رفتی. باید دو ساعت منتظرت میمی

 خربه؟

ان یک ابروش رو باال داده بود و با کنجکاوی متام مام
 کرد و منتظر بهم زل زده بود.نگاهم می
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مادر من، االن شام حالت خوب نبود که. بیا بریم  -
خونه. باور کن که از منم رسحال تری! آخه چقدر 

 شی؟!میزود از این رو به اون رو 

شدیم که با متوم شدن حرف من، به ماشین نزدیک می
من رو به عقب کشوند.  یک دفعه مامان ایستاد و

هاش رو ریز کرد و دستش رو روی پیشونیم چشم
 «عجیبه!»گذاشت و گفت: 

هام گرد شد و متعجب نگاهش کردم. دوباره چشم
 «خوبی مادر؟»دستش رو روی پیشونیم گذاشت و گفت: 

 کنی؟می کارچی -

 «چرا تب نداری؟»ابرو باال انداخت و گفت: 

 «ها؟»این بار بیشرت حیرت زده شدم و گفتم: 
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 «توهم ازش خوشت اومد نه؟»شکاک گفت: 

 «چی؟ از کی؟»متعجب گفتم: 

 همون دخرت مهربونه دیگه. -

ها وا مامان چه حرف»تای ابروم رو باال دادم و گفتم: 
 «زنی؟ چرا باید خوشم بیاد؟می

خه من که خوشم اومد، لبخندهاش خیلی قشنگ آ  -
 بود.

مامان خیلی خوبی! من هیچ حسی »خندیدم و گفتم: 
 «پیدا نکردم حقیقتش.

 گم تو عجیبی خیلی.خب باشه ولی بازم می -

 باشه من عجیبم، چی بگم دیگه؟ -

 هاش رو زیر کرد.چشم

 خوای بری بیرون؟هات منیبا دوست -
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 رم.نه امروز منی -

همونه کاری نداشتی، صرب کردی »کشید و گفت:  آهی
 «تا من بهرت بشم.

نه مامان من به خاطر خودت »ناراحت شدم و گفتم: 
 «موندم.

مامان عمیق تر نگاهم کرد، قانع نشده بود ولی ادامه 
نداد. دستم رو محکم تر گرفت و به سمت ماشین رفتیم. 

 در رو باز کردم و بهش کمک کردم که سوار شه. 

برای دو هفته »شین رو روشن کردم که مامان گفت: ما
 «دیگه آماده باش.

 شده باز؟چی -

 «بریم خواستگاری دیگه!:»نیشش باز شد و با ذوق گفت 
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اراده پام رو ترمز رفت و صدای با شنیدن حرفش، بی
 الستیک های ماشین بلند شد.

 «کنی دیوونه!کار میچی:»مامان داد زد 

روی گاز گذاشتم و به  عصبی شده بودم، پام رو
کردن؛ هایی که راننده های اطرافم نثارم میفحش

 توجه نکردم.
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تونه زن من فهمی که مهتاب منیمامان، شام می -
تونیم باهم زندگی خوبی داشته باشیم، بشه؟ ما منی

 یا نه؟

 اخم کرد.
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ی و پاکی برای تو زیادم هست، دخرت به اون ماه -
ولی از اونجایی که من مادرتم و برات بهرتین رو 

 خوام. مهتاب برای تو عالیه.می

 من و مهتاب»کالفه دستی بین موهام کشیدم و گفتم: 
اد خو چه وجه مشرتکی باهم داریم؟ مطمئنم مهتابم منی

 «هاست!با من بره زیر یک سقف! همه به زور خانواده

تونه آدمت کنه مادر. باالخره دست از مهتاب می -
داری و دل به زندگی هات برمیاین شیطون بازی

 دی.می

عصبی بودم از دستش که یک لحظه یاد حرف مامان 
 افتادم که گفت ازش خوشش اومده. 

پوزخندی زدم و کمی بعد عصبانیتم فروکش کرد. خیلی 
شد. شاید اینطوری واقعا از دست مهتاب هم بد منی

 شدم.ص میخال 
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ام؟ من دارم مامان من چندسامله؟ مگه بچه:»ولی گفتم 
دم به این و کنم. دارم حقوق مییک رشکت رو اداره می

اون. بعد تو داری حرف از بچه بازی و شیطنت 
 «زنی؟! نه خدایی؟می

حرف :»مامان رسش رو به صندلی تکیه داد و گفت 
 «نزن، حامل خوب نیست.

دونست من و مهتاب م میپوزخندی زدم، خودش ه
برای هم مناسب نبودیم ولی ارصار داشت. در این 

گفت حرف مواقع هم که حرفی برای گفنت نداشت. می
 نزن و ساکت باش. 

مامان رو به خونه رسوندم و به سمت رشکت حرکت 
کردم با دانیال چشم تو چشم نشم. کردم. واقعا دعا می

ده بودن و من های جدید رو هم فرستامخصوصا که طرح
 هنوز حتی بهشون نگاه نکرده بودم. 
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ربعی بعد، تو پارکینگ رشکت، ماشین رو پارک کردم و 
پیاده که شدم، مهرنوش رو دیدم. با دیدنم، با ذوق به 

 «وای آقا پویان! چه عجب!:»طرفم پا تند کرد و گفت 

دخرت خوبی بود، زیادی دوست داشتنی و ساده بود. 
کرد. بود و تو بخش طراحی کار میدخرت خاله دانیال 

 کارش عالی بود و حرفی نداشت.

کردم بهش نزدیک تنها دخرتی بود که حتی سعی منی 
 بشم. صاف و ساده و پاک بود.

سالم دخرت جون، خوبی؟ »به روش لبخند زدم و گفتم: 
 «یکم درگیر بودم.

خوبم، تو خوبی؟ حاال من »خنده شیرینی کرد و گفت: 
 «کجا بودی ولی دانیال... کار ندارم که

دستشو رو به روی گردنش گذاشت و ادای بریدن گردن 
 «پخ پخ!»رو با دستش در اورد و گفت: 
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 «فاتحه بخون از االن.»خندیدم و گفتم: 

 چشم. -

 «رم حلوا درست کنم.می»با خنده ازم دور شد و گفت: 

 هنوز منردم. -

ی حخندید و به سمت ترانه رفت. ترانه هم تو بخش طرا
کرد. با کمک مهرنوش، کارش بد نبود ولی عالی کار می

چندان کوچیک تو هم نبود. همیشه یک مشکل نه
 شد.هاش پیدا میطرح

67 

 

 



وشتآغجنون      
 

 

221 

221 
@romandl 

نفس عمیقی کشیدم و وارد ساختمون شدم. همه با 
 شون، رسی خم کردن ودیدنم، با لبخندهای مصنوعی

 مثال ادای احرتام کردن.

به سمت دفرتم رفتم، خواستم در رو باز کنم که با 
ای که به پشت گردنم زده شد از جا پریدم. انتظار رضبه

نداشتم، برزخی به سمتش برگشتم.  یک رضبه یهویی رو
 تونست باشه واقعا سخت نبود. حدس اینکه چه کسی می

خون نشسته های به هام کشدار شده بود و با چشمنفس
کردم. اون هم که از من پرو تر و به دانیال نگاه می

 .گفتهام زل زده بود و هیچی منیتر بود، به چشمخشن

 «دونم، نیاز به زدن نبود.خودم می»عصبی بهش گفتم: 

این چه وضعشه آخه؟ چند روزه رفتی گورت رو گم  -
 کردی، بدون اینکه حتی یک خرب بدی! 

 درگیر بودم.  -
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واقعا متاس گرفنت، یا حداقل جواب دادت بهش کار  -
 سختی نباید باشه.

 حوصله نداشتم، خوب شد؟ -

 فهمی!تو مسئولی می -

 نه متاسفانه. -

ها رو تو اتاقت گذاشتم، ببین. طرح»با عصبانیت گفت: 
 «بزنه. اگه راضی بودی به مهرنوش بگو منونه

ود. ب تونست بدون من تصمیم بگیره، رفیقبازم منی
شد حق داشت. کم کاری از من بود و عصبی هم می

 مشکل کال خودم بودم.

 «زنیم.بیا تو حرف می»در رو باز کردم و گفتم: 

بدون اینکه چیزی بگه، رسی تکون داد و همراهم وارد 
اتاق شد. به سمت میزم رفتم، روی صندلی نشستم و 
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ه کدانیال کنارم ایستاد. پوشه رو برداشتم و قبل از این
 «به نظرت چطور بود؟»بازش کنم، گفتم: 

تونم بگم که متفاوت هم خوب، مشکلی نداشنت. می -
 بودن.

 پوشه رو باز کردم.  از رضایت دانیال، رسی تکون دادم و

در مورد طرح ها نظر دادیم و به توافق رسیدیم که 
ها رو هم آماده کدوم ها رو انتخاب کنیم. باید مدل

 کردیم. می

کمرت از ده  وش زنگ زدم که به دفرتم بیاد وبه مهرن
ش دقیقه با خنده وارد دفرتم شد. با دیدن دانیال خنده

 محو شد و سوالی به من نگاه کرد.

بیا »م گرفت و گفتم: ش خندهی چهرهاز حالت بامزه
 «همه چی امنه.
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 دوباره نیشش باز شد و با ناز به طرفمون اومد.

 چطوری پرس خاله؟ -

68 

 

 

خوبم، بیا اینا رو ببین »دانیال لبخند محوی زد و گفت: 
 «توهم.

مهرنوش جدی شد و پوشه رو گرفت. به هر طرحی که 
کرد و در آخر برای بهرت رسید، کمی روش فکر میمی

شدن، بهرته داد. واقعا هم عالی میشدنش نظر می
 بگم، فوق العاده! 

این دخرت واقعا محرش بود. چند تا طرحی رو هم که ما 
ماهم برای منطقی  انتخاب کرده بودیم با دلیل رد کرد و



وشتآغجنون      
 

 

225 

225 
@romandl 

بودن حرفش، قبول کردیم. مهرنوش واقعا خربه بود. به 
اندامش نگاه کردم، هیچ نقض و ایرادی نداشت. 

خواست و تونست مدل هم باشه ولی خودش منیمی
 ماهم ارصاری نداشتیم.

 شام آقایون»پوشه رو به دست مهرنوش دادیم که گفت: 
خواید یک برنامه تفریحی برای ما کارمندهاتون منی

 «، ها؟بذارید

دست به کمر شده بود و منتظر گرفنت تایید ما بود. با 
متوم شدن حرف مهرنوش، کل کل کردن دانیال هم 

 رشوع شد. 

ها رو هم نخیر، فعال که خیلی کار داریم. مدل -
 بربیم بخورن و بخوابن، از ریخت میوفنت.

 مهرنوش تای ابروش رو باال داد.

 مدلن.خودشون حواسشون هست! ببخشیدها  -
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د تونیرسیم. منیدونی، ما خیلی بهتون مینه آخه می -
تون رو بگیرید و در نتیجه کار خراب جلوی وسوسه

 «شه!می

 «یعنی االن گفتی دخرتها شکمو ان؟»با تعجب گفت: 

 «ته.درس»دانیال دست به سینه شد و چشم بسته گفت: 

 «باشه.»مهرنوش یک دفعه جدی و رسد شد و گفت: 

عجب بهش نگاه کرد ولی مهرنوش اصال دانیال مت
رد کای نکرد. کال رفتارش اینطور بود، سعی منیتوجه

هاش رو ی خودش حرفیک موضوع رو کش بده با شیوه
ای از طرف تایید طور متفاوت و حرفهزد و بهمی
 گرفت.می

 «تون.کنیم برایک برنامه تنظیم می باشه»دانیال گفت: 
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اش عوض بشه، رسی چهره مهرنوش بدون اینکه حالت
شد. مهرنوش تکون داد. دانیال در این مواقع عصبی می

دونست چطور رفتار کنه تا دانیال رو حرص بده. می
توی دمل به رفتارش خندیدم. واقعا این دخرت معرکه 

 بود.

 «خب پس من میرم.»مهرنوش به من زل زد و گفت: 

 «بینمت.باشه، می»لبخند زدم و گفتم: 

پنهونی زد و به سمت در رفت. وقتی از اتاق لبخند 
خارج شد به دانیال نگاه کردم، اخم داشت. به پاش 

 «کنه.آه، خوب بازی می»رضبه زدم و گفتم: 
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خوبه »تیز نگاهم کرد و اخمش سنگین تر شد که گفتم: 
 «خوبه!

 «ساکت باش!»ش گفت: ید شدههای کلاز بین دندون

خب حرصت رو در میاره ولی، جیگرم »خندیدم و گفتم: 
 «حال اومد.

های تند از اتاق بیرون نگاه خشنی بهم کرد و با قدم
 رفت. 

ها نگاه کردم و با خالی شدن اتاق، دوباره  به طرح
 های مهرنوش فکر کردم. بیشرت به ایده

ی کشیدم و به ام که زنگ خورد، دست از بررسگوشی
 .ی گوشی نگاه کردم. مامان بودصفحه

 سالم بله؟ -
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سالم پرسم. امشب زود بیا خونه. چند تا کت و  -
 شلوار برات گرفتم. بیا ببین کدوم رو دوست داری.

 کرد منگرفت و فکر میکه مدام برام تصمیم میاز این
اش هستم، عصبی  ی شش سالههنوز هم پرس بچه

 تونستم ناراحتش کنم.م منیشدم؛ اما باز همی

 مامان جان من که گفتم من از مهتاب خوشم منیاد. -

 زود بیا خونه. خداحافظ. -

های مکرر، اخمی کردم. مامان با شنیدن صدای بوق
 های من براش اهمیت نداشت.مرص بود و حرف

های چند ساعت پیش مامان، اخمم محو شد. با یاد حرف
شدم از دست این همه جنجال میشاید اگه بهش نزدیک 

 .فهمیدمش میشدم. اما باید بیشرت از زندگیراحت می

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 
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از اتاق رست بیرون اومدم، داشتم به سمت اتاق مریضی 
رفتم که با حس کردم، میکه باید وضعیتش رو چک می

سنگینی نگاهی به اطراف نگاه کردم با دیدنش که بهم 
 کردم. زل زده بود، تعجب 

ی نگاه من به خودش شد، نه نگاهش رو وقتی متوجه
دزدید و نه از دست از زل زدن بهم برداشت. تای ابروم 

 باال رفت.

بدون اینکه بهش نزدیک بشم و حرفی بزنم، به سمت 
ای بیشرت از اینکه مادرش حالش اتاق رفتم. یک هفته

پرواش رو گذشت. دلیل زل زدن بیبد شده بود می
 دونستم،همیدم. دلیل اینجا بودنش رو هم منینفمنی

 شاید مادرش باز حالش بد شده بود.

وارد اتاق شدم، پیرمردی روی تخت دراز شده بود و 
هاش نگاهش رو به پنجره دوخته بود. ماسک روی لب
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کشید. همه بدنش چروک شده بود و به کمکش نفس می
 تشهاش بیرون زده بود. دمل ریش شد. به سمبود و رگ

رفتم. رسمش متوم شده بود. سوزن رو به آرومی از 
پوست نازکش جدا کردم. بهم نگاه کرد، لبخند زدم و 

 «خوبی؟»گفتم: 
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هاش برق چشم روی هم گذاشت و تایید کرد، تو چشم
شد و کمی بعد قطره اشکی از خاصی دیده می

 رس خورد.  هاشچشم

ش گرفته و ناراحت شده. چون نه نپرسیدم که چرا گریه
تونست جواب بده و نه به من ربطی داشت. شاید با می

 افتاد.دیدن من به یاد کسی می
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 رسدتون نیست؟ -

ای رو برداشتم و روش ی دیگهرسی تکون داد. مالفه
کشیدم. دستم رو یک دفعه گرفت و با انگشت شستش، 

 نوازشش داد.

ستم رو جدا نکردم و گذاشتم به نوازش کردن ادامه د
بده. تا ده دقیقه بدون حرفی بهم نگاه کردیم تا 

 هاش آروم شد.هاش بسته و نفسچشم

وقتی خوابید، دستم رو از دستش جدا کردم و از اتاق 
رفتم که بیرون اومدم. داشتم به سمت اتاق رست می
و با نیش  فریامه با گل رز رسخی جلوی راهم رو گرفت

 «به به! دالرام خانم!»باز گفت: 

کرد و خوشحال بود. سوالی نگاهش مشکوک نگاه می
 کردم و با خنده، دستم رو روی گل رز کشیدم.

 آقاتون داده که اینقدر خوشحالی. -
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 «نچ، ماله توعه!»تر شد و گفت: لبخندش پهن

 اراده باال پرید. با حیرت نگاهش کردم.تای ابروم بی

 من؟-

 «آره آره.»ذوق رسش رو باال پایین کرد و گفت:  با

 کنی فریامه!تو خریدی؟ چه کارها می -

هام نشسته بود، از دستش گل رو با لبخندی که رو لب
 گرفتم.

 «نه. من نگرفتم، ناشناسه.»فریامه خندید و گفت: 

 وا، یعنی چی؟ -

یعنی معشوقه شدی »ابرو باال داد و با خنده گفت: 
 «رفت!

 «برو بابا! از کی گرفتی؟»شت زدم و گفتم: به دستش م
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هاش رو اش تغییر کرد. مردمک چشمحالت چهره
ی هاش رو حلقهچرخوند، لب به دندون گرفت و دست

 «هوم، ناشناسه دیگه.»هم کرد و گفت: 

دونست کی گل رو داده ای حرف زد، میبا لحن بچگونه
 .هبود ولی انگار بهش سپرده شده بود که ناشناس مبون

 «لوس، بگو دیگه.»گل رو به دستش دادم و گفتم: 

 اخم کمرنگی کرد و لبش رو گاز گرفت.

ره. بعدم، مگه عه! خب بگم شور و ذوقش می -
 شه ندونی؟می

م، دونم. نه عاشقنه واال منی»شونه باال انداختم و گفتم: 
 .«نه معشوق کسی
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برو! حتی به یک نفر »مشت آرومی به دستم زد و گفت: 
کنم. شو، راهنامیی میمشکوک نیستی؟ تو بگو قیافههم 

 «با اینکه قول دادم نگم.

  

برو فریامه، واقعا »خنده متسخرآمیزی کردم و گفتم: 
اشتباه گرفتی. حتام یک نفر دیگه رو گفته فکر کردی 

 «گه.منو می
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شدم که دنبامل کرد و دستم رو میداشتم ازش دور 
 گرفت.

 واستا، واقعا مطمئنم با خود تو بود. -
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من خواهرم مریضه، زندگیم داغونه، مامامنم که  -
های عاشقونه رو دونی. االن واقعا این قصهخودت می

 کم دارم، نه؟

دونستم که. ولی واقعا با خود تو بود، خب من منی -
 گفت. ات رو بهمحتی کامال حالت چهره

 بهم بگو کیه. -

 لب گزید و این پا و اون پا کرد.

 وا بگو دیگه فریامه! -

ای بود. قدش بلند بود، هیکلش واقعا خوب و عضله -
هاش مشکی و ابروهاش پر بود. بینیش به صورتش چشم

ای داشت و ته ریش گذاشته بود. اومد. چونه کشیدهمی
ور بود دونم چطکرد. منیجور خاصی هم نگاه مییک

 واقعا. ولی خب درکل جذاب بود به نظرم.
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 اوه بابا! اسمش؟ -

 «نگفت که!»هاش رو گرد کرد و گفت: چشم

 یعنی نپرسیدی واقعا؟ -

چرا پرسیدم »هاش رو روی هم گذاشت و گفت: پلک
ولی خب اصال نگفت. ارصار نکردم، بابا فکر کردم تو 

 «دونی.می

 م. اصال مننه واال، تو عمرم کسی رو اینطوری ندید -
 گذرونم که بخوابمرم، با کسی وقت منیبیرون منی

 عاشق شم و یا کسی رو عاشق خودم کنم.

هوم، شاید. حاال گل رو »تو فکر فرو رفت و گفت: 
 «گیری؟منی

 به نظرت باید بگیرم؟ -

 دونم شاید. باالخره خوشگله جدا از این قضیه ها.منی -
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 خندیدم و گل رو از دستش گرفتم.

آره، درست نیست بندازمش سطل آشغال. آخه  -
 طبیعی هم هست.

 درسته. -

به برگ گل دست کشیدم، از این به بعد این ناشناس 
تونست ذهنم رو درگیر کنه. اما من وقتی برای عاشق می

 های عاشقانه نداشتم.این قصه
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شدم و نگاهم رو به گلربگ های رسخ از فریامه دور 
گشتم، کسی که دوختم. تو ذهنم به دنبال فردی می
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ی اراده پوزخندها باشه. بیتونست فرستنده این گلمی
 زدم، هیچکس نبود!

به ظاهر فردی که فریامه توصیفش کرده بود فکر کردم. 
های مشکی، چونه کشیده، هیکلی ابروهای پر، چشم

 و... 

ام خشک شدم، نگاه مرموز و عجیبش یک لحظه رس ج
زد. یادم افتاد، نگاهی که رنگ خاصی توش موج می

، همونی که به های مشکیهمون ابروهای پر و چشم
نظرم جذاب نیومد. آره خودش بود! امروز داشت 

کرد. فامیلش رو یادم کرد، عمیق نگاه مینگاهم می
 اومد.منی

ی کز کردم و کمهام گذاشتم، متر انگشتم رو روی شقیقه
 بعد یادم افتاد. کیانی! 
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کردم. چطور اما دلیل گل فرستادنش رو درک منی
تونست عاشقم شده باشه؟ فقط برای یک مالقات می

 کوتاه؟ 

به گل دوباره خیره شدم. احساس بدی ازش گرفتم، گل 
 قشنگی بود اما...

نگاهم به سطل آشغال کنار دیوار افتاد، دودل به سمتش 
استم گل رو توش بندازم که دمل نیومد و به رفتم. خو 

سمت پذیرش رفتم. مسئول بخش فرهاد بود که ازش 
 اومد، پرس خونگرم و مهربونی بود.خوشم می

 سالم فرهاد. -

 با دیدنم، لبخندی زد و جواب سالمم رو داد.

یهویی گل رو به سمتش گرفتم که تعجب کرد. 
االن کردم هاش گرد شده بود، طوری که حس میچشم

زنه بیرون. لبخندش محو شده بود و از حدقه می
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دهنش باز مونده بود. با درک موضوع و چهره خنده دار 
 اراده قهقهه زدم.فرهاد، بی

 ات!وای فرهاد! عالی بود! وای قیافه -

این بار بیشرت تعجب کرد ولی اخم کمرنگی روی 
 ش نشست. پیشونی

 شد اصال؟چی -

دن برداشتم و با لبخند با شنیدن حرفش، دست از خندی
شه این هیچی، می»هام بود، گفتم: پهنی که روی لب

 «گل رو تو گلدونی بذاری و روی میزت نگه داری؟

شه. حاال برای بله، می»تای ابروش باال پرید و گفت: 
 «چی؟

 یک نفر بهم داد، گفتم تو نگهش داری. -

 یک مریض؟ -
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 ادم.از سوالی که پرسید، تعجب کردم اما جواب د

 آره. -

باشه حتام. ولی دخرت، یهویی جلوم رو گرفتی، شوک  -
 زده شدم.

اش معرکه بود! باید صحنه»دوباره خندیدم و گفتم: 
 «دیدی.ات رو میقیافه

 «کم مسخره کن.»گل رو از دستم گرفت و گفت: 

 «خب ببخشید.»خندیدم و گفتم: 

 لبخند زد.
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 دارم.باشه نگهش می -
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 ممنون. پس فعال. -

 فعال. -

از فرهاد دور شدم و به سمت اتاق دریا رفتم، دمل خیلی 
براش تنگ شده بود. در رو آروم باز کردم، خوشبختانه 

 بیدار بود.

 اش رو بوسیدم.با لبخند به سمتش رفتم و گونه

 خوبی؟ -

 لبخند محوی زد و رسی تکون داد.

ر چطو »کنار تخت صندلی بود، روش نشستم و گفتم: 
 «گذره؟می

 ست.خوب ولی خب خسته کننده -

 ای.ناامید نباش. تو قوی -

 آره شاید، چه خرب؟ -
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صداش خیلی ضعیف و آروم شده بود، بیشرت باید لب 
 گفت.شنیدم چی میکردم، گاهی اصال منیخونی می

 افته.چیزهای عجیبی اتفاق می -

 «چی؟»باال پرید و گفت:  تای ابروش

 امروز یکی برام گل فرستاده بود. -

 گل؟  -

 آره رز رسخ. فریامه گفت یک مرد گفته بهم بده. -

 «مرد؟ واقعا؟:»دریا متعجب گفت 

کنم یک نفر هی دنبامل آره. این روزها حس می -
 کنه. البته به چشم خودمم دیدم.می

 شناسیش؟می -

 نه. -

 ؟دونیپس از کجا می -
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ببین یک نفر انگار، زیر نظرم گرفته و دنبامله. حس  -
 کنم باهاش رو به رو شدم.می

 «یعنی آشنا نبود؟»دریا با مکث کوتاهی گفت: 

 نه من تا حاال ندیده بودمش. -

 هاش پیدا شد.لبخند محوی زد و برقی تو چشم

 خب شاید عاشقت شده. -

. زنیمیها برو بابا، حرف»اخم کمرنگی کردم و گفتم: 
 «گم اصال با هم برخورد نداشتیم.می

 تو که گفتی ندیدیش؟ -

کنه کنم همونه. اونی که تعقیبم مینه، ببین حس می -
 رو حتی یک بار هم ندیدم. 

 فریامه گفت بهت چه شکلی بود؟ -
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زنم همون مردیه که آره، خب برای همین حدس می -
 مادرش رو اورده بود اینجا.

 کدوم؟ -

ندیدی. اومده بود رسم بزنه، فشارش افتاده تو که  -
 کرد.بود. پرسه هم یک جوری نگاهم می
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 «عاشقه.»دریا دوباره لبخند زد و گفت: 

 «جو نده دخرت.»اروم به بازوش رضبه زدم و گفتم: 

گی گل هم شه. میعه خب اینطوری برداشت می -
 فرستاده.

 زنم که اونه.عه دریا! گفتم حدس می -
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 «دونم.خودشه، می»رسی تکون داد و گفت: 

 حس خوبی ندارم اصال. -

 یکم احتیاط کن. -

 اره، حتام باید این کار رو بکنم.  -

 دریا لب گزید و دستاش رو تو هم قفل کرد.

هاش رو تو حدقه چرخوند و بعد دستی به موهاش چشم 
کشید. این حرکاتش فقط یک معنی داشت، یعنی که 

 خواست حرفی بزنه و مردد بود.می

 بگو ببینم. -

هام دوخت. مکثی کرد و گفت: نگاهش رو به چشم
 «فرنگیس چطوره؟»
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از شنیدن اسمش، ناراحت و عصبی شدم. اون زن حتی 
ش نیومده بود، فقط ادعا یک بار به مالقات دخرت

 کرد!می

 «خوبه.»اخم کردم و گفتم: 

 گی؟مطمئنی؟ چرا اینطوری می -
 واقعا برات اهمیت داره؟ -

رس به زیر شد و هیچی نگفت. دریا، فرنگیس رو دوست 
دنیاش آورده بود و به قول خودش داشت. چون فقط به

حرمت داشت. البته بازم فرنگیس نسبت به دریا زیاد هم 
 احساس نبود.بی

 زنه!هاش میبازم حرف از کثیف کاری -

دست »با شنیدن این حرفم، آهی کشید و گفت: 
 «داره؟برمنی
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زیر چشمی نگاهش کردم و با صدای آرومی گفتم: 
 «کمرت شده اما.»

 هاش پیدا شد.برقی تو چشم

 جدی؟ -

 ره.آره، کمرت بیرون می -

 کسی منیاد خونه یعنی؟ -

 رفتم خونه کسی نبوده.من هروقت که  -

 «یعنی پشیمونه؟»دریا با خوشحالی گفت: 

 نه دریا. به من بازم پیشنهاد تن فروشی داد. -

بازم »ذوق دریا، با شنیدن حرفم خاموش شد و گفت: 
 «جای امیدواری هست.

 هات رو جور کنم.به خاطر تو گفت، که پول عمل -

 «قبول که نکردی!؟»با تعجب گفت: 
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 ایم.راه دیگه نه دریا... دنبال -
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 هیچ»های الغرش نگاه کرد و گفت: لب گزید، به دست
وقت قبول نکنی دالرام، مردن من بهرت از وارد شدنت به 

 «این جور کارهاست.

کردم، اگه دیگه پول ای پیدا منیاگه هیچ راه دیگه
خوردم، واقعا به بن بست می درمانش رو نداشتم، اگه

 شدم؟شد؟ وارد میچی می

دادم؟ با فکرهایی که به رسم راه فرنگیس رو ادامه می 
ها حالل نبود! اگه از اون زد، لب گزیدم. این پول

کردم، به یقین ها برای درمان دریا استفاده میپول
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دادمش. های خودم به دست مرگ میخودم با دست
ادم و افکار منفی رو از خودم دور رسم رو تند تکون د

 کردم.

 شد؟چی -

با شنیدن صدای دریا، از فکر بیرون اومدم و نگاهم رو 
 بهش دوختم. 

 هیچی. -

 دی؟دالرام قول می -

هایی که هیچ امیدی هاش زل زدم، به چشمبه چشم
روح و خاموش بود. ناراحتی ازش توش نبود. بی

ود. این نگاه، حق اش مرده ببارید، آرزوهای بچگانهمی
 نبود! یک دخرت شونزده ساله

 «دم.قول می»مکث کردم و با صدای ضعیفی گفتم: 
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ممنون. خودت رو خسته »لبخند محوی زد و گفت: 
 «نکن.

 کنم...منی -
 هات برس.خب برو به مریض -

ش رو بوسیدم و مثل رسی تکون دادم و بلند شدم. گونه
کردم و اون رو تو گوشش زمزمه « قوی باش» همیشه

 کرد.ای نصیبم میهربار لبخند مصنوعی

ها از اتاق بیرون اومدم، وقتی به تک تک مریض
رسیدگی کردم و وضعیتشون رو چک کردم. با خستگی 

وارد اتاق رست شدم. به سمت کمدم رفتم و از تو کیفم، 
 م رو بیرون کشیدم.گوشی

. دپیامی برام اومده بود، بازش کردم. شامره ناشناس بو 
هام گرد شد و رضبان قلبم با خوندن محتوای پیام، چشم

 تند شد.
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از گلی که فرستادم خوشت نیومد؟ چرا نگهش »
 «نداشتی؟ با کلی امید و محبت برات فرستاده بودم.

منت پیام رو چندین بار خوندم تا هضمش کنم. از 
 دونستم کی بود،  عصبی شده بودم.که منیاین

اراده تایپ ربد غلتید و بیهام روی صفحه کیانگشت
 «خواید؟شام کی هستید؟ چی از جونم می»کردم: 
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هام رو بستم و ِسند پیامم رو یک بار دیگه خوندم. چشم
رو زدم. نفس عمیقی کشیدم. هرکسی که بود انگار 

مردی باشه  تونست همونشناخت. منیکامال من رو می
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اومد. که مادرش رو اورده بود؟ اسمش رو یادم منی
 کمی به ذهنم فشار اوردم، پوریا بود؟ پیامن؟ 

 پویان! -

با به یاد اوردنش، اسمش رو بلند صدا زدم. خودش بود، 
تونست پویان! حاال این مرد، این فرد ناشناس، می

 پویان باشه؟

رو باز با لرزش گوشیم از فکر بیرون اومدم و پیام 
تونیم یک قرار مالقات داشته باشیم، اینطور می»کردم: 

 «شناسیم. خوب نیست؟هم رو بیشرت می

با خوندن پیامش، اخم کردم. هم عصبی شده بودم، هم 
 گیج. 

گوشی رو خاموش کردم و جوابش رو ندادم. اینطور 
. شددادم شاید اصال جالب منیبهرت بود. اگه جواب می

میل نیستم و برداشت های بی ممکن بود فکر کنه
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های خودم، رسی تکون مزخرفی بکنه. برای تایید حرف
 دادم و گوشی رو تو کیفم گذاشتم. در کمدم رو بستم.

ای کشیدم و تازه متوجه شدم که چقدر خوابم خمیازه 
تونستم برم خونه و میاد. خداروشکر کردم که امشب می

تم، البته راحت بخوابم. واقعا به آرامش نیاز داش
 آرامشی از جنس آشوب!

از بیامرستان بیرون اومدم. کنار خیابون منتظر تاکسی 
روم توقف کرد و بوق زد. ایستاده بودم که ماشینی روبه

ماشین برام آشنا اومد. شیشه رو پایین داد و چهره 
 خندون فریامه رو دیدم.

 «رسومنت.بشین، می»با لبخندی گفت: 

رو کشیدم و سوار شدم. واقعا تعارف دستگیره در بی
 حال نداشتم منتظر تاکسی مبونم.

 «پرو هم خودتی!»با خستگی و خنده گفتم: 
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 «ری خونه؟درسته. می»خندید و گفت: 

 اوهوم.  -

 دریا چطوره؟ -

 فرق خاصی نکرده، مثل قبل. -

 «ناامید شدی؟»نیم نگاهی بهم انداخت و مردد گفت: 

 لبخند محوی زدم. 

 اشم. نباید باشیم.نه؛ نباید ب -

 . شنیدم، با روانشناس هم جلسه داره.اینطور خوبه -

 شدم. اینکه روحیهاره، گاهی ترتیب جلسه رو می -
 رو از دست نده، خیلی مهمه.

 رسی تکون داد و آهی کشید.

 آره همینطوره. -
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 کنی با شوهرت؟تو چه می -

77 

 

 

 فرمون رو چرخوند و به آینه پشت دقیق شد.

 خوبیم، دالرام؟ -

 بله؟ -

 کرد و اخم داشت.موشکافانه به پشت نگاه می

 شناسی؟این ماشین رو می -

با شنیدن حرفش، یک دفعه قلبم ریخت. آب دهنم رو 
قورت دادم و به عقب نگاه کردم. خودش بود، همون 

 ماشین!

 «ه.نه... ن»با تردید گفتم: 
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فریامه دوباره نگاهی به آینه انداخت و بعد نگاهی به 
 من کرد.

 چرا هول کردی؟ -

 نفسی کشیدم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم.

 گی دنباملونه.خب می -

م ریم، ببینیاز یک راه دیگه می»نفسی گرفت و گفت: 
 «میاد دنباملون یا نه.

نه. مدونستم دنبال . من که میرضبان قلبم تند شده بود
 همون ماشین بود. مطمنئ بودم.

 باشه. -

ای پیچید و از آینه به عقب نگاه فریامه داخل کوچه
 کرد.

 دالرام، دنباملونه. چی کار کنم؟ -
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 هام رو روی هم گذاشتم.چشم

 هیچی، به راحت ادامه بده. -

 زنگ بزنم به حسام؟ -

 «خواد.نه، نه. منی:»تند گفتم 

رسی تکون داد و با احتیاط به راهش ادامه داد. ده 
 مون ایستاد. روی کوچهدقیقه بعد روبه

 پشیمون شد. -

شدم که به سمتش برگشتم و داشتم از ماشین پیاده می
 «پشتمون نیست؟»گفتم: 

 کرد.دقیق به عقب نگاه می

 نه، نیست. مواظب باش، برو. -

 .«خوبه. ممنون»رسی تکون دادم و نفسی گرفتم: 
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لبخند زد. از ماشین پیاده شدم و در رو بستم. فریامه 
 بوقی زد و دور شد.

های محکم از خیابون فرعی رد شدم. به سمت با قدم
کوچه پا تند کردم که نوری رو دیدم. قلبم ریخت، تپش 

های بلند تری به سمت خونه قلبم تندتر شد. با قدم
 تهحرکت کردم که حس کردم در ماشین باز و بعد بس

هام یخ کرده بود و پاهام شد. رس جام ایستادم، دست
هاش که هرلحظه شل شده بود. با شنیدن صدای قدم

 شد، بیشرت ترسیدم.تر مینزدیک

تونستم به عقب برگردم و قفل کرده بودم، حتی منی
نگاهش کنم. بعد یک دقیقه، مغزم فرمان داد که فقط 

م یک لحظه هفرار کن. نفسی گرفتم و تند دویدم. حتی 
رسم رو نچرخوندم که بهش نگاه کنم، از اینکه باهاش 

 ترسیدم.رو بشم، میروبه
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به خونه که رسیدم با دستپاچگی کلید رو از تو کیفم 
های لرزون، کلید رو به سمت قفل دراوردم. با دست

و به زمین افتاد. نگاهم به  بردم که از دستم رس خورد
هیکل بلند مردی که تو تاریکی بود، خیره شد. با 

تونستم صورتش شد. منیهای کوتاه، نزدیک تر میقدم
رو ببینم. کلید رو تند از روی زمین برداشتم و تو قفل 

 در چرخوندم. 

در رو محکم بستم، که صدای برخوردش بهم، تو کوچه 
این صدای دلخراش، تاریک و ساکت پیچید. ولی 

هام به شامره دلنشین ترین صدای عمرم بود. نفس
افتاده بود. به در تکیه دادم. نفس عمیقی کشیدم و 
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کردم آرامش رو به خودم هام رو بستم. سعی میچشم
 . زدتزریق کنم. دستم رو روی قلبم گذاشتم، تند می

 «خیر گذشت.به»لب زدم: 

 شاید. -

هام گرد شد و رضبان چشم ای،با شنیدن صدای مردونه
قلبم تندتر. فرو ریخنت قلبم رو واقعا حس کردم. قفسه 

 پرید.ام باال و پایین میسینه

شد، توی رسم پخش شد. هاش که دور میصدای قدم
 تونستم نفس بکشم. رسجام میخ شده بودم و حتی منی

 چیشده دالرام؟ -

با شنیدن صدای فرنگیس، هین بلندی کشیدم و از 
دراومدم. زیر نور المپ تراس، با موهای پریشون شوک 

 کرد.های ترسیده به من نگاه میو چشم
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 «هی... هیچی!»تیکه تیکه گفتم: 

مطمئنی؟ چرا در رو اینقدر محکم بستی!؟  -
 ترسیدم.

لرزید و ترسی که به جونم افتاده هام میمردمک چشم
 داد.بود رو لو می

 باد زد. در رو باد زد. -

 «خب بیا تو.»ه کرد. بیخیال شد و گفت: گیج بهم نگا

تر توی دستم گرفتم. رسی تکون دادم و کیفم رو محکم
هام رو دراوردم. هنوز هم به سمت در خونه رفتم و کفش

 لرزید و سست بودم.پاهام می

آب دهنم رو با صدا قورت دادم و وارد خونه که شدم، 
آرامش عجیبی رو احساس کردم. از اینکه تو خونه 

ودم، جام امن بود، هیچکس دنبامل نبود و هیچ فرد ب
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اراده کردم. بیناآشنایی نبود، احساس آرامش می
هام نشست ولی رسیع محو شد. واقعا لبخندی کنج لب
 کردم!داشتم سکته می

 هام رو در بیارمبه سمت اتاقم رفتم، بدون اینکه لباس
 روی تختم دراز کشیدم و سعی کردم کامال آروم بشم.

هام کشیدم. ای کاش یکم جرئت به دستی به شقیقه
اش رو ببینم. حداقل تونستم قیافهدادم تا میخرج می

 تونستم ازش شکایت کنم.طوری میاین
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های ناشناس، قلبم ریخت. نکنه با به یاد آوردن پیامک
جوابی بهش نداده بودم، خودش بود؟ شاید چون 
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خواست اینطور خودش رو به من نشون بده؟ این می
 مردک روانی کی بود؟

م. م رو بیرون کشیدعصبی به سمت کیفم رفتم و گوشی
هام روی هاش رو باز کردم و دوباره خوندم. انگشتپیام

 صفحه کیربد غلتیدن و رشوع به تایپ کردم.

مسخره بازی ها  ت گرفته؟ ایناین چه کاریه؟ بازی» 
چیه راه انداختی؟ خودت رو عین آدم بهم نشون بده و 

آدم  تونی یککنی، میگانگسرت بازی در نیار! فکر منی
فرستی و هم عوضی بازی در رو سکته بدی؟ هم گل می

 «میاری؟ حالت خوبه؟ احمق!

بود، چی؟ چند بار پیامم رو خوندم. اگه این منی
م پیامم رو بفرستم که انگشتم روی سند رفت و خواست

حس عجیبی پیدا کردم. واقعا اگه اون مرد، این فرد 
 اومد.بود چی؟ به مغزم فشار میناشناس منی
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ولی هردوشون ناشناس و غریبه بودن. هردوشون  
عجیب و حتی ترسناک بودن! پویان نبود؟ یا این دو 

کارم داشنت؟ چی کارم داشت؟ من نفر، یکی بودن؟ چی
ق کسی کرده بودم؟ اصال بدی در کار چه بدی در ح

 بوده؟

های فکری زیاد به خواب بعد از ربع ساعتی، با مشغله
رفتم. تحمل فشارهای این روزها واقعا برام سخت شده 

 بود.

هام رو شد، چشمهای آرومی که به در زده میبا رضبه
 باز کردم.

 دالرام! بیداری؟ -

 شد. هام رو مالیدم و کمی بعد دیدم واضح چشم

 بله؟ -
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 ای برات فرستاد.بیا پیک، یک جعبه -

هام گرد شد. پیک؟ جعبه؟ برای با شنیدن حرفش، چشم
 من؟

از جام بلند شدم، واقعا این روزها همه چی عجیب شده 
ی گیج فرنگیس رو به رو بود. در رو باز کردم و با چهره

ی بزرگ کرد. جعبهشدم. با تعجب به جعبه نگاه می
 پاپیون سفید بسته شده بود. رسخی که با

 «خربیه؟»هام عمیق نگاه کرد و گفت: به چشم

 «نه، ولی بازش نکن.»آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

 «چرا دیوونه؟»تن صداش باال رفت و با تعجب گفت: 

 خواد، بندازش سطل آشغال.منی -
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 قهقهه زد.یک دفعه 

پس خربیه، دعوا کردید شیطون؟ اومده منت  -
 کشی، عزیزم!

ش اخمی کردم و جعبه رو تند به ابزار احساسات مسخره
نقدر ای»از دستش گرفتم. عصبی نگاهش کردم و گفتم: 

 «توهم نزن!

 خندید و دستی به بازوم کشید.

ها رو تجربه کنی. ببین چه نه عزیزم. خوبه این -
آورده، حاال دیگه فکر کن توش جعبه کادو قشنگی 

 چی هست!

 «خوام.منی»نفسی گرفتم و گفتم: 
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با کلی شوق و ذوق برات فرستاده. وای! چقدر  -
 رمانتیک!

طوری از رفتارهای چندش آورش تعجب کردم. چرا این
 کرد؟رفتار می

 های گرد شده نگاهش کردم.با چشم

 فرنگیس؟ -

دامه نگاهش رو از جعبه گرفت و به من دوخت که ا
یک آب به دست و صورتت بزن، بدجور اشتباه »دادم: 

 «زنی!می

با شنیدن حرفم، اخم غلیظی کرد و بدون حرفی ازم 
 دور شد.

وارد اتاقم شدم و جعبه رو روی میز کامپیوترم گذاشتم. 
روی تختم نشستم و فقط نگاهش کردم. این روزها 
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خیلی گیج و خسته شده بودم، حتی توان نداشتم به 
های عجیب فکر کنم که حدس بزنم کیه و چه اتفاق این

بازی رو به راه انداخته؟ هدفش چیه و با من چی کار 
 داره؟

خواست، جعبه رو باز کنم. رسم رو روی حتی دمل منی
گه . ام پخش شدبالشت گذاشتم که موهام رو پیشمونی

کردم، شاید بیشرت خودم رو درگیر این بازش می
افتادم. بیشرت توی دردرس می کردم وها میاتفاق

داشتم، هرچی خودم رو از این قضایا دور تر نگه می
 بهرت بود.

هام رو باز کردم. با صدای اس ام اس گوشیم، چشم
زدم همون شامره ناشناس باشه. نفسی گرفتم. حدس می

 گوشی رو روشن کردم و پیامش رو باز کردم.

 «نکردی.م خوشت اومد؟ گلمم که قبول از هدیه»
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با خوندن پیامش، متعجب و گیج رسجام خشکم زد. این 
 داد! فرد آگاهانه داشت من رو عذاب می

 عصبی تایپ کردم.

شه دقیق خودتون رو معرفی کنید؟ اسمتون چیه؟ می»
کی هستید؟ چی کارم دارید؟ چرا گل و کادو 

 «شناسمتون؟فرستید؟ اصال من میمی
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بدون معطلی پیامم رو سند کردم، دیگه از موش و گربه 
م زل زدم تا به بازی خسته شده بودم. به صفحه گوشی

 محض اینکه جواب داد، پیامش رو بخونم.

 ی بعد دوباره صدای پیامک گوشیم بلند شد.دو دقیقه
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شناختی از من ندارید. ما هم رو قبال دیدیم، ولی »
تون خرب دارم و یک پیشنهادی راستش من از زندگی

 «کنه.براتون دارم که حتام بهتون کمک می

م با خوندن منت پیامش، اخم سنگینی روی پیشونی
 نشست.

 تند تایپ کردم.

گفتم که خودتون رو معرفی کنید اول! شام چه طور از »
ونید؟ یعنی ددونید؟ اصال چه چیزی میزندگی من می

چی پیشنهادی برام دارید؟ من واقعا دارم کالفه 
 «شم.می

دستی بین موهام کشیدم و منتظر جواب شدم. نگاهی 
به جعبه کردم، وسوسه شده بودم که بازش کنم اما بازم 

 مقاومت کردم.

 م لرزید، پیامش رو باز کردم.گوشی
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 بهرته هم رو ببینیم به نظرم. مطمنئ باش به تو و»
 «کنه.هرت کمک میخوا

پیام رو چند بار خوندم، رضبان قلبم تند شده بود. این 
 فرد از همه چی خرب داشت انگار. 

 کنم. زندگیشناسم، مالقات منیمن با کسی که منی»
 «منم به خودم مربوطه. پس دیگه مزاحم نشید.

گوشی رو روی تختم پرت کردم و بلند شدم. از اتاق 
 بیرون رفتم، واقعا عصبی شده بودم. 

وا! مگه توش »فرنگیس با دیدن چهره برزخیم گفت: 
 «چی بود؟ چرا اینطور شدی؟

 !«اصال بازش نکردم»نفس عمیقی کشیدم و تند گفتم: 

 ابروهاش باال پرید و تعجب کرد.
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رو تو آینه ببین پس با خودت درگیری! برو خودت  -
 که چقدر وحشتناک شدی!

 «حتام، ممنون که گفتی.»اخم کردم و گفتم: 

 بابا آشتی کنید دیگه. -

دیگه صرب و تحملم متوم شده بود، رسخ شدم و داد 
 زدم.

گی؟! با کی آشتی کنم؟ حالت چی داری می -
زنی؟ من تو این اوضاع می خوبه؟ چرا اینقدر توهم

باشم مگه؟ که حتی تونم با کسی داغونم، می
بخوام، براش ناز کنم و قهر کنم؟! تو هیچ وقت از 
هیچی خرب نداشتی، پس اینقدر حرف نزن. ببینم 

 باید چه غلطی بکنم!
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فرنگیس بعد از فهمیدن جدیت و عصبانیتم، دست از 
خب، خوبه دیگه. »چرت و پرت گفنت برداشت و گفت: 

 «اینقدر شلوغش نکن.

 از اومل تو شلوغش کردی. -

 «دریا چطوره؟»اخم کرد و پرسید: 

 به لطف شام و من، زیاد تغییری نکرده. -

 «چرا؟»هاش برق عجیبی زد و گفت: چشم

د به دونستم بایکالفه دستی به موهام کشیدم، واقعا منی
کدوم موضوع فکر کنم. دریا، پویان، فرنگیس، 

 ناشناسه، جعبه و هزار درد دیگه.
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 خواد خوب بشه.حتی خودش هم منی -

انگار مرگ براش »پوزخند دردناکی زدم و ادامه دادم: 
 «قشنگ تر از زندگیه.

فرنگیس عمیق بهم زل زد و جوابی نداد. حق هم داشت، 
 ها تقصیر خودش بود. بیشرت این اتفاق

 به سمت آشپزخونه رفتم، در یخچال رو باز کردم و
شه، خوب می»بطری آب رو برداشتم که فرنگیس گفت: 

 «رم مالقاتش.دونم. فردا میمن می

لیوان رو از آب رسد پر کردم و در بطری رو بستم. از 
حرفش تعجب نکردم، بعد از این همه مدت که دریا 

 بسرتی بود، یک مالقات مادر دخرتی، اصال عجیب نبود. 

 شی آخه.خوای نرو، خسته میمی -
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جرعه از آب نوشیدم، رسدی آب حس خوبی بهم یک 
 داد.

 تیکه ننداز!-

باور کن برای خودت »ای نوشیدم و گفتم: ی دیگهجرعه
گفتم. بعد هم هوای بیامرستان زیاد جالب نیست. با 

 «خلق و خوی شام جور در منیاد.

لحن صحبتم زیادی متسخرآمیز بود، فرنگیس اخم 
انداختم و دوباره سنگینی کرد و دور شد. شونه باال 

 بطری رو تو یخچال گذاشتم. 

به سمت اتاقم رفتم، نگاهم به جعبه افتاد. برام اهمیت 
تونست باشه، چون در نداشت که داخل جعبه چی می

 داشتم.هر صورت نگهش منی

مانتویی پوشیدم و شالی رسم کردم. جعبه رو برداشتم  
 وجیمعطلی به سمت در خر و از اتاق بیرون رفتم و بی
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ا دید، مطمئنمی خونه پا تند کردم. اگر فرنگیس من رو
 کرد.زد و به زور این جعبه لعنتی رو باز میغر می

دمپایی های بنفشم رو پام کردم و از حیاط رد شدم. در 
فلزی رو باز کردم. قبل از اینکه از خونه بیرون بیام، به 
کوچه نگاه کردم. هیچکس نبود شکر خدا. نفس راحتی 

های بلند به سمت تیرچراغ برق رفتم، یدم و با قدمکش
 شد که اینکمی از خونه دور بود و فرنگیس متوجه منی

جعبه قرمز رنگ، اونجا افتاده. پشت تیر برق گذاشتمش 
و دور شدم. توی سطل آشغال ننداختم، شاید یکی 

تونست ازش استفاده کنه. باالخره داشت و میبرمی
 ردی.حیف بود و البته... نام

های های پژمرده و درختوارد حیاط شدم، نگاهم به گل
 ها همپوسیده افتاد. حتی دیگه کسی حواسش به این

نبود، آهی کشیدم و شیر شیلنگ رو باز کردم. وقتی 



وشتآغجنون      
 

 

279 

279 
@romandl 

شون کردم، رس شیلنگ رو تو باغچه کمی آبیاری
گذاشتم و منتظر شدم کمی پر آب بشه. روی تخته 

 اکی نگاه کردم.های خسنگی نشستم و به گل

هایی که یک روزی رسخ بودن و روی صحن به گل
 کشیدن؛ ولیشون رو به رخ هم دیگه میباغچه، زیبایی

ها نیاز به توجه داشنت و حاال پژمرده شده این گل
عشق هم اگر محبت »اراده لب زدم: بودن. خیلی بی
شود به مانند گل رسخی که ادعای نبیند، کهنه می

منت خود «)ولی آب، پژمرد و پیر شد. کردزیبایی می
 نویسنده، نگار.ب(
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های های ادبی، شعرعاشق نوشنت بودم، عاشق منت
نوشتم، آرامش عاشقانه، کتاب خوندن. گاهی می

نوشتم انگار فقط خودم و قلم و گرفتم. وقتی میمی
تو یک مجلس شاعرانه، با قلمم دفرتم بودیم که 

های نوشتنم رو روی صحن دفرتم رقصیدم و ردپایمی
 ذاشتم.جا می

لبخند تلخی زدم، خیلی وقت بود چیزی از قلبم بیرون 
، ی نوشتنمی خشک شدهنیومده بود ولی باز این چشمه

 دوباره جوشان شده بود.

های سست وارد بلند شدم و شیر آب رو بستم. با قدم
 ه شدم و به سمت اتاقم رفتم.خون

م رو در آوردم. از کشوی میز کامپیوترم، دفرت قدیمی 
ای داشت، ساده بود و فقط چند برگ از جلد مشکی

 گر شده بود.ی سیاهش جلوههای رسخ الله تو زمینهگل
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هاش کاهی بودن و قدیمی. چقدر نوشنت توی این برگه
 دفرت خاص، لذت داشت.

ام رو نسبت به بام وقتی عالقههمون دفرتی که با
نویسندگی دید، برام کادو خرید و بهم هدیه داد. هیچ 

ره، چقدر از ذوق جیغ زدم و وقت اون روز رو یادم منی
چقدر بابا رو بوسه بارون کردم. حیف عمر بابا قد نداد 

 های دخرتش رو بخونه.که نوشته

های قبل نگاه نکردم تا دوباره برای حتی به صفحه
زارمین بار بخومنشون. روان نویس مشکیم رو برداشتم ه

اراده گفتم رو روی و متنی رو که چند دقیقه پیش، بی
صفحه پیاده کردم. بعد از امتام نوشنت، منت رو دوباره 

 خوندم.

شد، واقعا همینطور بود، ما آدما فقط ادعامون می 
 دونستیم.هیچی از عشق و عاشقی منی
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بستم، کشو رو باز کردم و دوباره  نفسی گرفتم و دفرت رو
بابا... دمل برات »رس جای خودش گذاشتم و لب زدم: 

 «تنگ شده.

ی اشک سمجی رو که با صدای اس ام اس گوشیم، قطره
 قصد ریخنت داشت، پاک کردم و نفسی گرفتم.

 گوشیم رو از روی تخت برداشتم و پیام رو باز کردم.

ت تونه زندگیمی هایی که قراره بهت بزنم،ببین حرف»
تونی خواهرت رو دم. میرو عوض کنه، بهت قول می

برای همیشه داشته باشی. از اون خونه جهنمی بیرون 
میای. اصال نیاز نیست دیگه این همه کار کنی. باید 

 «همو ببینیم، لطفا.

هاش تعجب کردم، واقعا هدفش کمک به با خوندن حرف
شد یک فرد ه میمن بود؟ اینقدر ساده و احمقانه؟ مگ

ناشناس، الکی الکی یک نفر رو پیدا کنه یا ازش 
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خوشش بیاد و بعد داستان کل زندگیش رو بفهمه و 
اقدام به کمک کنه؟ زیادی مسخره نبود؟ یا ما همچین 

 هایی تو دنیای ظاملمون هم داشتیم؟آدم
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گفتم، وسوسه هم شده بودم. این منی دروغ به خودم
زد توی بحران زندگی من، یک هایی که میحرف

جورایی امید برانگیز بود. حتی اگه پوچ و واهی بودن 
کرد. منی که دیگه هم من رو برای فهمیدنش وسوسه می

 تونستمی دنیا کوتاه شده بود، شاید میدستم از همه
بدم.  یک شانس عجیب و غیر منطقی رو به خودم

حداقل این فرد ناشناس رو ببینم. فکر نکنم دیدنش، 
 کرد؟کرد؛ میچیزی ازم کم می
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 لب گزیدم و کمی بعد تایپ کردم.

 «بینیم.دم، اونجا همو مییک آدرس و یک تایم می»

 شدای نگفتم، باید غرورم هم حفظ میهیچ چیز دیگه
 کرد. حتی اون هم نباید محل قرارمون رو مشخص می

 «شه، بگید.با»

ی جدیدی که تا آدرس و زمان رو براش فرستادم. کافه
حاال پام رو توش نذاشته بودم رو انتخاب کردم. حداقل 

شناخت. فردا ساعت هفت بعد از مسئولش من رو منی
 ظهر به نظرم زمان خوبی بود.

شونه باال انداختم، فقط امیدوار بودم این وسوسگی 
 کاری دستم نده.
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ی بعدی دریا با روانشناسش، محکم با لسهبا یادآوری ج
م رضبه زدم. به ساعت نگاه کردم، باید دستم به پیشونی

 رفتم بیامرستان. می

به سمت کمدم، قدم تند کردم. مانتوی زرشکی 
م رو برداشتم و شلوار مشکی دم پایی رو انتخاب قدیمی

کردم. شلوار رو پا و مانتو رو تنم کردم. کرمم رو 
ای روی صورتم پخش کردم. رژ مایع قهوهبرداشتم و 

هام مالیدم. نگاهم به خط رنگم رو برداشتم و روی لب
چشمم افتاد؛ بیخیالش شدم و مقنعه زرشکیم رو رسم 

 کردم.

کیفم رو برداشتم و گوشیم رو توش انداختم. با عجله از 
اتاق بیرون اومدم، با دیدن فرنگیس که روی کاناپه به 

اراده پوزخندی زدم. به طور خواب رفته بود، بی
 شد. عجیبی، وقتی خواب بود، معصوم می
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هام رو از جا کفشی نگاهم رو ازش گرفتم و کفش
هام رو به سختی پام کردم و از خونه برداشتم، کتونی

 بیرون زدم.

پام رو که تو کوچه گذاشتم، نگاهم به سمت تیر چراغ 
دی برق کشیده شد، با دیدن جای خالی جعبه، لبخن

 زدم. پس بدرد یک نفر خورده بود.

های بلند، طول کوچه رو طی کردم و وارد با قدم
 خیابون فرعی شدم.

نگاهی به اطراف انداختم، دنبال یک ماشین مشکی  
رد و کآشنا بودم، ماشینی که چند روز پیش تعقیبم می

ش به طرز وحشتناکی من رو تا به مرز سکته راننده
 کشونده بود.
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چیز مشکوکی ندیدم، با خیال راحت به راهم  وقتی هیچ
ادامه دادم. اگه یک ماشین داشتم، اینقدر برای رفنت به 

 شدم.بیامرستان اذیت منی

ای گرفتم و آدرس بیامرستان رو مثل همیشه تاکسی
 دادم.
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اش رو کرایه تاکسی رو به روی بیامرستان ایستاد.
حساب کردم و با عجله وارد سالن بزرگ شدم. با نگهبان 

های تند به سمت احوال پرسی کوتاهی کردم و با قدم
اتاق پرستارها رفتم و در طول مسیرم به پرستارها و 

 زدم.دادم و لبخندی میدکرتها رسی تکون می
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وارد اتاق شدم، روپوشم رو تنم کردم و کیفم رو تو کمد 
ام رو مرتب کردم و قبل از اینکه وارد م. مقنعهگذاشت

اتاق دریا بشم به سمت مریضی که باید بهش رس 
 زدم، رفتم.می

وارد اتاقش شدم، با دیدن صورت کبود و قرمز زنی که 
هاش ورم کرده بود، هاش پاره شده بود و چشملب

ش باال اومده بود و کبود شده وحشت کردم. پیشونی
هاش باندپیچی شده بود و انگشت هاش همهبود. دست

های عمیقی داشت و قرمز شده بود. پاش تو گچ بود زخم
 و واقعا اوضاع وحشتناکی داشت.

اش بهم جلب شد. تنها با نگاهش در رو که بستم، توجه
رستاپام رو بررسی کرد و دوباره نگاهش رو به گلدون 

 دادم که شوهرش، اونروی میز انداخت. احتامل می
 ه این روز انداخته باشه.رو ب
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آهی کشیدم و به سمتش رفتم، نگاهم رو به باند دستش 
کردم. که پر خون شده بود، انداختم. باید عوضش می

به سمت کمدی که روبه روی تخت بود رفتم، احتامال 
ها از قبل وسایل رو آماده کرده بودن. در کمد پرستار

اشتم و رو باز کردم. حدسم درست بود، وسایل رو برد
دوباره به سمت تخت رفتم و زن، تنها با نگاهش دنبامل 

 «؟خوبی»کرد. سکوت بینمون رو شکستم و گفتم: می

 «اشتباه کردم.»هام زل زد و گفت: عمیق به چشم

خواد باهام حرف از این جوابش، مطمنئ شدم که می
 بزنه.

دستش رو تو دستم  رسم رو به آرومی تکونی دادم و
دردی که تو دستش پیچید، اخم کمرنگی گرفتم که از 

 کرد.

 چرا؟ -
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حرف زدن براش سخت بود، چون هربار که درد می 
شد با اخم سنگینی، دردش رو هاش جمع میکشید، لب
 کرد.تحمل می

 عاشق شدم، عاشق یک آدم اشتباه. -

 عاقبت! های بیبازم موضوع این عشق و عاشقی

هش پنج سال ب تر بهش نگاه کردم، کمرت از بیست ودقیق
خورد با اینکه تشخیص سنش تو این وضعیت، واقعا می

 هم سخت بود.

با آرامش باند رو از دستش باز کردم ولی بازم درد 
 کرد.وحشتناکی رو حس می
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 سعی کردم حواسش رو پرت کنم. 

 شوهرت زدت؟ -

 هایفشار داد و از الی دندون هاش رو محکم بهمچشم
 «ست!آره. اون یک دیوونه»ش گفت: کلید شده

 باند خونی رو تو سطل انداختم.

گاز اسرتیل رو باز کردم و پانسامن کردن رو رشوع 
 کردم.

 دونستی؟مگه اینو از قبل منی -

 خیلی درد داره! یکم آروم تر. -

قعا تر واهام رو روی هم گذاشتم، از این آرومچشم
 ای گفتم.شد. با این حال رسی تکون دادم و باشهمنی

ما تو دانشگاه باهم آشنا شدیم، اول اون »ادامه داد: 
عاشق من شد. اصال جلف و سبک و مثل پرسهای 
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کردم نجیب و آقاست. امروزی چندش نبود. حس می
 کرد، خیلی زیادخیلی محتاطانه باهام رابطه برقرار می

دوست داشتنش رو با کمک هاش شد ولی نزدیکم منی
 «کرد.داد. ازم حامیت میبهم نشون می

ی ها براتونسنت این پرسزدم، واقعا چقدر می پوزخندی
خام کردن دخرتها، ماهر و زرنگ باشن! یاد همون فرد 

ناشناس افتادم، یک دفعه قلبم ریخت و ترس رو با متام 
وجودم حس کردم. لب گزیدم و سعی کردم بهش فکر 

 کنم.ن

تونستم عاشقش نشم؟ خیلی خوب بود، چطور می -
کرد. من کسی که حتی به چشم بد بهم نگاه منی

دیدم. هیچ هاش میواقعا دوست داشنت رو تو چشم
 شد!شیطنت و بدجنسی از رفتارهاش، دیده منی

 خالصه باهاش ازدواج کردی. -
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 نگاهم کرد؛ عمیق، اما کوتاه.

 تو ازدواج کردی؟ -

 «نه. مشکالت مهم تری دارم.»و گفتم: پوزخندی زدم 

 کنی؟ چند سالته؟حتی بهش فکر هم منی -

 کنم.بیست و شش، نه بهش فکر منی -

پوزخندی زد که باعث شد درد عمیقی رو توی صورتش 
 حس کنه.

کنی. اگر هم عاشق شدی، خوب می»به سختی گفت: 
 «واقعا ازش مطمنئ شو.

رو از دستش  باند پیچی دستش متوم شده بود، دستم
باشه، البته اگر عمر و فرصتی برای »جدا کردم و گفتم: 
 «عاشق شدن داشتم.

 چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ -
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 خواهرم رسطان داره، زندگیم اصال جالب نیست. -

با شنیدن حرفم، عمیق نگاهم کرد و با ناراحتی 
 و ساکت شد.متاسفمی گفت 

خب سعی کن »هام رو روی هم گذاشتم و گفتم: چشم
قوی باشی و بتونی هرچه زودتر از اینجا بیرون بیای و 

 «شکایت کنی.

همین قصد رو دارم، از »لبخند تلخی زد و گفت: 
 «گذرم. بابامم دنبالشه.خیرش هم منی

 شن.قدرش رو بدون، دیگه تکرار منی -

 دادم.فهمید که پدرم رو از دست 
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 متاسفم، خدا رحمتش کنه. -
 ممنون. -

رسی تکون دادم و وارد دستشویی کوچیک اتاق شدم. 
ی تو آینه روحم رو تو آینه دیدم و به چهرهصورت بی

ها رو پاک هام رو شستم و خونپوزخندی زدم. دست
 کردم. 

هام از نفسی گرفتم و بعد از خشک کردن دست
 دستشویی بیرون اومدم.

 باش. مواظب خودت -

باشه، ممنون. مرسی که به »لبخندی زد و گفت: 
 «هام گوش دادی.حرف

 به سمت در اتاق رفتم و بازش کردم.

 کنم. خداحافظ.خواهش می -
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از اتاق بیرون اومدم و درش رو بستم. با عجله به سمت 
اش رو دادم مهراب جلسهاتاق دریا رفتم، احتامل می

هیچ سودی برای رشوع کرده باشه. ولی این لعنتی چرا 
 خوب شدن دریا نداشت؟

کردم. به اتاقش رسیدم. باید باهاش جدی صحبت می
ی در رو کشیدم و از الی در، داخل به آرومی دستگیره

های اتاق رو دید زدم. با دیدن لبخند پهن دریا و شونه
خورد، تای ابروم باال پرید. مهراب که از خنده تکون می

 گفنت؟یدوتا چی داشنت بهم م این

خندید و منم به دریا دقیق شدم، واقعا از ته دل می 
اراده لبخند عمیقی زدم و در رو آروم بستم. از بی

ها خوشحال شده بودم. داشت اثر دیدن این خنده
شد؟ یا شاید، مهراب حرف کرد؟ داشت بهرت میمی

خندید. هرچیزی خنده داری زده بود که دریا می
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ها هم نبود، دریا بعد مدتها مممکن بود ولی این
تونست خندیدن رو به یاد بیاره. آرامش عجیبی رو تو 

هایی که کنار  وجودم حس کردم، روی یکی از صندلی
 ه.شون متوم بشاتاق بود نشستم و منتظر شدم تا جلسه
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ید برای گفت امکردم، میبا دکرتش صحبت می
تونه خوب بشه و دوباره به زندگی بهبودیش هست. می

هاش رو عادی برگرده و من با جون دل حرف
بودن، قبولشون پذیرفتم حتی اگر واقعی هم منیمی
 کردم. این امید از همه مهم تر بود.می

ده دقیقه بعد با پایین کشیده شدن دستگیره در از فکر 
 خارج شدم.
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وختم که با لبخندی از اتاق بیرون نگاهم رو به مهراب د
 اومد و در رو به آرومی بست.

با دیدنم، لبخندش محو شد و به حالت خشک و 
اش شوکه شدم. ش برگشت. از تغییر حالت چهرهجدی

 موند؟ شد همونطور خوش برخورد میخب چی می

از روی صندلی بلند شدم و مثل خودش رسد نگاهش 
 کردم.

 سالم.  -

چطوره؟ من که »دادم و پرسیدم: جواب سالمش رو 
 «اصال تغییری تو این چند جلسه ندیده بودم.

انگار از حرفم زیاد خوشش نیومد چون رنگ نگاهش 
 هاش کمی توهم رفت.تغییر کرد و اخم
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ولی به نظر من بهرتن. تو هر چند جلسه با من  -
 کنن.خوب برخورد می

د؟ بو  تای ابروم باال پرید، توی هرجلسه دریا مثل امروز
 خندید و خوشحال بود؟ تو هرجلسه اینطور می

رم یعنی چی؟ چرا هروقت می»با ناباوری گفتم: 
 بینم؟ همیشههاش میدیدنش، فقط ناامیدی رو تو چشم

 «گه خوبم!ست. هیچ وقت منیخسته و شکسته

 «همراهم بیاید.»از در فاصله گرفت و آروم گفت:  

چیزی از  خواست دریامتوجه منظورش شدم، منی
هامون بشنوه. رسی تکون دادم و دنبالش رفتم. از حرف

 بیامرستان خارج شد و جلوی در ایستاد.

 خب؟ -
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به نظر من مشکل »کیفش رو به اون دستش داد و گفت: 
 «شامیید.

هام گرد شد. مشکل من بودم؟ با شنیدن حرفش، چشم
یعنی ناراحتی دریا تقصیر من بود؟ ولی من که کاری 

 م!نکرده بود

 «یعنی چی؟»اراده اخمی کردم و گفتم: بی
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متاسفم؛ ولی من »به ساعتش نگاه کرد و جدی گفت: 
االن جلسه دارم. وقت بگیرید و بیاید مطبم که باهم 

 «صحبت کنیم.
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شه منی»از شنیدن حرفش، آهی کشیدم و کالفه گفتم: 
 «ک کلمه بگید که چرا ناراحتیش از منه؟حداقل ی

 نه باید کامل صحبت کنیم. -

 «باشه.»میل گفتم: بی

 رسی تکون داد و بعد خداحافظی کوتاهی ازم دور شد. 

وارد بیامرستان شدم، واقعا حامل گرفته شده بود. حتام 
 گفنت. غیر ازدریا حرفی زده بود که این آقا اینطور می

 اینم بود مگه؟ 

خواستم با دیدنم داشتم برم اتاق دریا ولی منیقصد 
های چند دوباره ناراحتیش رو به یادش بیارم و خنده

 دقیقه قبلش رو به گریه تبدیل کنم.

اومد، لبخند محوی زدم با دیدن فریامه که به سمتم می
 و سالم کردم.
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سالم، خوب به نظر »م دقیق شد و گفت: به چهره
 «منیای.

 .اماوهوم، خسته -

 مونم.خوای برو خونه، من جات میمی -

از لحن رسدم، فهمید که نباید بیشرت بپرسه و ازم بخواد 
که بیشرت براش توضیح بدم. چقدر یک دوست 

 تونست خوب باشه و درک کنه!می

نه عزیز، خودم »از محبتش لبخندی زدم و گفتم: 
 «ای.مونم. توهم از صبح اینجایی، خستهمی

 «نه اینطور نیست.»لب گزید و گفت: 

ارصار نکن. فعال »ش کشیدم و گفتم: دستی به شونه
 کنم.رم اتاق رست، یکم اسرتاحت میمریض ندارم؛ می

 «رسم.باز به کارم می
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 رسی تکون داد.

 باشه هرجور راحتی. -

 ممنون. -

های نه چندان محکم به سمت ازش دور شدم و با قدم
د اون فرد رو هم اتاق رفتم. با یادآوری فردا که بای

 دیدم، آهی کشیدم. واقعا من چقدر ظرفیت داشتم؟می

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

با خستگی از حموم بیرون اومدم و با حوله رشوع به 
 خشک کردن موهام کردم. 

شد که از بیامرستان برگشته بودم و االن یک ساعتی می
رفتم دیدن فردی که شدم و میهم باید حارض می
کرد و قصد داشت به ظاهر، کمکم ادعای شناخت می



وشتآغجنون      
 

 

304 

304 
@romandl 

کنه. امیدوار بودم هیچ خطری در کمینم نباشه و به 
 خاطر وسوسگیم کار دست خودم ندم.

سشوار رو از کشو برداشتم و به برق زدم. حوله رو روی 
 دسته صندلی گذاشتم و سشوار رو روشن کردم. 

شد، تو آینه به صورت همونطور که موهام خشک می
روحم نگاه کردم. حتی چندتا تار موی سفید بیخسته و 

 شد.هم روی رسم پیدا می
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سشوار رو از کشو برداشتم و به برق زدم. حوله رو روی 
 دسته صندلی گذاشتم و سشوار رو روشن کردم. 



وشتآغجنون      
 

 

305 

305 
@romandl 

شد، تو آینه به صورت همونطور که موهام خشک می
روحم نگاه کردم. حتی چندتا تار موی سفید خسته و بی

 شد.هم روی رسم پیدا می

فرنگیس با اون سنش، اینقدر شکسته نشده بود که من 
شده بودم. آهی کشیدم و با خشک شدن موهام، سشوار 

 رو خاموش کردم و دوباره تو کشو گذاشتم.

کش رس قرمز رنگی برداشتم و موهام رو باهاش بستم. به 
هام رفتم. اول قصد داشتم ساده بپوشم مت کمد لباسس

و  دونهم رو میولی با یادآوری اینکه گفته بود زندگی
قصد کمک داره، مانتوی یشمی رنگ جدیدم رو 

 برداشتم.

شد که اونقدر هم حداقل از ظاهرم باید متوجه می 
ا ای بزنم که اون بخواستم تیپ سادهمحتاج نیستم! منی

 رت بهم نگاه کنه.دلسوزی و حقا
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از فکر به این موضوع، اخم کردم. باید شیک و ساده 
 رفتم این بهرت بود.می

 های مانتومم رو برداشتم و پا کردم. دکمهشلوار مشکی
رو بستم و دوباره به سمت میز آرایشم رفتم. کرم رو 

ای رنگم رو مثل روی صورتم پخش کردم و رژ قهوه
هام زدم و ل رو به چشمهام کشیدم. ریمهمیشه به لب

 .آرایشم رو تکمیل کردم. ساده اما شیک شده بودم

زیپ کیفم رو باز کردم و گوشیم رو از روی میز 
برداشتم، خواستم توی کیفم بندازم که لرزید. پیام رو 

 باز کردم.

 «من تو کافه نشستم، منتظرم...»

 چقدر هم عجول بود!



وشتآغجنون      
 

 

307 

307 
@romandl 

م. گوشی رو ای باال انداختم، جوابش رو ندادشونه
خاموش کردم و تو کیفم انداختم و بندش رو روی 

 م گذاشتم.شونه

 نفسی گرفتم و از خونه بیرون رفتم. 

یک ربع بعد رو به روی کافه بودم، رضبان قلبم تند شده 
گفتم، واقعا ترسیده بودم. بود. به خودم که دروغ منی

ولی اینجا یک مکان عمومی بود و هیچ غلطی 
 ه!تونست بکنمنی

آب دهنم رو با صدا قورت دادم. سعی کردم ظاهرم رو 
م حفظ کنم و آروم باشم. کیفم رو محکم تر روی شونه

ی های به ظاهر محکم پا به کافهنگه داشتم و با قدم
 بزرگ و جدید گذاشتم.
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با وارد شدن به کافه، بوی خوشی بینیم رو نوازش کرد. 
اراده نفسی گرفتم و بوی تلخ اما رسد رو استشامم بی

 کردم. 

 خانم مهرابی؟! -

با شنیدن فامیلم از صدای آشنایی، قلبم ریخت. نفسم 
هام یخ بست و حتی دیگه اون بوی بند اومد. دست

 شد.خوش حس منی

ام رو روی هم هآب دهنم رو قورت دادم و چشم
 گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم و برگشتم. 

با دیدنش، تعجب کردم و به سمتش رفتم. رضبان قلبم 
 تر شد و مغزم رو به کار انداختم.آروم
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به صورتش دقیق شدم تا مطمنئ بشم که همونه یا نه؟  
درست حدس زده بودم، پویان بود. پویان کیانی! 

تر بهش زل دقیقهمونی که با مادرش حرف زده بودم. 
 زدم. آره، دقیقا خودش بود!

به میز که رسیدم، بلند شد و سالم کرد. لبخند به لب 
داشت و ازم دعوت به نشسنت کرد. گیج بودم و 

تونستم هضم کنم این مردی که رو به روم نشسته منی
چطوری از زندگیم رس در اورده و چطوری بهم دلبسته 

 شده؟ اصال دلبسته شده؟!

روم باال پرید بود و متعجب بهش خیره شده بودم. تای اب
خیلی تعجب کردید، »ام خندید و گفت: با دیدن چهره

 «آره؟

دستی به موهام کشیدم و به حالت قبلم برگشتم. رسد 
 «کردم که شام باشید.نه حقیقتا، حس می»گفتم: 
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 «جدی؟ چطور؟»این بار اون تعجب کرد و پرسید: 

دیدنتون تو بیامرستان.  از نوع نگاه کردن و گاهی -
ولی خب اصال مطمنئ نبودم و فقط حدس زده 

 بودم. چون خیلی اذیت شدم.

 «یعنی اذیتتون کردم؟»متفکر بهم نگاه کرد و پرسید: 

 «بله، خیلی.»بازم با لحن رسد گفتم: 

 از رک گویی و صادق بودنم، تعجب کرد و خندید. 

 متاسفم. -
دونستید دارید میالبته آگاهانه بود، خودتون  -

 شید!مزاحم می

تای ابروش باال پرید و بعد اخم کرد، خیلی هم خوشش 
گفتم، نیومده بود. ولی خب من داشتم حقیقت رو می

 واقعا اذیتم کرده بود!
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خواستم فضا یکم هیجانی و رمانتیک هم بشه و می -
 دیدمنون خیلی خشک و خالی نباشه!

اش تناقض داشت. هرنگ نگاهش رسد شده بود و با حرف
های مسخره و الکی عاشقانه رو حوصله این حرف

خب امرتون؟ و اینکه، چرا به »نداشتم، پس گفتم: 
 «زندگی من رسک کشیدید؟

شد. اصال از برخوردم راضی نبود و داشت عصبی می
 گارسون رو صدا کرد که به سمتمون اومد.

 جانم؟ سفارشتون؟ -

شکالت »فتم: (نگاه کنم گmenuبدون اینکه به منو)
 «گالسه لطفا.

پویان هم سفارشی عجیب داد که رس در نیاوردم و 
 بیخیال پرسیدنش شدم.
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 «خب؟»با رفنت گارسون، گفتم: 

خواستم بینمون سکوت برقرار شه چون از کنارش منی
 بودن، راضی نبودم.

هم شام به من »ی هم کرد و گفت: هاش رو حلقهانگشت
 «نیاز دارید، هم من به شام.
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از مقدمه چینی و رس بسته حرف زدن خوشم منیومد، 
 «تر بگید.خب واضح»رسد گفتم: 

تون خوب شام خواهرتون رسطان داره، اوضاع مالی -
 نیست و فکر کنم مادرتون هم...

 «خب؟»نذاشتم حرفش رو ادامه بده و گفتم: 
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تون رو خواید، خواهرتون و زندگیچطور میخب شام  -
 نجات بدید؟

و ها ر فکر کنم به خودم مربوط باشه و اینکه شام این -
 از کجا فهمیدید؟

 زد.اونم رسد شده بود و جدی حرف می

 راستش من بهتون عالقه مند شدم. -

مند بود یا نبود زیاد زیاد تعجب نکردم، حاال اگر عالقه
مردها دوز و کلک زیاد داشنت کرد چون این فرقی منی

زدن تا کالمشون تاثیرگذارتر و باید هم اینطور حرف می
 بشه.

 «خب؟»بازم گفتم: 

بار هم تای ابروش باال پرید، انتظار چنین برخورد این
تفاوتی رو نداشت. مردی که مثال غرورش رو رسد و بی
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کرد، راضی به کنار گذاشته بود و ابراز احساسات می
برخورد از طرف یک خانم نبود! با اینکه واقعا این نوع 
ی خودش کردم واقعی نباشه، چون به گفتهحس می

 اون هم به من نیاز داشت.

وجو  کردم و از مند شدم،جستوقتی بهتون عالقه -
 تون رس در اوردم.زندگی

ای گه و هیچ عالقهشد که داره دروغ میکامال حس می
ه چینی بود و قصد خام ها همه مقدمدر کار نیست و این

 «خب چطوری؟»کردنم رو داشت. با این حال گفتم: 

 اونش زیاد مهم نیست. -

 «به نظر من هست.»خشک و جدی گفتم: 

از اطرافیانتون. خودمم »اخم کمرنگی کرد و ادامه داد: 
 «سعی کردم بیشرت بشناسمتون
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یعنی اینقدر بیکار بودید؟ و از چه کسی اطالعات  -
 گرفتید؟

 تر شد.اخمش پر رنگ باراین

سوال اولتون که جوابش واضحه، به خاطر حسی که  -
 تونم بگم.پیدا کرده بودم و دومی رو منی

که هاش خنده دار بود. با اینپوزخندی زدم، واقعا حرف
هنوز به موضوع اصلی نرسیده بودیم ولی واقعا اعصابم 

 خرد شده بود.

 نبوده باشه! امیدوارم از آشناهام -

 فریامه خانم نبودن. -

 دونید؟شناسیدش و اسمش رو میشام از کجا می -

وقتی بخوام از شام بدونم، از »تفاوت گفت: بی
 «فهمم.اطرافیانتون هم یک چیزهایی می
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 شام بهش گل رو داده بودید؟ یا یک نفر دیگه؟ -

 خودم بودم. -

 رسی تکون دادم. واقعا آدم بیکاری بود.

 می کردید؟شام با ماشین تعقیبم  -
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نه من نبودم. برای چی باید اینکار رو »متعجب گفت: 
 «بکنم؟

تر یک لحظه ترسیدم. اگر پویان بود کمی دمل آروم
شد. اما حاال که انکار گرفت و از ترسم کم  میمی
ه ستم دار دونزد. منیکرد  به ترسم بیشرت دامن  میمی
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گه یا نه ولی بازم ممکن بود که دنبامل نکرده دروغ می
 . اما حوصله بحث کردن نداشتم.باشه

 «خب بریم رساغ موضوع اصلی.»پس گفتم: 

 هام نگاه کرد، نگاهش یخ بسته بود.عمیق به چشم

تونم کمکتون کنم. البته با قبول کردن من می -
 پیشنهادم.

 «زی به کمک شام ندارم.من که گفتم نیا»کالفه گفتم: 

هامون رو روی میز گارسون به سمتمون اومد و سفارش
دم م رو خور گذاشت. با رفتنش قاشقی از شکالت گالسه

مطمنئ باشید به نفعمونه. منم »که پویان ادامه داد: 
 «خوام باهاتون صادق باشم.می

 تونم براتون بکنم؟کار میخب؟ من چه -

 دیدید دیگه؟ مادر من رو تو بیامرستان -
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 بله. -

هایی یادتون میاد چه حرف»نفسی گرفت و ادامه داد: 
 «زد؟

با سوالی که ازم پرسید، اخم کمرنگی رو پیشونیم 
 هاش رو به یاد بیارم.نشست و سعی کردم حرف

در مورد نبودن پرسش تو خونه و زن دادنش حرف 
کرد. از رفتار زد و گله میزد. البته بیشرت غر میمی

پویان هم اون روز تعجب کرده بود که من واقعا چیزی 
 رس در نیاوردم.

بله، یک چیزهایی یادم »رسی تکون دادم و گفتم: 
 «هست.

 در مورد ازدواج من یادتونه؟ -
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خواست به کجا برسه؟ هاش میاخمی کردم، این حرف
 به من چه ربطی داشت؟ 

 خب، یک چیزهایی. -

د. ون حاکم شعمیق نگاهم کرد و سکوت سنگینی بینم
هاش لرزید و متام صورتم رو از نظر مردمک چشم

 گذروند.

 «خب؟»کالفه از این سکوت گفتم: 

شه وقتی گفتم زود اینجا رو ترک نکنید و می -
تونه به هام متوم شه؟ واقعا میبذارید کامل حرف

 هردومون کمک کنه.
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هاش حس خوبی نگرفته بودم، یک چیزهایی رو حرف از
کردم ولی حتی سعی نکردم در موردشون فکر حس می

 کنم. 

 خب؟ -

 «چقدر گفتیم خب!»خندید و گفت: 

 اراده لبخندی زدم ولی زود محو شد. بی

دونم و شام هم چون هیچی از ادامه حرفتون منی -
 کنید.هی مقدمه چینی می

 «امیدوارم تعجب نکنید.»تایید کرد و گفت: 

 منم. -

خوام که با می»هام دقیق شد و گفت: دوباره به چشم
 «من ازدواج کنید!
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م و تای ابروم باال پرید. چند ثانیه با اخم روی پیشونی
نگاهش کردم و بعد متام وجودم رو  های گرد شدهچشم

 خشم پر کرد، صورتم رسخ شد و داغ کردم.

م، دستپاچه شد و گفت: با دیدن تغییر حالت صورت
 «اش گوش کنید!لطفا به بقیه»

فت ر م از شدت عصبانیت باال پایین میی سینهقفسه
تونست همچین پیشنهادی بهم بده؟ درخواست چطور می

ازدواج؟ کمک به من و دریا؟ کمک به خودش؟ زن دادن 
 زوریش؟! 

 ترین پیشنهادی بود که تو عمرم ازماین پیشنهاد وقیحانه
ود! مگه من هرجایی بودم که همچین پیشنهادی شده ب

 داد!؟می

شام... شام »م گفتم: های کلید شدهاز بین دندون
 «چطور جرئت کردید؟ چطور جرئت کردید که...
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لطفا اشتباه »نذاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت: 
 «برداشت نکنید، باور کنید فقط قراره بهم کمک کنیم!

 من قبلش گفتم»گفت:  عصبی از رسجام بلند شدم که
 «هام رو بزنم. شام هم قول دادید!بذازید کامل حرف

تونستم هضم کنم. یعنی اونقدر زدم و منینفس نفس می
 شد؟می آبرو شده بودم که همچین پیشنهادی ازمبی

میل و با عصبانیت دوباره روی صندلی نشستم و با بی
 نفرت نگاهش کردم.

 ل شه.هیچی نگید لطفا، بذارید کام -
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گفتم که از اول هم »سکوتم رو که دید ادامه داد: 
خوام باهاتون صادق باشم. راستش اون روز که می

دیدمتون حس خوبی ازتون گرفتم. نگاه پاک و ساده ای 
شک االن هم همینطور ولی خب با این حال داشتید بی

بودید و کالفه ولی حفظ ظاهر کرده بودید و با خسته 
دادید. همون روز هم آرامش جواب اطرافیانتون رو می

منتظر شدم که مامانم رسمش متوم شه و دوباره 
ببینمتون. با اینکه به اطرافتون توجه داشتید یک 

 «تفاوت بودید.جورایی هم بی

هاش فکر کردم. واقعا اون روز همینطور که به حرف
حفظ کنم و بذارم  گفت بودم. سعی کردم آرامشم رومی

فایده بود و به هاش متوم شه. با این حال که بیحرف
 کردم.ش رو قبول منیهیچ عنوانی پیشنهاد وقیحانه

 باز هم با سکوت من مواجه شد و ادامه داد.
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ها، راستش گم عشق در نگاه اول و این حرفمن منی» 
ی بهتون دارم و ازتون عاشق هم نیستم. فقط حس خوب

 «خوشم میاد.

تای ابروم باال پرید، چه رک و راست بود! با یاد اینکه 
شونه، تعجبم از بین اکرث مردها حقه بازن و این شیوه
 رفت و باز، نفرت به رساغم اومد.

سعی کردم بهتون نزدیک بشم اما خب واقعا خیلی  -
شد، بعدم من باید یکم بیشرت ازتون یهویی منی

تون رو تا حدی فهمیدم پس برای همین زندگیمی
 دونم.می

غیر از اینکه به ظاهر رک و راست بود، خیلی هم پرو و 
 وقیح بود!
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آره یکمم احساس بازی کردن توی فیلم سینامیی  -
کردید و من رو هم به اجبار یک بازیگر واقعی 

 نشون دادید!

یعنی چی مگه چی »با شنیدن حرفم خندید و گفت: 
 «م؟کار کرد

 کردید و من تا مرز سکوته رسوندید.تعقیبم می -

 ی روی لبش محو شد.خنده

 من که گفتم تعقیبتون نکردم. -

برای من سخته باورش، عصبی هم هستم. »جدی گفتم: 
 «پس زودتر متومش کنید.

 با فهمیدن جدیت کالمم، ادامه داد.

من یک پیشنهاد خوب دارم. اگر با من ازدواج کنید  -
 های خواهرتون رو بدم.خرج متام عملتونم من می
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واقعا حالتون خوبه؟ چطور »کالفه و خسته گفتم: 
 «زنید؟نشناخته و یهویی این حرف رو می
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شناسمتون. شامهم کم من می»بین حرفم پرید و گفت: 
 «شناسید.کم می

خواید شام چه کار میمن اصال برام مهم نیست  -
 بکنید و هدفتون چیه ولی کال اشتباه گرفتید!

نم شام به م»قاشقی از بستنی عجیبش رو خورد و گفت: 
 «کنید؛ اینطور آخه!کمک می

 چه کمکی؟ -
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های مامانم رو یادتونه دیگه. ارصار به خب حرف -
خواد من با یک دخرت ازدواج من، در اصل می

ازدواج کنم. ولی  العاده دین دارمذهبی و فوق
تونم با همچین آدمی زیر یک خب من واقعا منی

 سقف باشم.

 

کردم؟ هاش گوش میدونستم چرا داشتم به حرفمنی
کردم و حتی منی که حتی به پیشنهادش فکر هم منی

 حارض نبودم بزنم زیر گوشش. آدم دیوونه، دیوونه بود!

واقعا هم یک دخرت با کامالت برای همچین پرسی 
ناسب نبود. چه جالب که خودش هم قبول داشت. م

 ببینید، مهم نیست این»اراده پوزخندی زدم و گفتم: بی
ها. من که قرار نیست اون پیشنهاد زشتتون رو حرف

 «دیم؟قبول کنم. پس چرا واقعا داریم ادامه می
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خوای خواهرت رو نجات تو واقعا منی»اخم کرد و گفت: 
 «بدی؟!

ع کردنم گذشته بود و با عصبانیت شدم تو! از خیر جم
 حرفش رو زد.

 طوری هم که نه!این-

تونی بفهمی ای داری؟! میواقعا چه راه حل دیگه -
دی! من حتی با دکرتش که داری از دستش می

 حرف زدم.

 با شنیدن حرفش، یک دفعه قلبم ریخت و ترسیدم.

 «یعنی چی؟ چطور؟»آروم گفتم: 

های قوی و عمل توننخوای بگم؟ منیواقعا می -
کارساز روی خواهرت انجام بدن. چون از اوضاع 

مالیت خرب دارن و خودت بهشون گفتی. اینطور که 
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ش نیست. گذره هیچ امیدی به بهبودیداره می
فقط چون پرستار اون بیامرستان هستی و به 

 جاش هم کمکت کردن!حساب آشنایی تا همین

 کردم،یبا حرفش فرشده شدن بیشرت قلبم رو حس م
 چرا اون دکرت لعنتی به خودم نگفته بود!؟ 

 «شه.گفنت داره بهرت می»ناباور گفتم: 

خواسنت ناامید شی. در باید هم اینطور بگن! منی -
هر صورت چند درصدی هم ممکنه خواهرت خوب 

 بشه. البته اگر معجزه بشه.

 دادم.شد؟ من داشتم دریا رو از دست میمعجزه می

تونست دروغ بگه و قصد وسوسه کردنم با فکر اینکه می 
رو برای قبول کردن پیشنهادش داشت، دوباره جون 

 گرفتم و اخم کردم.
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 گی!دروغ می -

اثباتش که کاری نداره، برو خودت »خندید و گفت: 
 «بپرس.
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کی رو رسم ریخته شد. با شنیدن این حرفش، آب پا
گفت با پرسیدنش از صحت یا دروغی بودنش راست می

 شدم. مطمنئ می

واقعا حامل بد شده بود و دوست داشتم هرچه رسیعرت 
 ی لعنتی رو ترک کنم.این کافه

 «رم.خیلی حرف زدم، من می»خسته گفتم: 
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هیچ چیزی جز گفنت همین جمله نداشتم. از روی 
م رو روی دوشم انداختم که صندلی بلند شدم و کیف

 «شه؟پس تکلیف چی می»گفت: 

اصال حوصله نداشتم جر و بحث کنم و بگم دست از رسم 
بردار و بذار به درد خودم مبیرم! عصبی و کالفه گفتم: 

 «هیچی!»

االن حالت »از میز دور شدم که دنبامل اومد و گفت: 
م رو داری، دم. شامرهخوب نیست و بهت حق می

کنی. ولی نذاشتی این پیشنهاد رو قبول میمطمئنم 
 «کامل تر حرف بزنم. من منتظرم.

هاش گوش بدم، از کافه بدون اینکه به چرت و پرت
بیرون اومدم. واقعا هواش برام خفه کننده شده بود. با 
پا گذاشنت به پیاده رو، نفسی گرفتم و هوای تازه رو با 

 هام فرستادم.ولع به داخل ریه
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خواست بودم و صورتم رسخ شده بود. دمل میداغ کرده 
ای بشینم و فکر کنم به متام برم خونه و فقط یک گوشه

رفتم ام! ولی باید میاتفاق های نحس زندگی
رسیدم. و بدتر از همه این بود بیامرستان و به کارم می

 زدم. که باید با دکرت دریا حرف می

 تاکسی گرفتم و به سمت بیامرستان رفتم.

اشک هام بدون اینکه متوجه بشم، صورتم رو خیس 
تر. من واقعا دیگه کرده بود و هوای دمل رو ابری

 گنجایش و تحمل هیچی رو نداشتم.

با رسیدن به بیامرستان، از تاکسی پیاده شدم و 
ش رو حساب کردم. وارد سالن بیامرستان شدم و کرایه

م رومه و داره سال بدون اینکه متوجه بشم کی روبه
داشتم و به سمت اتاق پرستارها کنه، قدم برمیمی

 کردم.حرکت می
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م اونقدر و گرفته و پریشون بود که اون هارو ولی چهره
ناراحت نکنم و متوجه بشن که من واقعا حامل خوب 

 نیست.

حوصله تن کردم و با وارد شدن به اتاق، روپوشم رو بی
 کیفم رو توی کمد گذاشتم.

ن، خستگی داشت و دمل واقعا شیفت شب بود
های بدبخت رو تیکه تیکه کنم! خواست این مریضمی

تونستم با کردم و منیولی هربار با آرامش برخورد می
سهل انگاری بهشون برسم. با اینکه از درون، خون خونم 

 خورد.رو می

ها رسیدگی کردم. زود به سمت وقتی به دوتا از مریض
ک اینکه بیامرستان رو تر  اتاق دکرت دریا رفتم که قبل از

کنه، من باهاش صحبت کنم و ببینم واقعا چقدر اوضاع 
 وخیمه.
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چند تقه به در زدم و با شنیدن صداش که گفت: 
 «بفرمایید.»

نفسی گرفتم و در رو باز کردم. با وارد شدنم، بوی تلخی 
 حامل رو بدتر کرد. به مشامم رسید و

نگاهش عوض شد. تونستم ترس توی  با دیدنم رنگ
 هاش رو ببینم. چشم

حالت گرفته و ناراحت صورتم، گویای همه چیز بود و 
 نیاز به گفنت حرفی نبود.

 سالم، بشینید. -
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منونده  آروم جواب سالمش رو دادم. واقعا رمقی تو تنم
 بود.

شستم و بدون روی مبلی که رو به روی میزش بود ن
دونم حالش بده. ولی امیدی می»مقدمه چینی گفتم: 

 «شه؟هست؟ خرجش چقدر می

امیدش کمه، »جا کرد و محکم گفت: عینکش رو جابه
ها رو انجام بده شاید بشه یه چیزی ولی اگر عمل

 «گفت.

دکرت هم مقدمه چینی نکرد و رک و راست حرفش رو 
 ای نداره.فایده زد. انگار فهمیده بود دیگه گول زدنم

 خیلی خرجش زیاده؟ -

 هاش رو روی هم گذاشت.چشم

 درسته، خیلی زیاد. -
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 «چرا بهم نگفته بودید؟»آهی کشیدم و گفتم: 

کاری از دستت »رس به زیر شد ولی محکم گفت: 
گفتم ولی من از اومد؟ با اینکه باید بهت میبرمی

ات خرب داشتم و تو مثل دخرتمی، من تا جایی زندگی
 «در توانم بود کمک کردم. که

ها رو داده بود ولی گفت، خرج بعضی از عملراست می
ای نکرده بود. با گفتنش هم من انگار هیچ فایده

های پویان، تونستم کاری کنم. با یاد آوری حرفمنی
نور امیدی تو دمل روشن شد، اما زود خاموش شد و اخم 

 م نشست.پررنگی روی پیشونی

ای به ذهنم خطور کرده بود؟ از این هچه چیز احمقان
 فکر حامل بد شد و خودم رو رسزنش کردم.

 شد دخرت؟ چرا اخم کردی؟چی -
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ی ابروهام رو با شنیدن صداش، به خودم اومدم و گره
 باز کردم.

 چیزی نیست.  -

دونستم باید چی کار کنم، هیچ راهی جلوی واقعا منی
 دونستمروم نبود. همش بن بست بود و بن بست. منی

تونستم این دیواری رو که مانع بهرت شدن چطور می
د شکستم؟ شایشد رو بشکنم. اصال باید میهمه چیز می

 شمثل این دیوارهای سحرآمیز، باید دنبال جای مخفی
شد؟ با این فکرها، لعنتی به گشتم تا خودش باز میمی

خودم فرستادم و عقلم رو رس جاش اوردم. من داشتم 
 آخه؟! گفتمچی می
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 اوضاعش خیلی وخیمه؟ -

ترسم آره به قدری که حتی از عمل کردنش هم می -
 ترسم زیر عمل...آخه می

خواست حرفش رو نصفه گذاشت ولی فهمیدم چی می
. متام بدنم رشوع به لرزیدن کرد و قلبم ریخت. بگه

دهنده بود. اشک قاب عذاب حتی فکر بهش هم
هام شد و دیدم رو تار کرد. صورت دکرت افتخاری چشم

ی اشکم خیلی چاق تر دیده دیدم و پشت پردهرو منی
 شد.می

های اشک روی نفسی گرفتم و لب گزیدم. قطره
هام رس خوردن و دنبال هم بازی کردن تا افتادن و گونه

داشنت هام سقوط کردن. چه رسگذشت تلخی رو دست
 مردن.، متولد نشده میاین اشک ها
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مثل دریای من! ولی هنوز بود، هنوز هست، هنوز 
مرد، از درون نابود خواهد بود! اما... از درون می

 شد.شد. روحش پرپر میمی

دریا که سنی نداشت، هنوز شیرینی زندگی رو نچشیده 
بود. اصال زندگی شیرین بود؟ جوابی براش نداشتم، 

 پوزخندی زدم. ارادهبی

دکرت هم حرفی نداشت، اصال حرفی نبود که زده بشه. 
تم تونسخواستم مطمنئ بشم که من واقعا منیفقط می

هیچ کاری برای دلیل زنده بودنم بکنم. دریا دستی 
تونستم بکنم؟ رفت. من چه کار میدستی داشت می

 راهی بود؟ 

آره زد که هست، های قلبم داد میتهیک صدایی از ته
خوای قبولش کنی و من هست! ولی توی خودخواه منی

 رحامنه وجدانم رو خاموش کردم. بی
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 «ممنون.»از روی صندلی بلند شدم و گفتم: 

 .کاری نکردم -

لحن صداش اونقدر رشمنده بود که حتی منم حرفی 
برای گفنت نداشتم. آروم خداحافظی کردم و از اتاق 

 خارج شدم.

ه زیر بیا رو طی کردم و رسبهبا خستگی مسیر اتاق در
 در اتاقش رسیدم. 

زدم خواب باشه. با کمرتین رس و صدا، حدس می
 ی در رو کشیدم و در رو باز کردم.دستگیره
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های سست وارد اتاق توی تاریکی غرق شده بود. با قدم
ی دخرتی کردم که روزی هاتاق شدم و نگاهم رو خیر 

خندید. تو زندگیش مادر کم داشت، توقع میساده و بی
خندید. اون زندگی لعنتی رو پدر کم داشت اما می

 قبول کرده بود. 

امید روی تخت بیامرستان روح و بیولی االن بی
ی نامعلومش به رس خوابیده بود و در انتظار آینده

با مرگ دست و پنجه ای که برد. دخرت شونزده سالهمی
کرد، اما خودش رو برای شکست آماده کرده نرم می

 بود.

هام روی صورتم اراده از چشمهای اشک، بیقطره
م رو شستند. یک قدم های قرمز شدهریخنت و گونه

 جلوتر رفتم و به صورت غرق در خوابش خیره شدم. 
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 شمو هم باز زیبا بود. معصومیت از چهرهابرو و بیبی
ی من با این دنیای کرد. دریای شکستهبیداد می

 جنگید.رحم میبی

دستش رو روی قلبش گذاشته بود و مشت کرده بود، از 
. زداش، زنجیری برق میهای جمع شدهالی انگشتالبه

با حس کنجکاوی دستم رو به دستش نزدیک کردم و 
ش رو باز کردم. با دیدن های قفل شدهآروم انگشت

دونستم چی بود و از کجا بود، رنگی که میپالک قرمز 
ی وجودم برای این دل کوچیک و پر قلبم ریخت. همه

 نیازش سوخت.

ای توش جا شبی رو به یاد آوردم که اصال هیچ غصه
 نداشت، تولد دریا.

ند کرد، شبی که لبخشبی که فرنگیس با بابا دعوا منی 
اه ش نگداشت و با نگاه پر شورش به اعضای خانواده
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کرد. شبی که من! من با فرنگیس تو آشپزخونه با می
کلی خنده، کیک تولد درست کردیم و دریا با 

 گرفت.های مکررش، ازمون عکس میخنده

رنگ شده بودن و عشق برای یک شبی که تنفرها، بی
های ما رو رنگ زده بود. اون شب شب هم که شده، دل

ردنبند رو همه عاشق هم بودن و همون شب دریا، این گ
از فرنگیس و بابا هدیه گرفته بود که عکس 

خانوادگیمون توش بود. عکسی که دریا تازه به دنیا 
خندید و من روی پای اومده بود و تو بغل فرنگیس می

 ها نشسته بودم.بابا کنار اون

لبخند محوی زدم و آهی کشیدم. اون پالک قرمز رو 
کرار وقت ت برنداشتم تا ببینم عکسی رو که دیگه هیچ

شد. دریا پر از خواسنت بود، نیاز به مهر مادری، منی
 آغوش پدر و... من!
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هیچ یک از ما رو نداشت، حتی منی که بودم اما در  
 باطن نه!
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ریخنت. بدنم داغ شده بود و قلبم وقفه میهام بیاشک
س کشیدن برام سخت شده بود. دیگه کرد. نفدرد می

تونستم این فضای پر از خواسنت رو تحمل کنم. از منی
اتاق خارج شدم و به دیوار تکیه زدم و روی زمین 

 افتادم. 

 م گذاشتم و گریه کردم. رسم رو روی زانوهای جمع شده
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زدم. شاید خیلی فردا باید به روانشناسش هم رس می
همیدم. من نباید ناامید فچیزهای دیگه از دریا می

 دادم!شدم و دریا رو از دست میمی

دوباره ضمیر ناخودآگاهم به سمت مردی کشیده شد که  
اش تنم رو لرزونده بود. پیشنهادی رشمانهبا پیشنهاد بی

که وسوسه کننده و تخریب کننده. ولی من باید خودم 
 کردم یا دریا رو؟رو انتخاب می

 . اما...جوابش قطعی بود، دریا

رسی تکون دادم تا از فکر پویان بیرون بیام. من باید 
قوی باشم. باید خودم، دریا رو بسازم. یک دریای 

 جدید.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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با به صدا در اومدن آالرم گوشی، از خواب بیدار شدم. 
هام کشیدم تا دیدم واضح شه. روی تخت دستی به چشم

 روی صورتم کنار دادم.نشستم و موهام رو از 

خمیازه ای کشیدم و بعد بلند شدم. امروز باید به مطب 
رفتم. پس برای چند ساعتی یکی از مهراب عرفانی می

 کرد.پرستارها جای من تو بیامرستان کار می

بعد از اینکه دست و صورتم رو تو روشویی شستم، به 
 خورد وسمت آشپزخونه رفتم. فرنگیس داشت چای می

کردم که خوند. دیگه تعجب منیودش آهنگ میبا خ
هاش نیست. گاهی ست و پی خوش گذرونیچرا خونه

ها خونه منیومد اما نسبت رفت بیرون و بعضی شبمی
 تر شده بود.به قبل خیلی کم



وشتآغجنون      
 

 

347 

347 
@romandl 

روش ای برای خودم ریختم و روی صندلی و روبهچایی
دریا »نشستم. دست از خوندن کشید و پرسید: 

 «چطوره؟

 ی بد، خیلی خیلی بد.خیل -

با شنیدن حرفم، رنگ نگاهش عوض شد و با لکنت گفت: 
 «یعنی چی؟»

 یعنی اینکه امید کمی مونده. -

ش توهم رفت و مات بهم نگاه کرد. از روی صندلی چهره
های بلند به سمت اتاقش رفت و محکم بلند شد. با قدم

 در رو بهم کوبید. 

 ت.دمل بیشرت گرف ش تعجب کردم واز این رفتار ناگهانی

اشکی  ای از چایم نوشیدم و قطرهآهی کشیدم و جرعه
 اهمیتام رس خورد، تو لیوان چای افتاد. بیکه از گونه
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بهش، به نوشیدن ادامه دادم و استکان خالی رو با 
 حرص روی میز گذاشتم.
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 دگی بود که پا توش گذاشته بودیم؟واقعا این چه زن

کالفه پوفی کشیدم و بلند شدم. به سمت اتاقم رفتم و 
 لباس هام رو پوشیدم و از خونه بیرون اومدم.

تاکسی گرفتم و به سمت مطب مهراب عرفانی حرکت 
هاش آمادگی دونستم برای شنیدن حرفکردم. منی

خواست چی بگه؟ دونستم میداشتم یا نه؟ اصال منی
هاش امیدوار کننده بود یا ناامید کننده؟ چرا حرف

 موضوع صحبتش قراره من باشم؟ دریا چی بهش گفته؟ 
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د، مغزم داشت منفجر هایی که تو ذهنم بو از شدت سوال
شد. با اینکه تا چند دقیقه دیگه همه چی برام روشن می
 شد اما تحملش واقعا سخت بود.می

 به مطب رسیدم. با قدمای بلند وارد مطب شدم.

به سمت منشی رفتم، رسش توی کامپیوتر بود و اخم 
 داشت. انگار به مشکل برخورده بود. 

 سالم، نوبت داشتم. -

ر کرد و بعد انگار فامیلم رو یادش با دیدنم کمی فک
 «سالم، اسمتون؟»نیومده باشه، گفت: 

 دالرام مهرابی. -

دوباره به مانیتور کامپیوتر زل زد و کمی بعد گفت: 
 «پنج دقیقه دیگه برید داخل.»
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رسی تکون دادم و روی صندلی انتظار نشستم. با 
صدای پیامک گوشیم، گوشی رو از تو کیفم بیرون 

 نش کردم.کشیدم و روش

پیام از طرف پویان بود، آهی کشیدم و پیامش رو باز 
 کردم.

شه واقعا! سالم، فکرهاتون رو کردید؟ داره دیر می»
کنم، شامهم قراره کمکم فقط من به شام کمک منی

کنید. جدا از احساس من به شام، بیاید فکر کنیم که 
 «ست.این یک معامله عادالنه

 تایپ کردم.اراده اخمی کردم و بی

 «یعنی چی؟ منظورتون از معامله چیه؟»

کرد و از اینکه با بحث ازدواج، با آینده من بازی می
اسم معامله رو روش گذاشته بود، دمل گرفت. واقعا حق 
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یک دخرت این بود؟ منی که منتظر یک آینده رویایی 
 بودم.

یعنی واقعا هرچی خوشبختی هست برای تو  
 عادالنه نیست!هاست؟ این واقعا فیلم

 «شه هم رو ببینیم؟می»جواب داد: 

 تند تایپ کردم.

 «نه.»

 ی محکم، جای حرفی براش نذاشت.«نه»و این

دادی. ولی جدا از اینکه بحث ای کاش اجازه می»
زندگی خواهرت در میونه. بحث زندگی منم هست، تا 

بره خواستگاری دخرتی چند روز دیگه من رو به زور می
خوامش. باور کن بحث سواستفاده و این منیکه اصال 

زنم. منم ها نیست. منم دارم صادقانه حرف میحرف
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خوام، هر رشطی هم بگی مشکل دارم و ازت کمک می
 «قبوله.
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 ی محکم، جای حرفی براش نذاشت.«نه»و این

ولی جدا از اینکه بحث دادی. ای کاش اجازه می»
زندگی خواهرت در میونه. بحث زندگی منم هست، تا 

بره خواستگاری دخرتی چند روز دیگه من رو به زور می
خوامش. باور کن بحث سواستفاده و این که اصال منی

زنم. منم ها نیست. منم دارم صادقانه حرف میحرف
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خوام، هر رشطی هم بگی مشکل دارم و ازت کمک می
 «ه.قبول

با خوندن جمله آخرش، نوری تو قلبم پیچید و لبخند 
 گفتم قبول بود! هام اورد. هر رشطی میرو به لب

با شنیدن اسمم از طرف منشی، گوشی رو تو کیفم 
 انداختم و جواب دادن بهش رو به بعد موکول کردم.

و نوری که تو قلبم پیچیده بود رو خاموش کردم. من 
 شد؟داریا چی می شدم، ولینباید سست می

کیفم رو روی دوشم انداختم و به سمت در قدم 
 «بفرمایید»برداشتم. چند تقه به در زدم و با شنیدن

 دستگیره رو کشیدم و وارد شدم. 

با وارد شدن به اتاق،  بازم بوی خوش و مطبوعی که 
 داد رو حس کردم. حال عجیبی بهم دست می
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ق پیچیده بود رو به اراده و با ولع، عطری که تو اتابی
 هام فرستادم و لبخندی زدم.ریه

به خودم اومدم و اخم « اهمی!» با شنیدن صدای
ارادگی، عصبی شدم. حاال با خودش، کردم. از این بی

 کرد!چه فکری می

برای اینکه از این فکرهای کثیف نکنه، زود گفتم: 
 «ده جدا.سالم، عطرتون بوی خوبی می»

 سالم، بفرمایید. -

نگاهش کردم و بعد فهمیدم چقدر ضایع تر کردم همه 
چیز رو! عمیق بهم نگاه کرد و حارض بودم قسم بخورم 

های که خندید اما زود محوش کرد. لب گزیدم و با اخم
 سنگین به سمت مبل رفتم و نشستم.

از روی صندلیش بلند شد و به سمت مبل روبه روی من 
 حرکت کرد و نشست.
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تم محکم فشار دادم. رسم پایین بود و بند کیفم رو تو دس
که بینمون حاکم شده بود،  دیدمش. از سکوتیمنی

خواستیم در مورد دریا خب می»کالفه شدم و گفتم: 
 «حرف بزنیم. چی بهتون گفته؟

منتظر جوابی از طرفش بودم ولی هیچی نگفت. رسم 
 های گردش بهم، با چشمرو باال گرفتم و با نگاه خیره

 هش کردم که به خودش اومد و رسی تکون داد.شده نگا

 «بله، درسته.»و حس کردم با دستپاچگی گفت: 

 تای ابروم باال پرید، چرا امروز اینطوری شده بودیم؟

 خب منتظرم که بشنوم. -
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 پا روی پا انداخت و نفسی گرفت.

ی ی که با دریا داشتم، متوجهاتو این چند جلسه -
 ی شام شدم.نگرانیش در مورد آینده

 «یعنی چی؟»اراده اخمی کردم و گفتم: بی

زنه. در مورد دریا، مدام در مورد شام حرف می -
 تون و...نابود شدن زندگی

 «زندگیش.»مکثی کرد و آروم ادامه داد: 

 «خب؟»دمل گرفت، لب گزیدم و کمی بعد گفتم: 

بیامریش ناراحت نیست که از شام  اونقدر از -
تون رو پاش گه شام همه زندگیناراحته. می

 گذاشتید.
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ذاشتم؟ هرکسی جای گفت؟ نباید میاین چی داشت می
کرد متام تالشش رو بکنه. فقط بود، سعی میمن هم می

 من نبودم که!

 گید نکنم؟یعنی می -

 نه، منظورم این نیست. -

 «بگید.تر پس دقیق»کالفه گفتم: 

کنه. می دریا روی روابط شام خیلی پافشاری -
ی زندگیتون رو کنه که شام همهاینطور فکر می

تونید به زندگیتون برسید. و ذارید و منیپاش می
ای کارهای که باید بکنید رو انجام بدید یا رابطه

 رو که دوست دارید داشته باشید. 

هروقت  هاش تعجب کردم، پس برای این بود کهاز حرف
رسید با مهراب مالقات داشت، شاد بود و به من می

ی شد! با هربار دیدن من، آیندهناامید و ناراحت می
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رفت. دوباره ناخودآگاهم هاش رژه میمن جلوی چشم
پیشنهاد ازدواجش، بدتر از   به سمت پویان کشیده شد و

 قبل تو رسم تکرار شد!

 «ی زندگی من دریاست.همه»آروم گفتم: 

خواد اینطور فکر کنه، تا اونجایی که من دریا منی -
فهمیدم خیلی دخرت دلسوز و دل پاکیه. حتی اینکه 

. برای دخرتی کنهازدواجتون خیلی خوشحالش می
تو این سن، درک این موضوع و اهمیت دادن قابل 

اش رو دوست داره. و اینکه تحسینه. خیلی خانواده
زنه و چیزی تا اسم مادرتون میاد فقط لبخند می

دونم که پدرتون به رحمت خدا گه. اما میمنی
 رفنت، خدابیامرزتشون.
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دریا از فرنگیس چیزی نگفته بود. دمل برای این همه 
ش سوخت. از اینکه باور نداشت مادرش یک زن سادگی

فت. به این فکر ست، بیشرت دمل گر خراب و بدکاره
کرد که حتی این مادر به مالقاتش نرفته بود، با منی

 وجود اینکه مثال قصد داشت بره.

 ممنون، خدا رفتگان شام رو هم بیامرزه. -

ممنونم. خب من فکر کنم باید از مادرتون سوال کنم.  -
کنه. هر وقت اسم چون به بهرت شدن دریا کمک می

نگاه غمگین و لب خندون  مادرتون رو میارم، تنها با یک
 کنه.نگاهم می

 چون ما مادری نداریم. -

یعنی ایشون هم فوت کردن؟ ماریا »تعجب کرد و گفت: 
 «که چیزی نگفت.
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 نه، هست ولی خب انگار اصال نیست.  -

ی قضیه شد و گفت: عمیق بهم نگاه کرد و متوجه
 «فهمیدم. تا حاال به دیدنش رفته؟»

 ارادهدادم و لب گزیدم. بیی نه تکون رسی به نشونه
 هام ریخنت و صورتم رو خیس کردن.اشک

 شه. باید بره. دریا خیلی خوشحال می -

رسه. من به دونم چرا به مثر منیقصد داره، ولی منی -
شناسمش اما دریا هنوزم عاشقانه عنوان مادر منی

 دوستش داره.

 «بله متوجه شدم.»رس به زیر شد و گفت: 

ن حاکم شد اما چند دقیقه بعد بردیا گفت: سکوتی بینمو 
تونید بهرتش کنید. حتی اگه نیاز به نقش شام می»

بازی کردن باشه. چون تو این چند جلسه متوجه شدم، 
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خواد. با تون چیزی منیماریا جز شام و خوشبختی
اینکه سنی نداره، اما خیلی عاقله و نسبت به هم سن و 

خواهن، اصال تونن خود هاش که تقریبا میسال
 «خودخواه نیست.

 «هیچ وقت نبوده.»لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 پس شام باید بیشرت کمک کنید. -

رفتم ازدواج واقعا چه انتظاری از من داشت؟ می
 کردم؟ اونم با کی؟کردم؟ اظهار خوشبختی میمی

هام ظاهر شد و دوباره پویان و پیشنهادش جلوی چشم
ه پر کرد. هر رشطی هم بند بند وجودم رو از وسوس

گفتم قبول بود. اینطوری من حتی دریا رو هم از می
 دادم.دست منی

گید چی کار کنم؟ برم ازدواج کنم؟ با کی؟ می -
 کشک که نیست!
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دونم که خیلی سخته. من هم نگفتم با کسی من می -
خوام این رو بهتون بگم که ازدواج کنید! ولی می

ید و یک زندگی همون قدر که خواهرتون به یک ام
خوام بگم خوب نیاز داره شام هم دارید. می

خودتون رو فراموش نکنید. اگر کسی هست که 
تونید بهش تکیه کنید یا دوستون داره و به می

دارید، خاطر خواهرتون قدمی براش برمنی
خوام بگم بردارید. شام هم حق خوشحال بودن می

اهی و عاشق بودن رو دارید. جدا از اینکه خودخو 
نیست، این چیزی هست که خواهرتون هم برای شام 

نگران ببینه  دوست داره، اینکه شام رو تنها و
کنه. یا اگر کسی رو دوست ندارید و ناراحتش می

کسی شام رو دوست داره، به ایشون اجازه نزدیکی 
بدید شاید همه چیز خوب پیش رفت، البته با 
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ای تون. شاید اولش باید بر آگاهی از رابطه
خواهرتون کمی نقش بازی کنید تا کمی روحیه 

 بگیره.
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هاش تو رسم عمیق نگاهش کردم، مدام پویان و حرف
 نداخنت.دادن و تنم رو به رعشه میجوالن می

 «دونم.منی»آروم گفتم: 

، شام گفتیداینطور که »تای ابروش باال رفت و گفت: 
و من هم امیدوارم.  شه احتامل داد که کسی باشهمی
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ولی سعی کنید یک آدم مناسب باشه، سودجو و ناپاک 
 «نباشه.

با شنیدن حرفش، دمل گرفت. من پویان رو 
شناختم. فقط یک چهره و یک اسم بود برام، البته با منی

 یک پیشنهاد کثیف اما وسوسه کننده!

 بازی کردن کار درستیه؟ به نظرتون این نقش -

معلومه که نیست ولی یک راه خوبیه. اگه واقعا کسی  -
رو دوست دارید و دوستون داره با ایشون رشوع به 

 زندگی کنید تا نقش و تظاهر هم نباشه.

پوزخندی کنج لبم نشست، دوست داشتم؟ کسی دوستم 
 داشته باشه؟ چطور ممکن بود!

ود. ب« باشه»ینهرسی تکون دادم که فکر کنم به نشو 
متام تنم رشوع به لرزیدن کرد و ترس و اسرتس متام 

 کردم؟ وجودم رو فرا گرفت. من با زندگیم چه می
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رفت و هام رژه میی پویان جلوی چشممدام چهره
خواست کرد. دمل میاعصاب داغونم رو خراب تر می

جیغ بزنم و بگم دست از رسم برداره. ولی باز حرفش که 
 تو رسم« دریا باید از خودت هم مهم تر باشه.»گفت: می

گفت، دریا کرد. راست میام میشد و خفهپخش می
. کردمزندگی من بود پس باید از زندگیم محافظت می

 بودم!دادم حتی اگه بهاش خودم میباید نجاتش می

 مادرتون رو هم بگید حتام به دریا رس بزنه. -

 «کاریش نبود! اگه وقت»اراده و باکنایه گفتم: بی

 جدا از مسائل روحی، اوضاع جسمیش چطوره؟ -

نگاهم رو بهش دوختم، چند ثانیه به سیاهی مطلق 
هام پر از هاش خیره شدم. لبم رو گزیدم و چشمچشم

خیلی »اشک شد. با صدای ضعیف و لرزونی گفتم: 
 «خیلی بد. از اول هم بدتر.
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ولی  دبا شنیدن حرفم، با فهمیدن حال خرابم، سکوت کر 
 نگاهش رنگ غم گرفت. 

هام رو پاک کردم و با لبخند محوی از روی مبل اشک
 «ممنون به خاطر امروز.»بلند شدم و گفتم: 

رفتم که کیفم رو روی دوشم انداختم و به سمت در می
به نظرم خودتون هم نیاز به صحبت دارید. یک »گفت: 

 «جلسه هم برای خودتون بذارید بد نیست.

آروم و دلنشین بود. از این توجه خوشم لحن صداش 
 اومد.

 به سمتش برگشتم.

 آره فکر کنم. ممنون، خدانگهدار. -

 با دیدن لبخند محوش، دمل گرم شد و در رو باز کردم.
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با خروجم، خداحافظیش رو شنیدم و بعد در اتاق رو 
 بستم.
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خسته از بیامرستان بیرون اومدم و تاکسی گرفتم. از 
وقتی پویان اون پیشنهاد رو داده بود و دکرت عرفانی در 

، وسوسه شده مورد زندگی من از دید دریا حرف زده بود
 بودم پیشنهادش رو قبول کنم.

یگه ای دبا اینکه ممکن بود زندگیم نابود بشه و آینده 
ه، اما دریا برام مهم تر بود، زندگیش و جونش برام نباش

دادم، بازم مهم تر بود. اگه هم دریا رو از دست می
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شد ولی با خوب شدنش و ازدواج با زندگیم نابود می
 شد. اصال ممکنپویان، درصد نابودی زندگیم کمرت می

ام خوب پیش بره... چی داشتم بود با پویان هم رابطه
 گفتم؟!می

زندگی کشیدم و رسم رو روی پشتی  آهی از این
صندلی ماشین تکیه دادم. دیگه هیچ راهی جلوی روم 

نبود، هیچ فامیلی نبود، اگه هم بود حارض به کمک 
نبود. با یاد عمه بزرگ، کل وجودم با نفرت پر شد اما 

 هامم پر از اشک شد. این حق ما نبود.چشم

ن هام رو باز کردم و با دیدبا توقف ماشین، چشم
 ش رو حساب کردم. خیابون آشنای خونه، کرایه

های سست به سمت خونه از ماشین پیاده شدم و با قدم
ی تاریک رسیدم با دیدن ماشین حرکت کردم، به کوچه
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ای که رو به روی کوچه پارک کرده بود، آشنای مشکی
 آهی کشیدم.

زد. بهش خیره هاش از دور برق میپویان بود، چشم 
عد بدون اینکه به سمتش برم، نگاهم رو شدم و کمی ب

برگردوندم و به راهم ادامه دادم. فکر کنم خارج از 
انتظارش بود و توقع داشت به سمتش برم، چون بعد از 

 تفاوتی من، با رسعت گازش رو گرفت و دور شد. بی

ولی من االن واقعا حس و حال حرف زدن و فکر کردن 
خسته بودم که فقط  به اون موضوع رو نداشتم، به قدری

 خواستم، خودم رو روی تخت پرت کنم و بخوابم.می

 

به خونه رسیدم، کلید رو تو قفل در چرخوندم و بازش 
کردم. نفسی گرفتم و از حیاط گذشتم و به سمت در 
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سالن رفتم. با دیدن یک جفت کفش مردونه جلوی در، 
 هام توهم رفت.اخم

. رنگیس تب کرده بودانگار باز رشوع شده بود، دوباره ف 
آروم در رو باز کردم و با کمرتین صدایی به سمت اتاقم 

رفتم ولی قبل از اینکه پا توی اتاقم بذارم، از پشت 
دیوار نگاهم رو به فرنگیس دوختم که تو آغوش مردی، 

 کرد. ریخت و ناز میعشوه می

با اکراه رو برگردوندم و وارد اتاقم شدم. در رو آروم 
هام رو با پیرهن گشاد راحتی و ل کردم. لباسبستم و قف

شلوار نازکی عوض کردم. خودم رو روی تخت پرت 
 کردم و به ثانیه نکشید خوابم برد.
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از وقتی فریامه گفته بود که دکرت افتخاری باهام کار 
ی بدی متام ید برم پیشش، اسرتس و دلشورهداره و با

تونستم روی رسیدگی به وجودم رو گرفته بود، منی
ها مترکز کنم و کارم رو به درستی انجام بدم، مریض

و  لرزیدخواستم رسم بزنم دستم میمخصوصا وقتی می
 توان کنرتلش رو نداشتم. 

از یک پرستار خواستم رسم یکی از مریض ها رو بزنه، 
از اینکه رگش رو پاره کنم و کار دست خودم و قبل 

 مریض بدم.

ید و تپبا عجله به سمت اتاق دکرت رفتم، قلبم تند می
لرزید، چند تقه به در زدم و با شنیدن هام میدست

 بفرمایید دکرت در رو باز کردم و وارد اتاق شدم.
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نفس عمیقی کشیدم و به سمت میز رفتم. آروم سالم 
و داد. لبخند به لب، با دستش به مبل کردم که جوابم ر 

 «بشین.»روش اشاره کرد و گفت: تک نفره روبه

رس به زیر روی مبل نشستم، رضبان تند قلبم رو بیشرت 
 کردم. حس می

 خواست مقدمهدکرت عمیق بهم نگاه کرد، مردد بود و می
باور کنید آمادگی دارم و »چینی کنه که گفتم: 

 «شنوم.می

اه کرد و نفسی گرفت. عینکش رو از روی هام نگبه چشم
 ی هم کرد.هاش رو حلقههاش برداشت و دستچشم

گم. واقعا برای ماهم ببخشید دخرتم که اینو می -
ن تونن مثل مسخته، اما فقط من نیستم و بقیه منی

بدون هزینه برای کسی کاری انجام بدن و دریا رو 
ی ول امعمل کنن. واقعا از گفنت این حرفم رشمنده



وشتآغجنون      
 

 

373 

373 
@romandl 

دست منم نیست دیگه. اما خب دریا باید هرچه 
شه دست دست کرد و تر عمل بشه، دیگه منیرسیع

 افته!گرنه واقعا اتفاق خوبی منی

انتظار همچین حرفی رو داشتم. اما قلبم بیشرت شکسته 
شد. به خاطر پول کثیف لعنتی به این روز افتاده بودم، 

ارزش، خواهرم  ی به ظاهر بابه خاطر اون کاغذ کهنه
دادم. از اون پول کثیف متنفر بودم ولی رو از دست می

زنده موندن خواهر من به همون تیکه کاغذ بستگی 
 داشت! چه اجبار تلخ اما زندگی بخشی!

 هایهای دریا و گفتهدوباره پویان و پیشنهادش، حرف
ی وجودم برای قبول مهراب تو گوشم زنگ زد. همه

های دکرت افتخاری زدن. حرفیکردن پیشنهاد، داد م
زد. مرگ دریا، مرگ دریا تو رسم تکرار تو گوشم زنگ می

 شد. رعشه به تنم افتاد و دیدم سیاه شد.می
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ی مبل گرفتم که دکرت افتخاری دستم رو محکم به دسته
سمتم اومد و با پارچی که با فهمیدن حال خرابم، تند به 

هام روی میز بود، لیوانی رو پر آب کرد و به سمت لب
 اورد.

شنیدم اما فکر کنم حامل رو صداش رو واضح منی
ای از آب نوشیدم و رسی تکون دادم. پرسید، جرعهمی

 زد. کمی بعد دیدم واضح شد اما قلبم هنوزم تند می

رت م بزن، فشاحتام رس » با بهرت شدن حامل، دکرت گفت: 
 «پایینه.
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ای دیگه از آب نوشیدم. رسی تکون دادم و جرعه
ای خاموش کردم و صداهای تو رسم رو، با گفنت باشه

 رسم رو روی مبل تکیه دادم.

کردم، هیچ راه حل باید پیشنهاد پویان رو قبول می
دیگه ای جلوی روم نبود. اما پویان واقعا کی بود؟ 

ام کرده بود؟ اصال چه هدفی گفت؟ از کجا پیدراست می
 داشت؟

  

ها دیگه مهم نبود، تنها دریا و دریا زندگی ولی واقعا این
دادم به هر قیمتی که من بود، که باید نجاتش می

 شد.می

نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم به خودم فکر نکنم، 
دمل به حال خودم نسوزه و وجود دریا رو بیشرتین بخش 

 یا اهمیت داشت و بس.خودم قرار بدم. فقط در
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 از روی مبل بلند شدم و به سمت میز رفتم. 

 عمل رو رشوع کنید، پولش حارضه.  -

هام نگاه کرد و خواست سوالی دکرت عمیق به چشم
رم، خدانگهدار. فقط مواظب من می»بپرسه که گفتم: 
 «خواهرم باشید.

رسی تکون داد و از خیر پرسیدن حرفش گذشت. به 
 کردم، فکرفرشده شدن قلبم رو حس میسمت در رفتم، 

قبول کردن اون پیشنهاد هر بار بیشرت روی قلبم پا 
اش واقعا کشنده بود؛ ولی ذاشت، تحمل سنگینیمی

 بازم دریا اولویتم بود.

نفسی گرفتم و از اتاق دکرت بیرون اومدم. به سمت اتاق 
م رو از تو کیفم در اوردم. دیگه رست رفتم و گوشی

ای وجود نداشت. بودم، هیچ راه دیگه مصمم شده
 بود!حداقل این شاید کارساز می
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ولی با یاد اینکه من هیچ شناختی از پرسی به نام پویان 
نداخت. به خودمم حق نداشتم، وحشت رو تو تنم می

های بد رو ای نبود و باید این حسدادم ولی چارهمی
 کردم.از خودم دور می

زد و اراده تند میلبم بیش رو پیدا کردم. قشامره
هیجان زده بودم. نه هیجان خوب، کامال حس 

 وحشتناکی داشتم.

111 

 

 

خواستم بهش زنگ بزنم پس تو قسمت پیامک ها منی
 رفتم و تایپ کردم.

 «سالم، امشب باید حرف بزنیم. همون کافه قبلی خوبه.»
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واست دیدن نکردم، این یک اجبار بود و باید ازش درخ
 دیدیم. پیام رو ارسال کردم و نفسی گرفتم.هم رو می

منتظر جواب شدم، اونطور که من فهمیده بودم این مرد 
کاری جز بیکاری نداشت. گوشیش همیشه دستش بود و 

 داد، که اینطور هم شد.کمی بعد هم جوابم رو می

ام. ساعت هفت سالم، قبول کردید؟ حتام می»
 «بینمتون.می

ترجیح دادم دیگه جوابش رو ندم. گوشی رو خاموش 
کردم ولی از اون لحظه به بعد، بار سنگینی روی دوشم 

شد. ش کمرم خم میو قلبم نشست که از سنگینی
 احساس خوبی نداشتم و واقعا حامل دیوونه کننده بود.

به چند تا مریض رس زدم و بعد از اینکه رسیدگی 
 بهشون متوم شد، به سمت اتاق دریا رفتم. 
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خوند و در رو باز کردم و وارد شدم. داشت کتاب می
این قضیه هم خیلی خوب بود. البته مهراب چند کتاب 

 بهش پیشنهاد کرده بود که با روی باز پذیرفته بود.

لبخند به لب به سمتش رفتم که کتاب رو بست و به روم 
 لبخند زد.

 «سالم. خوبی؟»م و گفتم: ش رو بوسیدگونه

 «آره بهرتم.»دستم رو گرفت و گفت: 

ای بهرت نبود واقعا، ولی حداقل جواب امیدوار کننده
 بود. 

 اسم کتابش چی بود؟ -

 «سه شنبه ها با موری.»با ذوق گفت: 

 کمی فکر کردم، اسمش خیلی برام آشنا اومد.
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از کتاب های معروفه، برگرفته از واقعیته و در مورد  -
 پیرمرد و مرد جوونه. یک

 گه،با متوم شدن حرفش متوجه شدم چه کتابی رو می
چرخید و در کتابی که موضوعش محور روانشناسی می

کرد. واقعا کتاب جالبی مورد مرگ و زندگی صحبت می
بود و من دوستش داشتم اما... اما این کتاب برای دریا، 

به  تتو این وضعیت مناسب نبود. چون دید متفاوتی نسب
کرد. و من از اینکه دریا این کتاب رو مرگ رو ارائه می

 خوند، اصال خوشحال نشدم.می
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 هوم، جالبه. -
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راستی، کی مهراب رو »تر گرفت و گفت: دستم رو محکم
 «بینم؟می

 اخم تای ابروم باال پرید، آقای دکرت شده بود مهراب.
 «اوه! جانم؟ مهراب؟» کمرنگی کردم و به شوخی گفتم: 

 «آره!»ریز خندید و کش دار گفت: 

 «خوشت اومده ها.»آروم به بازوش زدم و گفتم: 

 «آره.»هاش رو ریز کرد و گفت: چشم

جدی؟ خیلی ازت »از نوع نگاهش تعجب کردم و گفتم: 
 «ها.بزرگرته

شد. از این  هاش رو ریز کرد و بهم خیرهبیشرت چشم
 وا! چه»ش بیشرت تعجب کردم و گفتم: رفتار یهویی

 «کنی؟اینجوری می

 «مجرده!»تند گفت: 
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دریا عزیزم، یکمی برات پیره »هام گرد شد و گفتم: چشم
 «به خدا.

از کی اینقدر خنگ شدی »محکم زد به پیشونیش گفت: 
 «آخه؟!

 «چی؟»تای ابروم باال پرید و گفتم: 

 «برای تو خیلی خوبه.»ادامه داد: پوفی کشید و 

های با شنیدن این حرفش، اخمی کردم و به یاد حرف
دکرت افتادم. یک لحظه حس کردم خود مهراب هم اینو 

خواسته منو به فکر ازدواج دونسته و اینطوری میمی
 بندازه.

شد که با فکر اینکه چرا اصال تر میداشت اخمم پررنگ 
هام ه خودم خندیدم. لبباید از من خوشش بیاد، ب

بیشرت کش اومد. یک لحظه چه توهم عجیبی زدم 
 واقعا!
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ی من که در یک ثانیه اخم داشتم و دریا با دیدن چهره
ن اال »ثانیه بعدش لبخند پهنی، متعجب شد و گفت: 

 «شد؟چی

هیچی، آخه چطور اونو برای »بیشرت خندیدم و گفتم: 
 «خوای؟من می

ن خیلی بهم میاید. مهراب هم باور ک»جدی شد و گفت: 
 «تونی باهاش خوشبخت شی.خیلی خوبه. می

 ها رو که به خودش نگفتی؟این -

هام نگاه کرد آب دهنش رو قورت داد و عمیق به چشم
 «گفتی؟»که گفتم: 

. خوامنه! نگفتم که خودش رو برای تو می»تند گفت: 
 .«هایی زدمفقط یک اشاره
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ند زدم. حاال که خودش دستش رو گرفتم و به روش لبخ
بحث رو پیش کشیده بود، بهرت بود که باهاش صحبت 

 کنم.
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دونم که زندگی من و خوشبختیم خیلی برات می -
مهمه عزیزم. ولی من فقط با تو خوشحامل. اگه تو 

بهرت بشی انگار دنیا رو بهم دادن. هیچ چیز 
ی تو روی خوشبختیم تاثیر بذاره تونه به اندازهمنی
 و...

 «تونم دالرام!اینطوری منی»بین حرفم پرید و گفت: 



وشتآغجنون      
 

 

385 

385 
@romandl 

شاید اصال تو یکی »هاش جمع شد و گفت: اشک تو چشم
رو دوست داشته باشی و به خاطر من نتونی باهاش 

ی زندگیت رو خرج من باشی یا ازدواج کنی. تو همه
تونم باهاش کنار خیلی ناراحتم و منیکنی و از این می

 تونم بهرت بشم. اگه ببینمبیام. من اینطوری اصال منی
شم کنار یک نفر دیگه خوشحالی از ته دمل خوشحال می

خوای ولی حتی اگه واقعا کسی رو دوست نداری و منی
تونم این حس عذاب وجدان رو ازدواج کنی، من منی

کنم و راهت رو سد میاز خودم دور کنم. با فکر اینکه 
 «شه.مانع بزرگ زندگیتم، حامل بد می

خواستم حرفش رو اصالح کنم و بگم که درست فکر 
دونم االن باز می»کنه که ادامه داد و گفت: منی
خوای بگی این فکرم اشتباهه و من واقعا زندگی می

 «تونم آروم شم دالرام.توام. ولی من بازم منی
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خورد و روی ش رس میهاش روی صورت رسخاشک
 افتاد. بالشتش می

پس هرچی هم بگم که اشتباه فکر »لب گزیدم و گفتم: 
 «ای نداره، نه؟کنی، فایدهمی

 لبخند تلخی زد.

 آره، همینطوره. -

به یاد پیشنهاد پویان و قرار عرصمون افتادم و تا نوک 
زبونم اومد که در موردش به دریا بگم و خیالش رو 

مون شدم. االن واقعا خیلی زود بود. راحت کنم که پشی
 شد!شاید اصال منی

رم، دفعه بعد من می»اش رو بوسیدم و گفتم: گونه
 «گیرم.خودم یک کتاب برات می
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تلخ خندید و رسی تکون داد. لبخند زدم و خداحافظی 
کردم. از اتاق بیرون اومدم و نفسی گرفتم، دریا واقعا 

ذاب وجدان تونست نگرانی و عمصمم بود و منی
 اش رو از خودش دور کنه.بیهوده

و همه چیز دست به دست هم داده بودن که هرچه 
ی، جای رسیعرت پیشنهاد پویان رو قبول کنم ولی یک

 رحمیترسید؛ ولی با بیعمیق ترین قسمت قلبم می
 کردم؛ اینطوری بهرت بود.ترس رو از خودم دور می

فکر  ت اتفاق بیوفتهتونسنباید به اتفاق های بدی که می 
 ای جز این راه نداشتم.کردم چون هیچ چارهمی

به اتاق ِرست رفتم و روپوشم رو در اوردم. کیفم رو 
 برداشتم و از بیامرستان خارج شدم.
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ای به ساعت نگاه کردم، نزدیک هفت شده بود. تاکسی
ی زد و همهگرفتم و آدرس کافه رو دادم. قلبم تند می

 وجودم رو نگرانی فرا گرفته بود. 

ی نامعلوم خودم و دریا فکر تو راه مدام به آینده
 کردم تا به در آشنای کافه رسیدم.می

 دنی راننده تاکسی رو حساب کردم و با کشیکرایه 
 نفس عمیقی از ماشین پیاده شدم.

وارد کافه شدم، بوی تلخ قهوه و شکالت همه جا رو 
گرفته بود. تیرگی زیاد کافه رو دوست نداشتم ولی 

داد. با شنیدن های پر از کتاب بهم لذت میدیدن قفسه
دم. ی کافه دیاسمم، برگشتم و پویان رو کنار میز گوشه

 رسی تکون دادم و نزدیکش شدم.
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اش دقیق شدم، مثل دفعه قبل رس حال و ه چهرهب
مطمنئ نبود. یک جورایی نگرانی تو صورتش احساس 

 شد و من هم از این بابت کمی نگران شدم.می

 سالم. -

 بینمتون. سالم، خوشحامل دوباره می -

 ممنون. -

روی صندلی نشستم و کیفم رو روی پام گذاشتم. 
 ود.اسرتس گرفته بودم و حامل اصال خوب نب

 حالتون خوب نیست انگار. -

 «شامهم.»هاش دقیق شدم و گفتم: به چشم

انتظار نداشت بفهمم و بهش بگم. مکث کرد و گفت: 
. مادرم هر روز م آخه خیلی دیر شدهفقط کمی کالفه»

پیچونم. یک چیزهایی فهمیده و کنه و من میارصار می
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گم. و االن دیگه طاقتش متوم شده و من هیچی منی
ی خواستگاری رو خواد برنامهی چند روز دیگه میبرا

 «بچینه.

 من نیاز داشتم فکر کنم. -

بله »رسی تکون داد. چشم روی هم گذاشت و گفت: 
دم. حتی شام خیلی خوب برخورد فهمم و حق میمی

 «تری رو داشتم.کردید، انتظار برخورد سخت و جدی

 رشایط باعثش بود. -

 درسته. -

وع کنیم. یک رشایطی هم خب به نظرم باید رش  -
 دارید انگار. 

واقعا گفتنشون سخت بود ولی اگر به عقد هم در 
 اومدیم نیاز بود که گفته بشه.می
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 «کنم.قبول می»نفسی گرفتم و با مکث گفتم: 
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اش خیره شدم، خوشحالی خاصی تو صورتش به چهره
عالی »شد. دستاش رو قفل هم کرد و گفت: دیده منی

هامون خرب تر به خانوادهتونیم هرچه رسیعشد. می
 «بدیم.

دونستم فرنگیس با شنیدن این خرب چقدر شوکه منی
داد. ولی حدس شد یا اصال واکنشی نشون میمی
 تر این اتفاقزدم که راضی باشه و بخواد هرچه رسیعمی

 بیفته. 

 «خرب میدم.»ه گفتم: خیلی کوتا
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 های شامم.خب من منتظر حرف -

شام از اوضاع خانواده ما خرب »رسی تکون داد و گفتم: 
 «دونید.دارید و دلیل این ازدواج رشطی رو هم می

 «خب؟»بهم خیره شد و گفت: 

شام از طبقه باال و مرفهی هستید، چطور »ادامه دادم: 
شکل درست تون قراره راضی بشن؟ فکر کنم مخانواده

 «بشه.

پدرم شاید اینطور باشن، البته کمی »خندید و گفت: 
هسنت ولی مادرم اصال اینطور نیست. به نظرم با 

دیدنتون خوشحال هم بشه، خوب باهم گرم گرفته 
کنه، پدرم مجبوره بودید. اگر مادرم قبول کنه که می

 «موافقت کنه.
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خب اگه این ازدواج رس بگیره، به نظرم خیلی بار  -
افته، باید کلی حرف و سنگینی روی دوشم می

 متلک بشنوم.

هاش بیشرت کش اومد و بلندتر خندید که گفتم: لب
 «دار بود؟خنده»

خوشم میاد آینده نگر »اش کمی محو شد و گفت: خنده
 «هم هستید.

 تای ابروم باال رفت.

 بیشرت به فکر خودمم، از حرف شنیدن متنفرم. -

کمی دیر کرده بود؛ مثل اینکه گارسون به سمتون اومد، 
فراموش شده بودیم. فقط یک فنجون چای سفارش 

ی تلخی دادم، میل به هیچی نداشتم و پویان هم قهوه
 سفارش داد.
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و در مورد یک »با دور شدن گارسون ادامه دادم: 
موضوع مهم تر. ما هیچ دخالتی تو زندگی هم دیگه 

 رفتارهای هم کنیم. هیچ حقی نداریم که به کارها ومنی
 «گیر بدیم و تعیین تکلیف کنیم.

 ی منجز اینکه شام از عالقه»پوزخندی محو زد و گفت: 
 «فراموشتون شد.

 این بار من پوزخند زدم.

ای به من ندارید. و از االن هم این شام هیچ عالقه -
. ما هیچ تعهدی بهم نداریم، فقط مهم نیست

دیگه  اساممون متاسفانه توی شناسنامه های هم
 .شهثبت می

طوری حرف نزنید که انگار ازدواج »اخم کرد و گفت: 
 «اجباریه. شام خودتون قبولش کردید.
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گفت، من زیاد جالب صحبت نکرده بودم. و راست می
اش نکرد و مثل من اینکه پویان هیچ ارصاری به عالقه

واقعا به کمک نیاز داشت. ولی چرا من؟ به سوالی که از 
توجهی کردم. واقعا دیگه این بحث خودم پرسیدم، بی

مهم نبود. روبه روش نشسته بودم و همه چی رو قبول 
 کرده بودم. 

تر رو بگم. تکون دادم و خواستم موضوع مهمرسی 
 هرچی که بود این پرس زیاد رس به راه نبود.

طور که گفتم ما هیچ تعهدی بهم نداریم، اگه همون -
گن ما زن و شوهریم ولی خب خودمون بقیه می

ای هم دونیم که اینطور نیست پس هیچ رابطهمی
 در کار نخواهد بود. 
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ضح حرف زدم. واقعا نیاز خجالت نکشیدم که اینقدر وا
 خواستم همه زندگیم رو نابود کنم.بود و من منی

دادم ولی پویان از رصاحت من جا خورد. حق هم می
 فهمید.باید از االن می

 فهمیدم. -

ممنون. فقط یادتون نره هیچ »رسی تکون دادم و گفتم: 
 «کنیم، هیچ دخالتی!دخالتی منی

 «بله، همینطوره.»هام خیره شده و گفت: عمیق به چشم

لحنش عجیب شد، نه مصمم بود و نه جدی. کامال غریب 
 و وحشتناک. از لحنش لرزم گرفت و ترسیدم.

ن. کنعمل خواهرم رو رشوع می»نفسی گرفتم و گفتم: 
تونم قبل از اینکه قولتون رسجاشه دیگه؟ و من منی

 «مطمنئ شم، بله رو بگم.
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 «امشب. گم برن حساب کننمی»خشک و جدی گفت: 

 خب خوبه. -

گارسون اومد و سفارش ها رو روی میز گذاشت. تقریبا 
 هامون رو زده بودیم. ی حرفهمه

باید برای »ای از فنجون چایم نوشیدم و گفتم: جرعه
 «شون کنم؟کی آماده

بعد از اینکه پول به حساب »پوزخندی زد و گفت: 
 «بیامرستان واریز شد.

ازدواج هم همین بود، فقط زد. قرار این داشت طعنه می
و فقط به خاطر بدبختی و نداریم راضی به این ازدواج 

شدم پس حق نداشت از حرفم ناراحت بشه و طعنه می
 بزنه.
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ی تون مشکلباشه، مشکلی نیست. امیدوارم خانواده -
 ایجاد نکنه.
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نه. »ش نشست و گفت: ونیاخم کمرنگی روی پیش
 «شه.چیزی منی

رسی تکون دادم که با دیدن پوزخندش، سوالی نگاهش 
 کردم.

 شام که مادرتون مشکلی نداره؟ -

زد به هدف. از زندگیم خرب داشت و داشت می
خواست بیشرت تحقیرم کنه. ولی خودش هم بهم نیاز می
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اومد، چرا من؟ که حاال داشت و باز این سوال پیش می
 یاد طعنه بزنه و همه چیز زندگیم رو بزنه تو رسم.ب

خواستم خودم رو هام توهم رفت، منیاراده اخمبی
 ببازم ولی دست خودم نبود. 

 مشکلی ندارن احتامال. -

 «خوبه.»رسی تکون داد و گفت: 

کرد، واقعا ها و رفتار های من رو تکرار میداشت حرف
 عوضی بود.

نوشیدم. کیفم رو برداشتم و بلند ای دیگه از چایم جرعه
 شدم.

 منتظر خربتون هستم. خدانگهدار. -
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مهلت ندادم حرفی بزنه و پول فنجون چایم رو روی میز 
گذاشتم که خودش بعدا حساب کنه. به سمت در کافه 

 رفتم و خارج شدم.

ناخودآگاه مسیرم به سمت مطب دکرت عرفانی کج شد. 
یا نه. ولی نیاز دونستم امروز مطبش بود اصال منی

خواستم شانس خودم رو امتحان داشتم حرف بزنم و می
 کنم. 

مطبش زیاد از کافه دور نبود و با پای پیاده زودتر از 
 رسیدم.ماشین می

روی مطب بعد از بیست دقیقه پیاده روی به روبه
 ایستاده بودم. نفسی گرفتم و وارد شدم. 

 اخته بود. منشی با دیدنم لبخند زد. دیگه من رو شن

 سالم. خوبی؟ کی نوبت گرفتی من نفهمیدم؟ -
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سالم، راستش اصال نوبت »لبخند زدم و خسته گفتم: 
ندارم. فقط واقعا االن نیاز دارم حرف بزنم. دکرت 

 «هسنت؟

 ی شانسم باشه.تونست برگهمطب خلوت بود و این می

نگاهی به صفحه کامپیوترش انداخت و جست و جویی 
مریض بعدی نوبتش رو کنسل کرده، » کرد و بعد گفت:

 «کنم بعد مریضی که داخله، بتونید برید. فکر

با شنیدن حرفش، لبخندی از ته دل زدم. شاید واقعا 
 خوش شانس بودم!
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 رسی تکون دادم و روی صندلی انتظار نشستم.
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در مورد چی حرف بزنم؟ چرا  خواستم چی بگم؟اصال می
مسیرم به سمت اینجا کج شد؟ از اینکه اومده بودم 
تعجب کردم. انگار کمی پیش واقعا تو حال خودم 

 نبودم.

گفت نیاز دارم حرف بزنم. حتی فقط یک حسی بهم می 
دونستم چه حرفی؟ در مورد ازدواج رشطی و منی

 پویان؟

تم گفش میاراده کنج لبم نشست، اگه بهپوزخندی بی
 کرد.مطمئنا تعجب می

کمی گذشت و همون زنی که دفعه قبل دیدم از اتاق 
خارج شد فقط این بار بیشرت به خودش رسیده بود و 

رویی از مهراب انگار حالش بهرت شده بود. با خوش
 های محکم از مطب خارج شد. خداحافظی کرد و با قدم
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و رو محکم تای کرد که بلند شدم. کیفم منشی با اشاره
هام گرفتم و وارد اتاق شدم. بازم همون بوی دست

 خوش، چقدر دیوونه کننده بود.

 سالم.  -

 «سالم، بیا بشین.»با دیدنم خندید و گفت: 

ای از شنیدن لحنش تعجب کردم، چطور یک دفعه
 اینقدر خودمونی شده بود؟ 

به سمت مبل تک نفره رفتم و نشستم. مهراب هم مثل 
 «خرب میاید.بی»وم نشست و گفت: ر همیشه روبه

 زد؟ تای ابروم باال پرید، واقعاً چرا اینطوری حرف می

هاش خیره شدم و سعی کردم خودمونی بودنش تو چشم
هاش بعد از چندین رو فراموش کنم شاید یکی از شیوه
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تر برخورد بار مالقات همین بود که با مریضش راحت
 کنه.

 خب خوبید؟ -

وقت م حرف بزنم، ببخشید که بیمرسی. فقط اومد -
 بود.

 فعال مریض ندارم، شانس خوبی داشتید. -

 «ممنون.»لبخند محوی زدم و گفتم: 

 شنوم.خب می -

 در مورد ازدواج من صحبت کرده بودیم، یادتونه؟ -

 «بله.»کنجکاو به سمت جلو خم شد و گفت: 
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ای که باهم داشتیم، با راستش قبل از اون جلسه -
یک نفر آشنا شدم که به طرز عجیبی همه زندگی 

دونست. ولی خب قبال توی بیامرستان من رو می
دیده بودمش. مامانش مریض شده بود. بعد از اون 

اومد یا های ناشناس برام میروز مدام اس ام اس
ه کرد کفرستاد یا ابراز احساسات میکسی گل می

 «فهمیدم همون پرس بوده.

اش دقیق شدم تا تغییرات صورتش رو ببینم. به چهره
 تر شده بود.فقط خشک و جدی

هاش مهم نیست. اون در مورد یک پیشنهاد حاال این -
 باهام حرف زد.

 چه پیشنهادی؟ -

پولیم و دریا. بهم پیشنهاد از زندگیم خرب داشت، از بی -
 نم. داد که باهاش ازدواج ک



وشتآغجنون      
 

 

406 

406 
@romandl 

با دیدن قیافه مهراب ترسیدم، اخم وحشتناکی روی 
پیشونیش نشست و متعجب بهم خیره شد. خیلی یهویی 

 موضوع اصلی رو گفته بودم.

هنوز حرفم ادامه داره. گفت من هم به کمکت نیاز  -
دارم، مادرش ارصار به ازدواج پرسش داره یعنی 

دونه. ره و این رو بد میچون سنش داره باال می
های مزخرفی که تو بعضی خانواده ها مین رسمه

ی مرسومه. گفت اگه باهاش ازدواج کنم پول همه
ده و من هم زندگیش رو عمل های دریا رو می

کنم، یعنی از دست مادرش خالص راحت می
 شه. می

 قبول کردید؟ بعدش چرا شام؟ -

ی راه ها بسته شده خیلی زمان برد تا فکر کردم. همه -
همین یک ساعت پیش قبول کردم. خودش   بود. آره
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گفت احساس خاصی نسبت بهم داره. ولی خب می
 تونیم باهم کنار بیایم.کنه میعاشقم نیست. فکر می

 ازش شناختی داری؟ یا اعتامد؟ -

 دونم.هیچی. هیچی ازش منی -

 به همین راحتی هم قبول کردی؟ -

من زنید انگار جوری حرف می»پوزخندی زدم و گفتم: 
فهمم و با نادانی متام پیشنهادش رو خودم هیچی منی

کردید؟ بودید چی کار میقبول کردم. شام جای من می
پولیت قراره مبیره، اینکه بشنوی خواهرت به خاطر بی

زندگیش قراره نابود بشه. هیچ دست کمکی نیست، هیچ 
ای هم قرار نیست راهی جلوی روت نیست، هیچ معجزه

کردی؟ اگه واقعا وقت کار مینظرت چی اتفاق بیفته، به
تونستم شناختی از اون پرس پیدا کنم، بود و من میمی

شه عمل دریا داره رشوع می کردم ولیاول صرب می
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تر بهرت بشه. شام جای من قرار نگرفتید باید هرچه رسیع
که بفهمید. درسته دکرتید، تجربه دارید، ولی خودتون 

رید که اینطور بازخواستش ذارو جای مریضتون هم می
 «نکنید؟

کردم، عمیق و ساکت بهم های اشکی نگاهش میبا چشم
هاش دیده شد، ناراحت خیره شده بود. برقی توی چشم

 هام حقیقت داشت.شد چون حرفشده بود. باید هم می
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دکرتم، زندگی مریضم من یک »کمی گذشت و گفت: 
برام مهمه و بهش اهمیت میدم باید راه درست رو بهش 

بگم، البته که شام مریض من نیستید. به این موضوع هم 
 «توجه کنید.
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های گفت مریضش نبودم چون برای حرفراست می
کردم. یک جورایی ای پرداخت منیخودم باهاش هزینه

 انگار دوست هم دیگه شده بودیم. 

اه یک ر »قطع کردم و با لبخند تلخی گفتم:  حرفش رو
حل بهم بگید، لطفا بگید و من قول میدم به حرفتون 

 «گوش کنم.

هاش زل زدم منتظر جواب بودم ولی هیچ به چشم
 جوابی هم نبود. 

داشتم، دکرتها هم گاهی هیچ کمکی نباید هم توقع می
کردن، زندگی من نیاز به یک معجزه داشت که منی

 افتاد.فاق منیمسلام ات

تون کنم، شامهم دوست ندارم رشمنده»ادامه دادم: 
تونید کاری بکنید. من چون کسی رو ندارم حقیقتا منی

. لزوما زنم و کار شام هم همینهبا شامها حرف می
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همیشه نباید راه حلی داشته باشید یا زندگی من رو از 
دید و این این رو به این کنید. همین که گوش می

دارید کافیه. من ها رو پیش خودتون نگه میحرف
آدمی نیستم که خودخواهانه رفتار کنم. من کلی فکر 

 «کردم، واقعا هیچ راهی نیست.

ها فقط ساکت شد و به حرفش ادامه نداد. بعضی وقت
کرد. جلوی رسنوشت رو هم حرف زدن کمک منی

شد ی معروف گفته میشد گرفت و همون جملهمنی
 «وده.شاید قسمت ب»

لبخند محوی زدم و کیفم رو روی دوشم گذاشتم و بلند  
هاش برای گفنت شدم. خواستم خداحافظی کنم که لب

 حرفی باز شد ولی حرفش رو خورد و چیزی نگفت. 

 «چیزی می خواستید بگید؟»پرسیدم: 

 هاش رو قفل هم کرد.رسی تکون داد و دست
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 نه چیز خاصی نبود. -

باشه ممنون، »گفتم: چشم روی هم گذاشتم و 
 «خدانگهدار.

 امیدوارم هیچ اتفاقی برات نیفته. -

حس کردم این لحن با لحن یک دکرت خیلی فرق داره. 
یک جورایی از ته دل و با صداقت بود، شاید مثل یک 

 دوست.

 «کنم.سعی می»اراده لبخندی زدم و گفتم: بی 

 خداحافظی کردیم و من از اتاق خارج شدم.
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پشت در اتاق دریا ایستاده بودم، با پویان حرف زده 
اش موضوع خواستگاری رو قبول کرده بودم و خانواده

بودن، یک جورایی هم مادرش راضی بوده اما حرفی در 
مورد پدرش نزد. ولی بازم برام موافقتشون خیلی 

 یب بود.عج

گفتم، شاید هم واقعا نفع زیاد حاال من باید به دریا می
رسید. دریا حتام با شنیدن این خرب این قضیه به من می

کرد به خاطرش شد. خواهری که فکر میخوشحال می
کنم ولی با فهمیدن این خرب، زندگیم رو نابود می دارم

 شد و با خوشحالی ظاهریاین افکار اشتباهش متوم می
شد. واقعا هیچکس نبود که بتونه من رو من، شاد می

 درک کنه.

کالفه آهی کشیدم. در رو باز کردم و وارد شدم. داشت 
خوند. کتابی که خودم براش گرفته بودم، کتاب می
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البته چند جلدی بود و اولین جلدش به اسم انتخاب 
 بود. موضوع فانتزی داشت و برای سنش مناسب بود.

 ب رو بست و لبخند زد.با دیدنم کتا

 سالم خوبی؟ -

 اش رو بوسیدم.گونه

 خوبم، تو خوبی؟ کتاب چطوره؟ -

خوشم اومد ازش ولی خب یک »خندید و گفت: 
جورایی مثل داستان سیندرالست. بازم دخرت فقیر، پرس 

 «پولدار.

های رویایی. داستان»منم همراهش خندیدیم و گفتم: 
دخرت فقیر و پرس افته. همچین چیزایی کم اتفاق می

 «پولدار!
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یک لحظه یاد خودم افتادم و زیر لب دخرت فقیر و پرس 
پولدار رو زمزمه کردم. دخرته من بودم و پرسه پویان. 

 لبخند تلخی زدم.

 شه؟خب به نظرت آخرش چی می -

 –شن و سالیان سال به خوبی معلومه. عاشق هم می -
 کنن.خوشی زندگی می

عشق به پویان و دوست داشتنش، قلبم لرزید. با فکر  
شد؟ واقعا چطور حالت تهوع بهم دست داد. چطور می

شد؟ تا اینجای زندگی من شبیه داستان ها شده بود، می
 شد؟ها میاش هم مثل قصهیعنی بقیه
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دور کردم و این افکار منفی و ناامید کننده رو از خودم 
 «خب قشنگه دیگه.»گفتم: 

ها یکمی کسل شاید ولی خب در مورد داستان -
ست. زیادی تکراریه، من دنبال پایان های کننده

 متفاوتم.

پیچید. تو فکر فرو رفته پایان های متفاوت تو رسم می
دونستم ای که هیچ چیزی ازش منیبودم و به آینده

ریا جلوی کردم که با دست تکون دادن در فکر می
 هام، به خودم اومدم.چشم

خوبی؟ چیزی »دریا مشکوک بهم نگاه کرد و گفت: 
 «شده؟

سعی کردم حفظ ظاهر کنم و خودم رو خوشحال جلوه 
 بدم. لبخندی زدم.

 آره خب، یک چیزی شده. -
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 تای ابروش باال پرید و کنجکاوتر بهم خیره شد.

 خب من با یک نفر آشنا شدم. -

 «چی؟!»گفت:  متعجب بهم خیره شده و

 «قراره ازم خواستگاری کنه.»خندیدم و ادامه دادم: 

 «دروغ نگو!»بلندتر و با خوشحالی گفت: 

 نه دروغم چیه؟ -

کشید که هاش رو بهم کوبید و ذوق زده جیغ میدست
دستم رو جلوی دهنش گذاشتم و خندون گفتم: 

 «بیامرستانیم ها!»

گفت: یک دفعه لبخندش محو شد و با اخم غلیظی 
 «گی؟ ها؟ اسمش چیه؟چرا االن بهم می»

 مشت محکمی به بازوم زد و ویشگونی گرفت.

 عه! نکن بچه!  -
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 «اسمش پویان کیانیه.»دستم رو مالش دادم و گفتم: 

 «االن باید بهم بگی؟»طلبکار گفت: 

 خواستم جدی بشه.خب می -

 واای عکسش رو نشونم بده.  -

ا که عکس نگرفته با شنیدن این حرف، قلبم ریخت. م
 بودیم. این موضوع رو فراموش کرده بودم. 

 «خب گوشیم که االن تو اتاقه رسته.»با مکث گفتم: 

خب برو بیار، زود. من تحمل ندارم. »با ذوق گفت: 
 «جذابه؟ خوشتیپ چی؟

شون خیالی از این همه ذوق و شوقی که برای من همه
 ازدواجهام به فکر یک بود، دمل گرفت. من توی بچگی

عالی و پر از عشق بودم. هیچ وقت زندگی عجیبی مثل 
 االن، به ذهنم خطور نکرده بود.
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من االن باید برم به »لبخندی مصنوعی زدم و گفتم: 
 «هام رس بزنم. فردا نشونت میدم.مریض

خب من که طاقت »هاش رو لوچ کرد و لوس گفت: چشم
 «ندارم. پس یک روز بیارش اینجا.

نداختم، متنفر بودم ولی از اینکه باید به پویان رو می
 ای نداشتم. دیگه چاره

 باشه. -

عمیق بهم زل زد و یک دفعه بغلم کرد و محکم فشارم 
 داد. 
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دالرام خیلی خوشحامل کردی، خیلی زیاد. الهی  -
 خوشبخت بشی. خیلی دوستش داری؟

تر هام پر از اشک شد منم محکمزیدم و چشملب گ
 «آره دوستش دارم.»فشارش دادم و گفتم: 

مه ها هگرفت ولی اینگفتم، قلبم میاز اینکه دروغ می
شد. یک خوشحالی دروغین و باعث خوشحالی دریا می

 پوشالی!

هام رو پاک کردم و قبل از اینکه از دریا جدا بشم، اشک
 یدم.ش رو بوسبا لبخند گونه

 کنه.خوشحالی تو منو صد برابر بهرت می -

 ممنون عزیزم. خب من برم دیگه. -

آره، آره برو. شب هم »خودش رو ازم دور کرد و گفت: 
 «نیا پیش من با پویان برو بیرون، خوش بگذرونید.
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 «تری همیشه.تو مهم»ش رو کشیدم و گفتم: گونه

 خندید و رسخ شد.

 و ببینم.خوام امشب تو ر ولی من منی -

از اینکه مدام به فکر من و خوشحالیم بود، دمل گرفت. 
منی که فقط و فقط به خاطر خودش راضی به این 

 ازدواج شده بودم.

ال حشناختم ولی با اینمنی که اصال این پرس رو منی
پیشنهادش رو قبول کرده بودم. یعنی پیدا شدن 

 پویان، حکمت خدا بود؟ناگهانی 

 « باشه، منیام.»به روی دریا لبخند زدم و گفتم: 

ن خوام ایخب برو دیگه، می»کتابش رو باز کرد و گفت: 
 «کتابو متوم کنم.
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تو گوشم زنگ زد. « دخرت فقیر و پرس پولدار»دوباره
 کالفه آهی کشیدم و بلند شدم.

 به سمت در رفتم و خداحافظی کوتاهی کردم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

مبل نشسته بودم و فنجون داغ چای رو تو روی 
 هام گرفته بودم.دست

فرنگیس گوشی به دست کنارم نشسته بود و چت 
 کرد. می

با یک نفر آشنا »ای از چایم نوشیدم و گفتم: جرعه
 «شدم.
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وم خب معل»طور که رسش تو گوشی بود گفت: همون
 «بود.

از اینکه تعجب نکرد و خیلی عادی برخورد کرد، جا 
 خوردم.

 «از کجا یعنی؟»پرسیدم: 

 بار نگاهش رو به من دوخت.این

ی کادوی قرمز رو؟ هول شدن ها یادت رفت؟ جعبه -
فهمم، تو؟ با خودت درگیر بودنت رو؟ من می

های اونقدری که باید مادری نکردم ولی حس
 معلوم بود که یک خربی هست.رو دارم و  مادرانه

هاش پوزخند زدم. حتی یک ذره از تو دمل به حرف
ای وجود هاش درست نبود، پس هیچ حس مادرانهحرف

 نداشت.
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 خوان بیان خواستگاری.خب هرچی، می -

یعنی اینقدر »این بار تای ابروش باال پرید و گفت: 
 «جدی؟ خب حاال چی کاره هست؟

 اونجاست یک جورایی.رشکت داره. یعنی رئیس  -

خواست داد بزنم که واقعا یک بیکار به متام دمل می
از جیب باباش رشکت زده و خودش رو رئیس   معناست و

 کرده؛ اما خودم رو کنرتل کردم و ساکت موندم.

 «چطور آشنا شدید؟»تعجب کرد و گفت: 

با شنیدن این سوال، دلهره گرفتم. همون سوالی که 
 موند.جواب میپرسیدم و بییهزار بار از خودم م

 مادرش رو اورده بود بیامرستان. اونجا آشنا شدیم. -
 واقعا عاشقت شد؟ -
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از این سوالش دمل گرفت، با اینکه واقعی نبود هیچی. 
خواست اینقدر پر متسخر حرف بزنه. من ولی دمل منی

 پول بودم ولی واقعا چیزی کم نداشتم.بی

 «مگه چمه؟»اخم کردم و گفتم: 

ات رو هیچی، ولی شانس در خونه»خندید و گفت: 
 «زده!

مادر »تر شد و حرفی نزدم که گفت: اخمم پر رنگ
 «ان؟کارهپدرش چی

ساعت پیش از پویان   ها رو چندی این سوالجواب همه
دادم همچین پرسیده بودم، با اینکه فقط احتامل می

 هایی بپرسه.سوال

 داره و باباش دکرت.مامانش خونه -

 «واقعا خوش شانسی!»متعجب گفت: 
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تونه بخشی از آره پولدارن. پویان گفت می -
 های عمل دریا رو بده.خرج

 «چه آقا!»لبخند زد و گفت: 
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ی هدف این خواست داد بزنم، که همهو بازم دمل می
 ازدواج رشطی هم همین بود!

 خوان بیان؟میکی خب  -

 دقیق معلوم نیست؛ ولی تو همین هفته احتامال بیان. -

حاال چرا اینقدر دیر »گوشیش رو کنار گذاشت و گفت: 
 «گفتی؟
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 برای تو که فرقی»تفاوت گفتم: ابروم رو باال دادم و بی
 «کرد.منی

خب. ولی واقعا خوش شانسی! ای کاش منم شانس  -
 تو رو داشتم.

 خوشم نیومد و جبهه گرفتم.از این حرفش 

 بابا از رستم زیاد بود! حیف بود واقعا برات. -

خوردیم، من رو محدود بهم منی»اخم کرد و گفت: 
 «کرد.می

تا اونجایی که من یادمه در برابر این کارای  -
دونست اما خودش کرد. میات سکوت میمخفیانه

کرد که واقعیت نداره. بابا خیلی برات رو راضی می
 د بود. نگو که عذاب وجدان داشتی؟زیا

 هام دقیق شد.به چشم
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من یک دخرت کم سن بودم، بابات خیلی سنش زیاد  -
بود. من رو به اجبار زنش کردن. من نیاز داشتم و 

رد. کتونست راضیم کنه، هیچ وقت منیبابات منی
تونستم با بابات اینور اونور برم، چون واقعا من منی
رم هر، دارم با بابام میکردم به جای شو حس می

 داد!بیرون. هیچکس این حق رو به من منی

کردی، حاال یکی رو همبازیت می»خندیدم و گفتم: 
 «قانع نبودی که! چرا چند تا چندتا تور کردی؟

در برابر این حرفم سکوت کرد. حرفی هم نبود که بزنه. 
 حرف حق، جواب نداشت!

 «نجا ببینمش.بگو بیاد ای»ای رفت و گفت: چشم غره

 بینیش.خواد، روز خواستگاری میفعال منی -

انگار نه انگار من مامانتم! باالخره منم باید از ته دمل  -
 راضی باشم.
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با شنیدن این حرفش، قهقهه زدم، یک قهقهه تلخ... و 
چی؟ دو... دوباره بگو! مامامنی؟ »تیکه تیکه گفتم: 
 «را...ضی باشی؟

تونست این حرف رو این زن واقعا دیوونه بود، چطور می
 شد؟ بزنه؟  فقط االن مادر می

 ام رواخم کرد و چیزی نگفت. بعد از چند ثانیه قهقهه
ها رو به من تحویل لطفا این حرف»خفه کردم و گفتم: 

نده، اصال با تو جور در منیاد. همینم گفتم که فقط 
 «بدونی!
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از روی مبل بلند شدم و تنهاش گذاشتم. به سمت اتاقم 
 رفتم و در رو بستم.

 گوشیم رو روشن کردم و به پویان پیامک دادم.

االن وقتم آزاده، تا یک ساعت دیگه میام همون »
 « پارک.

رفتیم بیرون، تا باهم عکس بگیریم و من هم باید می
 خرم رو بزنم.های آ حرف

 ی گوشیم، پیامکش رو باز کردم.با ویربه

تر هم هست. خودم میام دنبالت، اینطوری طبیعی»
 «آماده باش.

گفت، اینطوری فرنگیس هم مشکوک بد هم منی
تر بود و از دست تاکسی شد. برای من هم راحتمنی

 شدم.گرفنت، خالص می
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 «باشه، تا یک ربع دیگه حارضم.»

ای که تازه خریده رفتم و مانتوی یشمیبه سمت کمدم 
بودم، برداشتم. این بار بر خالف دفعات قبل، باید 

ه ای کرفتم؛ چون عکس دونفرهتر میتر و آراستهشیک
قرار بود گرفته بشه به فرنگیس و دریا نشون داده 

رفتم، بازخواست شد و اگر با تیپ نامناسبی میمی
ستم. پس ترجیح خواشدم و من واقعا این رو منیمی

 دادم آرایش هم بکنم.

شلوار مشکیم رو پا کردم و بعد از تن کردن مانتوم،  
 های ریزش رو بستم. دکمه

به سمت میز آرایشم رفتم. موهام رو شونه کردم و با 
کشی محکم بستم. چند تا از تارهای موهام رو آزاد 

 گذاشتم و روی پیشونیم ریختم.
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که به اجبار کرمی زدم. رژ هام سیاه شده بود زیر چشم
ا هام کشیدم، آرایشم رو برنگم رو برداشتم به لبصورتی

زدن ریملی متوم کردم و شال یشمی رنگم رو رسم 
 کردم.

به خودم تو آینه نگاه کردم، خوب شده بودم ولی از 
اینکه این تیپ و قیافه برای یک قرار رشطی و غیر 

 واقعی بود، دمل گرفت. 

گوشیم رو توی کیفم انداختم و از اتاق آهی کشیدم. 
 خارج شدم.

وارد شدنم به سالن مساوی شد با بیرون اومدن فرنگیس 
چه عجب ما تو رو :»از اتاقش. با دیدنم خندید و گفت 

 «اینطوری هم دیدیم.

کار خاصی نکرده بودم ولی چون اینجوری من رو 
 زد.دید، اینطور حرف میمنی
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 رم بیرون.با پویان می -

 اوه! پس اسمش پویانه. چرا نپرسیده بودم؟ -

تای ابروش باال پرید. خودمم تازه فهمیدم که در مورد 
ای اسم و رسمشون چیزی ازم نپرسید. اما بیخیال شونه

 «دونم.منی»باال انداختم و گفتم: 

 فامیلش چیه؟ -

 کیانی. -

خیلی هم عالی! پویان کیانی، واقعا با »خندید و گفت: 
 «کالسه.

 «شاید.»زیر لب گفتم: 
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 ذارم.خب برو منتظرت منی -

های رسی تکون دادم و به سمت در سالن رفتم، کفش
 مشکی پاشنه کوتاهم رو برداشتم و پا کردم.

ی اومدن پویان با صدای اس ام اس گوشیم، متوجه
 شدم.

دید، خوشحال با قبل من رو میاز اینکه متفاوت  
کنه و از این نبودم. مطمنئ بودم که بد برداشته می

دادم حتی اگر تغییر خوشش میاد، ولی من توضیح می
 زد.حرفی منی

در خونه رو باز کردم و با گذشنت از حیاط و دیدن 
های پژمرده، لبخند تلخی زدم و از خونه خارج گل

 شدم.

کرده بود و زحمت من رو ماشین رو جلوی در پارک 
 برای رسیدن به رس کوچه، کمرت کرد.
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 ی در رو کشیدم و تو ماشین نشستم.دستگیره

 «سالم.»با دیدنم لبخند محوی زد و گفت: 

سالم، فقط برای اینکه قرار بود عکس بگیریم،  -
 اینطوری لباس پوشیدم.

که  . منخوبه»با شنیدن این حرفم بلند خندید و گفت: 
 «م.چیزی نگفت

 دونم، ولیمی»نفسی از رس آسودگی کشیدم و گفتم: 
 «گفتم.باید می

 آرومرت خندید.

 بله خانم، فهمیدم. -

ببین این یک »ماشین رو به حرکت در آورد که گفتم: 
ازدواج رشطیه دیگه. قرار هم نیست برای همیشه ما زن 

 «و شوهر مبونیم.
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 «درسته.»رسی تکون داد و گفت: 

کرد و من ای منیاش اشارهبه عالقه جالب بود که دیگه
های ها کلکدرست حدس زده بودم که اون حرف

قدیمی تور کردن دخرتها بود. با اینکه یک جورایی من 
ن ی پویارو تور کرده بود ولی دلیل قبول کردنم عالقه

 ، این یک ازدواج اجباری اما اختیاری بود!نبود
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مونیم. دکرت خب ما فقط یک سال زن و شوهر می -
تونن برای دریا بهم گفت که فقط تو یک سال می

کاری انجام بدن، چون بیامریش خیلی پیرشفته 
کنه و هر وقت دریا شده و همه چی رو محدود می

 خوب شد یا...
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ام رو کامل کنم چون هم صدام خواستم جملهمنی
هم توان گفتنش رو نداشتم. بغض به گلوم  لرزید ومی

اگه... اگه هم زنده »چنگ زد و با صدای ضعیفی گفتم: 
 «شیم.منوند که خدانکنه اصال، ما از هم جدا می

 رد.ای اکتفا کنگاه کوتاهی به من کرد و به گفنت باشه

خوام، البته اگه و یک چیز دیگه، من جشنی منی -
لباس عروس هم خوان بگیرن. ات میخانواده

کنیم. به پوشم و فقط صیغه یک ساله میمنی
گی، یک سال باهم زندگی ات هم میخانواده

کنیم تا کامال هم رو بشناسیم اگه فهمیدیم بهم می
گیریم و عقد دائم خوریم اون موقع مراسم میمی
 افته، ولیدونیم این اتفاق منیکنیم که ما میمی

گی تا خربی از می اتها رو به خانوادهخب این
جشن و خرب کردن کل فامیالتون نباشه چون حدس 
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زنم ازدواجت برای مادرت خیلی مهم باشه. ولی می
 هاییخب همین که به نزدیکاتون بگه و همین حرف

 که گفتم رو بزنه، کافیه و مشکلی هم پیش منیاد.

 ی ما موافقت کنن.از کجا معلوم با صیغه یک ساله -

 بهشون بگم؟چطوره خودم  -

 «آره خوبه.»دنده رو عوض کرد و گفت: 

 نگاهی بهش کردم.

 پس مشکلی نیست. -

نه »ای پارک کرد و گفت: با رسیدن به پارک، گوشه
 «دیگه. همه چی رو خودت بریدی و دوختی.

 اخم کردم.

جوری حرف نزن که فقط تو داری به من کمک  -
کنی. منم اول نیومدم التامست کنم، خودت می
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شد. حاال هم این رشایط فقط به نفع من  پیدات
نیست. تو که قرار نیست صد سال با من زیر یک 
 سقف باشی. پس اینطور حرف زدنت دیگه چیه؟

 ماشین رو خاموش کرد و کمربندش رو باز کرد. 

مون رو های قرار رویاییخب باشه، بریم عکس -
 بگیریم.

 «خیلی هم رویایی!»از ماشین پیاده شدم و گفتم: 
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م انداختم و با فاصله از پویان حرکت کیفم رو روی شونه
 کردم.می
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پویان به سمت درخت بلند و پر برگی رفت و گفت: 
 «جا خوبه.همین»

رسی تکون دادم و به سمت درخت رفتم. پویان کنارم 
 بندازه که فاصله ایستاد و خواست دستش رو دور گردنم

 «کجا؟ فاصله بگیر ببینم.»گرفتم و تند گفتم: 

عکسه بابا. مگه قرار »تای ابروش باال پرید و گفت: 
نیست طبیعی باشه؟ نگو که به این جور چیزا اهمیت 

 «دی؟می

 اخم کردم و با فاصله ازش ایستادم.

 دم. زود عکست رو بگیر فقط. آره اهمیت می -

دادم ولی حارض نبودم پویان اونقدر هم اهمیت منی
دادم، االن بهم دست بزنه، یعنی هیچ وقت اجازه منی

 بود.غیر از مواقعی که واقعا نیاز می
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ای رفت و دوربین گوشیش رو تنظیم کرد و چشم غره
 تر شد که به اجبار حرفی نزدم.کمی نزدیک

 لبخند بزن. -

کردم متنفر بودم. از اینکه اینقدر باید نقش بازی می
ای بزنم که تا حدودی هم سعی کردم لبخند طبیعی

 موفق بودم.

به دوربین نگاه کردم که با زنگ خوردن گوشی و با 
. اگر حرف زدنش دیدن اسم پریا، اخم کمرنگی کردم

شد که بیشرت وقتم با پویان کشید، باعث میطول می
 بگذره.

 به متاسش جواب داد. 

کار دارم. سالم عزیزم، خوبم. اومدم رشکت کمی  -
 شب میام پیشت.
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زد، حامل بد شد. از اینکه با یک دخرت اینطور حرف می
 تونست؟ ناسالمتی یک پرس سن باال بود!چطور می

ها چیه؟ اش گوش دادم: نه این حرفبه ادامه مکامله
من هنوزم دوستت دارم. فقط کمی رسم شلوغ شده، 

 دم.بعدا برات توضیح می

 طع کرد.کمی دیگه حرف زد و بعد ق

تو خجالت »نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم: 
 «کشی؟منی

 «یعنی االن حسودی کردی؟»خندید و گفت: 

کشی که اینطور گی بابا؟! خجالت منیچی می -
زنی؟ و اینکه چطور روت شد همون اول به حرف می

من بگی بهت عالقه دارم! واقعا به کلمه دوست 
حامل رو بهم کنی تو! واقعا داشنت اهانت می

 زنی.می
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 «شام کار نداشته باش.»اخم کرد و گفت: 
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خوای اینارو چجوری بعد تو قراره ازدواج کنی، می -
 بپیچونی؟

 ست.تا اون موقع متوم شده -

ی تاسف تکون دادم، مرد اینقدر سبک و رسی به نشونه
 شد!؟میجلف هم 

من با مهتاب »دوباره به سمت درخت رفت و گفت: 
ازدواج نکردم چون خیلی مذهبی بود. اگه تو بخوای 

 «اینطوری باشی که دیگه هیچی!

 اخم کردم و به سمتش رفتم.
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نه من به تو کاری ندارم، فقط گفتم بدونی خیلی  -
 زشته کارت.

 کنارش ایستادم و دوربینش رو تنظیم کرد.

 .قشنگ بودنش به خودم مربوطه دیگه زشت یا -

. به دوربین لبخند زدم و عکس پشت چشمی نازک کردم
 گرفته شد.

گوشیم رو از توی کیفم بیرون اوردم و چندتا عکس هم 
 با اون گرفتیم که بعد من به دریا نشون بدم.

زدیم تا با صحنه های مختلف داشتیم تو پارک قدم می
ین موقع ها زیاد ها اعکس بگیرم. چون معموال جوون

گرفنت که چقدر هم این کار باهم دیگه عکس می
 مزخرف بود، حداقل با پویان.
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از بستنی فروشی همون حوالی، دوتا بستنی قیفی 
 خریدیم و توی راه برگشت به ماشین خوردیم.

راستی وقتی به مامان و بابات گفتی، چه عکس  -
 العملی نشون دادن؟

ه مامانم گفتم از همون ب»گازی از بستنیش زد و گفت: 
دخرتی که تو بیامرستان دیدی، خوشم اومده؛ 

خواد ولی خوشحال شد. با اینکه بازم مهتاب رو می
دونی، درسته که به وضع چیزی نگفت. اما خب می

کنن ولی بازم ممکنه از این مالی زیاد توجه منی
 «موضوع ناراحت باشن.

 کرد، ناراحتمیپولیم اشاره از اینکه مستقیامً به بی
 شد.نشدم. حقیقت بود و حقیقت هم عوض منی

 بابات چی؟ -

 اصال حرفی نزد، خیلی برام جالب بود. -
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 یعنی چی که حرفی نزد؟ -
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فقط اولش گفت اسم و رسمشون چیه، منم گفتم.  -
دا بود یکی رو پی بعدش اصال چیزی نگفت. خودش گفته

 کن، تا مامانت دست از رست برداره.

 چه عجیب! -

شاید به خاطر وضع مالیتون راضی نیست. ولی خب  -
تونه رو حرف من حرف بزنه. رابطه دونی کسی منیمی

 منو بابام هم زیاد خوب نیست کال.

 شاید یک شانس برای منه. -

 هم برای من. »رسی تکون داد و گفت: 
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 «؟دریا چطوره

 شه.اش شکسته تر و مریض تر میهر روز که چهره -

 کی قراره ببینمش؟ -

 خواد ببینتت.دونم، بهم گفت که میمنی -

 «ریم.خب می»خندید و گفت: 

فرقی نداره، وقتی شیفت بودم خربت »بیخیال گفتم: 
 «کنم.می

 باشه.  -

راستی در مورد روز »به ماشین نزدیک شدیم که گفت: 
 «خواستگاری.

 خب؟ -

 گفنت روز پنج شنبه میان. -

 یعنی دو روز دیگه. من شیفت شبم. -
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 اوه پس بگم یک روز دیگه؟ -

رم. به جای نه بجاش صبح می»خسته و کالفه گفتم: 
تونه به جای یکی از پرستار ها قبال رفتم حاال اون می

 .«ها کنده بشهمن بیاد. زودتر بیان، قال قضیه

 خب حاال، حرص نخور. -

ماشین رو باز کرد و هر دو سوار شدیم. کمربندم رو  قفل
 «ری؟کجا می»بستم که گفت: 

 خونه. -

 مگه شیفت نیستی امشب؟  -

 نه فردا. -

ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد. رسم رو به پنجره 
 هام رو بستم، عجیب خسته بودم.تکیه دادم و چشم
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 به خونه که رسیدیم، خداحافظی مخترصی با پویان
 داشتم و قفل در رو باز کردم.

پا به حیاط گذاشتم و آهی کشیدم، رسنوشت من هم 
 همین بود.

های خشکیده نگاهی کردم، تو این خونه و درخت به گل
ها هم تلخ بود. هیچکس تو بزرگ شدن، حتی برای این

 شد.این خونه و زندگی، عاقبت به خیر منی
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ها بابا مرد، فرنگیس بدکاره شد، دریا رسطان گرفت، گل
عشق و با اجبار پژمرده شدن، من هم... من هم بی

مادری پدری کشیدم، بیکردم، من بیازدواج می
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خواهری! فکر کنم من بدتر از بقیه کشیدم، االن هم بی
 درد کشیده بودم.

دستم گرفتم و به  شیر آب رو باز کردم. شلنگ رو تو
های خاک گرفته آب دادم و سمت باغچه رفتم. به گل

 عاشق شعری بودم و رشوع به خوندنش کردم.

 یک شب، یک روز، یک ماه، یک سال

 گردم بد حال یک عمره که می

 چو کبوتره بی پر و بال

 رم همه جامی

 ای بودم که یکپوزخندی کنج لبم نشست، من هم پرنده
رفت. مقصد بعدی من، بال به همه جا میپر و عمر، بی

زندگی با پویان بود. خدا به خیر بگذرونه. به خوندن 
 ی اطرافیانم صدای خوبی داشتم.ادامه دادم، به گفته
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 یک روز دیدم، گم شد جونم

 دور افتادم از آشیونم

 بی خونه مونم، رس گردونم

 یک عمر به خدا

گفت. من از میاراده رسا زیر شدند، راست هام بیاشک
خودم هم دور شده بودم و کالفه و رسگردون به دنبال 

 رفتم.رسنوشت می

 سلطان قلبم کجایی؟ کجایی؟

 رفتی که بر من به شادی گشایی

 دروازه های بهشت طالیی

 اما صد افسوس
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دوباره پوزخندی کنج لبم نشست. سلطان قلبم کی بود؟ 
اال فقط که با فکر خوشحالی من، ازم جدا بشه و من ح

 افسوس بخورم؟

اصال سلطان قلبی خواهم داشت؟ میون گریه، خندیدم 
 «سلطان قلبم کجایی؟»و زیر لب گفتم: 

 رفتی و برد از کفم زندگانی

 عشق و امید مرا در جوانی

 رفتی کجا ای که دردم ندانی

 ندانی دردم

این قسمت من رو یاد بابا انداخت، با رفتنش خیلی 
زندگی ما تلخ شد، من تو این سن ها عوض شد. چیز

خوردیم های زیادی میشدم، درد و زخمداشتم پیر می
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جا ک رفتی»دونست. با تلخی دوباره خوندم: و بابا منی
 «ای که دردم ندانی؟

 رم اون خدا رو خدا روقربون می

 رسونه دالرولطفش بهم می

 کنه رحم اون مشکالروحل می

 شکرت خدایا
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به این قسمت شعر که رسیدم، مکث کردم. من نه به 
کسی رسیده بودم و نه خدا مشکلی از من حل کرده بود 

تونستم االن شکر گذارش باشم. این قسمت شعر و منی
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اصال با زندگی من جور نبود. البته این قسمت رو وقتی 
 .ها رسید، خوندان قلبفردین به عشقش تو فیلم سلط

تونستم. آهی امیدوارم بودم یک روزی من هم می
ی شعر رو خوندم و دست از هدف ادامهکشیدم و بی

 فکر و خیال برداشتم.

 گذشته دیگه گذشته گذشته

 ها بازی رسنوشتهاین فتنه

 شکرت خدایا که حاال بهشته

 کاشونیه ما

 گذشته ها گذشت، بیا 

 بیا که بگیم شکرت خدا

 که بهم رسوند دل مارا

 شکرت خدایا
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 اگه یک روز این آسمون 

 با من و تو شد نامهربون

 منونده امروز از من نشون

 شکرت خدایا

با متوم شدن آهنگ، اشک هام رو پاک کردم و شیر آب 
رو بستم. وارد خونه شدم و پا به سالن گذاشتم. چشمم 

ست دبه فرنگیس که کنار پنجره نشسته بود و گوشی به 
 بود، افتاد.

 ها.صدات خوبه -

حوصله نداشتم حرفی بزنم یا چیزی بگم. به گفنت 
 ممنونی اکتفا کردم و وارد اتاقم شدم.
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هام رو با پیرهن راحتی و شلوار ورزشی عوض لباس
کردم. به سمت کشوی میز کامپیوترم رفتم و دفرتی که 

 بابا برام گرفته بود رو برداشتم.

های خیس، دفرت رو باز ا چشمروی صندلی نشستم و ب
ی مهربون بابا کردم، چهرهکردم. هربار که نگاهش می

کردم دارم با نوشتم، حس میدیدم. وقتی میرو می
کنه و زنم و اون با جون و دل گوش میبابا حرف می

 داره.برای همیشه نگهشون می
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خودکارم رو برداشتم، ذهنم رو آزاد کردم و به قلبم 
هام رو به رقص ی صحبت دادم که قلم تو دستاجازه

 بیاره و رد پای قلمم رو روی صحن کاغذ، حک کنه.
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ها ست که برای بعضیای شش حرفیرسنوشت، واژه»
د. آیتر و برای بعضی دیگر بلندتر به نظر میکوتاه

 ست که برآن شش حرفی رسنوشت برای من بلندتر از
توان در شود. رسنوشت من را منیروی کاغذ حک می

ای کاغذ جا داد. تقدیر من را باید بلند خواند تا برگه
ی تقدیر ابد خواند، با آوازی بلند و پر سوز. خواننده

هیچکس به  خواهد. اما نیست!من، شنونده هم می
 خواد،آید، هیچکس غم منیکنرست رسنوشت من منی

خواهد. هیچکس... من را هیچکس درد منی
 ی خود نویسنده، نگار.ب(نوشته«) خواهد!منی

اشک سمجی که ارصار به پایین اومدن داشت،  به قطره
م رو خوندم و زیر ی خروج دادم. دوباره نوشتهاجازه

 «خواهد!من لعنتی را هیچکس منی»لب گفتم: 
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دوباره تو کشو لب گزیدم و دفرت رو بستم. دفرت رو 
هام گذاشتم و به سمت تختم رفتم. دراز کشیدم و چشم

ی رسنوشت التامس رو بستم، برای بار دیگه به برگه
ی صربی کردم که کمی بهرت رقم بخوره. من هم کاسه

 ی صربی که خیلی گود نبود!داشتم، کاسه

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

اه گبا خستگی از اتاق مریض بیرون اومدم. به ساعت ن
رسید. قرار بود امروز، دریا و کردم، االن پویان می

 پویان هم رو ببینن و دریا از دیشب هیجان زده بود.

 ام رو مرتببه سمت در ورودی بیامرستان رفتم و مقنعه
 کردم و جلو کشیدم. 

همون لحظه پویان وارد بیامرستان شد که من رسی 
 «سالم، دنبامل بیا.»تکون دادم و گفتم: 
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اون روزی که عکس پویان رو دیده بود و جذاب از 
ه که بخطابش کرده بود، بیشرت هیجان  داشت. با این

 نظر من اصال جذاب نبود.

ای دنبامل به حرف اضافهپویان جواب سالمم رو داد و بی
 راه افتاد.

کردم کسی رفتم یا کاری منیکنار پویان راه منی
ی، مخفی دادم این ازدواج رشطبفهمه. ترجیح می

 مبونه.
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 حرفی نزنی که سوتی»به اتاق دریا که رسیدیم، گفتم: 
 «بدی.
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 دونم.خودم می -

ی ی در رو کشیدم و با چهرهرسی تکون دادم. دستگیره
 منتظر و شاد دریا رو به رو شدم. 

که از خوشحالی هایی لبخند پهنی زده بود و با چشم
 کرد.زد به پویاان نگاه میبرق می

 «سالم!»بلند گفت: 

پویان با دیدن استقبال داغ دریا، خندید و گفت: 
 «سالم، چه پر انرژی! خوبی؟»

شدم دیدم، خوشحال میاز اینکه دریا رو اینطوری می
و اما یک جورایی ناراحت. این خوشحالی دروغینی بود 

 کرد.میکه فقط دریا رو خوشحال 
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د کر دریا به پویان خیره شده بود و ذوق زده نگاهش می
خوبم، زود بگو خواهرم رو چقدر دوست »و گفت: 

 «داری؟

پویان نیم نگاهی به من انداخت و به سوال ناگهانی 
 دریا، جواب داد.

 خب معلومه، خیلی زیاد. -

پس هیچ وقت فکر اذیت کردنش »لبخندی زد و گفت: 
 «زنه.به رست منی

 کنم.نه من اذیتش منی -

 معلومه، تو باید مراقبش باشی. -

آره، »ی تایید، رسی تکون داد و گفت: پویان به نشونه
 «حتام.
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دریا با خوش زبونی، یک جورایی داشت تهدیدش 
کرد. این چرب زبونیش رو از فرنگیس به ارث برده می

 بود.

هام برای مدتی هم که شده سعی داشتم، لبخند رو لب
ی ناراحت من هی چهرنه، چون دریا زود متوجهمبو 
 شد.می

و هاش ر کرد و چشمدریا با کنجکاوی به پویان نگاه می
 ریز کرده بود.

 «چیزی شده؟»ش خندیدیم که پویان گفت: به قیافه

 «بچرخ!»دریا هیجان زده گفت: 

تای ابروم باال پرید و از گفنت حرفش، قهقهه زدم. چقدر 
 کرد.میبا سادگی برخورد 
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، عالیه»پویان گیج و متعجب چرخی زد که دریا گفت: 
 «ای. ولی یک مشکلی هست.از این نظر که اوکی

ام رو خفه کردم. به نظر من پویان از نظر تیپ و قهقهه
 قیافه، افتضاح، سبک بود. 

 «شه گفت که جذابی، پس؟میببین »دریا ادامه داد: 

پویان که از حرف زدن با دریا خوشش اومده بود گفت: 
 «پس چی؟»

 پس چی»تای ابروی دریا باال پرید و با حرص گفت: 
شه به نظرت؟ این دخرتها که به خاطر عمل می

شون آب دماغشون به راهه و خط چشمشون تا بینی
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گوششون کشیده شده و ده وجب لب دارن، دنبالت 
 «افنت!می

با شنیدن حرف دریا، هردو خندیدیم که جدی گفت: 
 «واال که خنده نداره، دالرام تو باید حواست باشه.»

کردی، داشت های دریا فکر میاگر عمیق به حرف
گفت و دقیقا همینطور بود. دخرتهای درست می

آویزون زیادی دنبال پویان بودن و براش رس و دست 
 و دیوونه بودن!  مقشکسنت که چقدر هم احمی

نگاهی به پویان انداختم و در حالی که وقاحت و 
 «مواظبشم.»اومد گفتم: رشمیش یادم میبی

افنت دیگه، من حاال دنبامل می»پویان خندید و گفت: 
 «تونم بکنم؟کار میچی

باید دست دالرام رو »دریا با نیشی باز ادامه داد: 
 «بگیری و با غرور از کنارشون رد بشی.
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هاش از خنده پویان به من نگاهی انداخت و چشم
شد. اخم کمرنگی بهش کردم که به داشت منفجر می

 «بله، صد البته!»دریا گفت: 

خب پس مبارکه، »هاش رو بهم کوبید و گفت: دریا دست
 «هوای همو داشته باشید.

خب پس »زیر لب تشکری کردم و پویان هم گفت: 
 «و عروسیمون باشی.زودتر خوب شو که سال دیگه ت

با شنیدن حرفش، تیز به پویان نگاهی کردم. نباید این 
زد، حرفی که صحت نداشت و دریا رو حرف رو می
کرد، ولی ممکن بود بهش یک امیدی برای ناراحت می

ای که وجود نداشت هم، بده. آهی حضور در عروسی
ی گفت و گوی پر شورشون گوش کشیدم و به ادامه

 دادم.
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۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

از حموم که بیرون اومدم، فرنگیس رو در حالی که تا 
کمر توی کمدم رفته بود، دیدم. متعجب از کارش 

 «کنی؟کار میچی»گفتم: 

دنبال یک »رسش رو از تو کمد بیرون اورد و گفت: 
 «لباس خوبم برات، هیچی نداری که!

داد. حوله رو محکم اخم کرده بود و به گشنت ادامه می
بیا برو، خودم یک چیزی »دور خودم پیچیدم و گفتم: 

 «کنم.پیدا می

تو اصال سلیقه »دست به کمر شد و طلبکار گفت: 
 «نداری!
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م: ای کشیدم و گفتبا کشیدن ناگهانی دستم، جیغ خفه
 «چته؟»

 حرف: »من رو کشون کشون به سمت اتاقش برد و گفت
 «نباشه، دنبامل بیا.

 شرفتم تا شب که پویان و خانوادهاگه دنبالش منی
زد و اعصابم رو بهم اومدن، به جونم غر میمی
 ریخت. می

ترجیحا دنبالش رفتم، با پا گذاشنت به اتاقش بوی تند 
الکل و مرشوب به دماغم خورد. اخم پر رنگی کردم و 

 «وع کردی؟!ها رو رش باز این کوفتی»داد زدم: 

اخم کرد و حرفی نزد. به سمت کمدش رفت و رشوع به 
گشنت کرد. حوله رو بیشرت دور خودم پیچیدم و منتظر 

 شدم.
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گی لباس داری زدهرس وقت حتام بازار برو، از قحطی -
 میری.می

 چه ربطی به مردن داشت؟ -

 «فهمی کال.تو منی»اخمش غلیظ تر شد و گفت: 

 «هست که پولی نیست! حواست»کالفه گفتم: 

 دست از گشنت کشید و نگاهش رو بهم دوخت.

 شه.کنی دیگه، جیباتون یکی میداری شوهر می -

 «آره حتام.»تای ابروم رو باال دادم و با طعنه گفتم: 

 همینطوره. باید کارتش دست تو باشه. -

خیلی خوش خیالی! من به خودم »خندیدم و گفتم: 
رم و پومل در میارم. دم. خودم رسکار میاجازه منی

 «کنه.پویان فقط تو خرج دریا کمک می
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نباش  عرضهبی»با بیرون کشیدن تونیک کوتاهی گفت: 
بچه، از این موقعیت خوبی که بدست اوردی، باید 

 «ات رو بکنی!نهایت استفاده

های الکی کردن و برنامهاز اینکه همه رویا پردازی می
خورد. باید تا کی تظاهر میچیدن، داشت حامل بهم می
 کردم؟می

 خواد، خودم لباس دارم.فرنگیس منی -

های تونیک رو به سمتم گرفت، رنگش بنفش بود و حاشیه
 سفید داشت. به نظرم قشنگ اومد. 

بیا و یک بار به حرف من گوش کن، بذار جلوی  -
 ها خاص باشی.اون

این خونه و زندگی و بوی الکل »پوزخندی زدم و گفتم: 
 «کنن.و دود و زهرمار رو ببینن که فرار می
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براشون راه حل دارم، تو نگران نباش. فقط برو به  -
 .خودت برس

وای زود حارض »به ساعت نگاهی کرد و متعجب گفت: 
 «شو! یک ساعت بیشرت وقت نداری.

از اینکه این همه عجله داشت و مضطرب بود تعجب 
بودمش. یا  کردم. هیچ وقت تا حاال اینطوری ندیدهمی

شاید هم چون که بوی پول به مشامش رسیده بود 
کرد. ولی براش که سودی نداشت، اینطور رفتار می

 داشت؟

با کالفگی، تونیک رو از دست فرنگیس گرفتم و به سمت 
اتاقم رفتم. شب خواستگاری همه دخرتها با اسرتس و 

 ایشد و با نگاه عاشقونههیجان و شوق و ذوق رشوع می
شد. ولی من کالفه، خسته، تنها، انتظار فردا متوم میبه 
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کردم. ای احساس و با حرست این شب رو متوم میبی
 داشتم.کاش من هم یک زندگی پر از عشق می
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 خواد، خودم لباس دارم.فرنگیس منی -

های هش بود و حاشیتونیک رو به سمتم گرفت، رنگش بنف
 سفید داشت. به نظرم قشنگ اومد. 

بیا و یک بار به حرف من گوش کن، بذار جلوی  -
 ها خاص باشی.اون

این خونه و زندگی و بوی الکل »پوزخندی زدم و گفتم: 
 «کنن.و دود و زهرمار رو ببینن که فرار می
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براشون راه حل دارم، تو نگران نباش. فقط برو به  -
 .خودت برس

وای زود حارض »به ساعت نگاهی کرد و متعجب گفت: 
 «شو! یک ساعت بیشرت وقت نداری.

از اینکه این همه عجله داشت و مضطرب بود تعجب 
کردم. هیچ وقت تا حاال اینطوری ندیده بودمش. یا می

شاید هم چون که بوی پول به مشامش رسیده بود 
کرد. ولی براش که سودی نداشت، اینطور رفتار می

 اشت؟د

با کالفگی، تونیک رو از دست فرنگیس گرفتم و به سمت 
اتاقم رفتم. شب خواستگاری همه دخرتها با اسرتس و 

 ایشد و با نگاه عاشقونههیجان و شوق و ذوق رشوع می
شد. ولی من کالفه، خسته، تنها، به انتظار فردا متوم می
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کردم. ای احساس و با حرست این شب رو متوم میبی
 داشتم.ن هم یک زندگی پر از عشق میکاش م

حوله رو باز کردم که روی زمین افتاد، رسدم شده بود و 
شد. برخورد هوا با پوست لختم بیشرت باعث لرزیدنم می

ی تنم بود. لباس هام رو پوشیدم. تونیک کامال اندازه
ندیده بودم فرنگیس این لباس رو بپوشه پس از بابت 

 پوشیدنش خوشحال شدم.

سمت میز آرایشم رفتم و برخالف قبل، با مهارت و  به
کامل آرایش کردم. آرایش ملیحی داشتم و کل وجودم 

ای آرایش کرده بودم رو سیاه نکرده بودم ولی به اندازه
 اومد.که این تغییر به راحتی به چشم می

ها کم بیارم، یا پدر ی کیانیخواستم جلوی خانوادهمنی
 اید هم نفرت نگاهم کنن. و مادرش با دلسوزی و ش
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رسیدن. با شنیدن داد به ساعت نگاه کردم، باید می
 فرنگیس، از جا پریدم.

 دالرام! بیا اینجا. -

 کالفه از اتاقم بیرون اومدم و به سمت اتاقش رفتم.

 کشی؟چیه؟ چرا عربده می -

 کنار میز آرایشش ایستاده بود و اخم داشت.

 بیا اینجا. -

رو به روش ایستادم. با کشیدن ناچار به سمتش رفتم و 
 ناگهانی انگشتش روی رژم، متعجب نگاهش کردم.
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 هام گرد شدهانگشتش رو تو دهنش کرد و لیسید. چشم
کنی؟ گند زدی به کار میداری چی»بود و بلند گفتم: 

 «صورتم که!

صورتم پخش شده بود. رسخ و مطمنئ بودم، رژم روی 
عصبی بهش نگاه کردم. انگشتش رو از تو دهنش در 

همیشه اینقدر رژهای آشغال »اورد و با اخم گفت: 
شه زود. دوما خری؟ اوال که بخواد ببوستت، پاک میمی
 «ی گه میده!مزه

هام بیشرت گرد شد. پویان من رو با شنیدن حرفش، چشم
 ر هم باشه؟ببوسه؟ رژم پاک بشه؟ طعم دا

چی »از فکر به این موضوع عصبی شدم و گفتم: 
 «گی؟می

مگه تا حاال همو »هاش رو ریز کرد و گفت: چشم
 «نبوسیدید؟
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 ی شکاک فرنگیسخواستم داد بزنم و بگم نه. ولی چهره
خواستم بیشرت شکاکش داد و منیاین اجازه رو بهم منی

 کنم.

ق و اگر هم عاشدونست هم که اونقدر پایبند نیستم می 
ر و کنم. به اجباشده باشم به یقین تا روز عقد صرب منی

 «چ... چرا کردیم.»آروم گفتم: 

از اینکه داشتم به چیزی که اتفاق نیفتاده بود و غیر 
 خورد.کردم حامل بهم میواقعی بود، اعرتاف می

 اش به حالت عادی برگشت و رژی رو نشونم داد.چهره

یکیش طعم توت فرنگی  این رژ مارکش عالیه، -
 میده، اون یکی شکالت. کدومش رو دوست داره؟

آب دهنم رو قورت دادم، این فرنگیس با خودش چی 
 «شکالت.»کرد. ناچار گفتم: فکر می
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 با رضایت لبخند محوی زد.

 .خوبه -

رژی که زده بودم رو از روی لبم پاک کرد و با مهارت 
د. بوی هام کشیرژی که دست خودش بود رو روی لب

 داد.شکالت رو که می

تو آینه به خودم نگاه کردم، به قدری پر رنگ بود که 
خواستم اعرتاض کنم ولی فرنگیس جلوم رو گرفت. از 

 دادم، عصبی بودم.اینکه باید به حرفش گوش می

 لبتو لیس بزن. -

 داد.ی شکالت میزبونم رو به لبم کشیدم، واقعا مزه

ا باشه، چند تا از این رژه یادم»فرنگیس با رضایت گفت: 
 «برات بگیرم. به کارت میاد.
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ره گیرم، نیاز نیست. مثل اینکه یادت میخودم می -
 هات از کجاست؟پول

 «خب حاال.»اخمی کرد و گفت: 

با به صدا در اومدن زنگ در، فرنگیس با عجله به سمت 
 آیفون رفت و دکمه رو زد.
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 اسرتس که نداری؟ -

 «دارم.»نگاهی بهش انداختم و به دروغ گفتم: 

فکر کنم رسم و رسوم زیاد داشته باشن. چای هم  -
 باید تو بربی؟

 «دونم!پرسی؟ من منیاز من می»اخم کردم و گفتم: 



وشتآغجنون      
 

 

478 

478 
@romandl 

 «پس بیار.»در سالن رو باز کرد و گفت: 

انی خیامل ی شاد خانم کیآهی کشیدم و با دیدن چهره
راحت شد. لبخند به لب داشت و با خوشحالی پا به 

سالن گذاشت. با فرنگیس رو بوسی و اظهار خوشبختی 
 کرد.

ید و رستر به نظر میفرنگیس برخالف همیشه، سنگین
سعی نکرده بود خودش رو مثل دخرتهای چهارده ساله 

 د. کر نشون بده. امشب واقعا در نقش یک مادر رفتار می

تر شد و از همون ش با دیدن من، لبخندش پر رنگمادر
اهلل ماش»لحظه این زن به دمل نشست. بغلم کرد و گفت: 

 «دخرتم، خیلی خوشگلی. زنده باشی.

اش رو بوسیدم و با لبخند ازم دور شد. با شنیدن گونه
ای ای متعجب به بیرون نگاه کردم ولی بچهی بچهگریه

شد. چهارشونه و رو ندیدم چون پدرش از در وارد 
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تر بود. هیکلی بود. به نظرم حتی از پویان هم درشت
طور که رسید. هموننگاهش رسد و ناراضی به نظر می

 پویان گفته بود.

به سمتم اومد و به گفنت سالم محکمی اکتفا کرد. من 
ی مغروری هم آروم جوابش رو دادم، خیلی چهره

 داشت و برعکس پویان بود.

ای تو بغلش بود، ای که پرسبچهچهره با دیدن زن خوش
ه کیانی بود، پویان نگفته بود ک تعجب کردم. شبیه خانم

 یک خواهر بزرگرت هم داره.

رو  مبه سمتم اومد و احوال پرسی کرد و به سختی گونه
 بوسید.

ببخشید عزیزم، شهریار از بغلم پایین »خندید و گفت: 
 « منیاد اصال.

 لبخند زدم.
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 بچه هم حق داره. اشکال نداره، -

 کرد، کشیدم.لپ شهریار رو که با تعجب نگاهم می

 سالم کوچولو. چقدر جذابی تو! -

هاش گاز گرفت که هاش رو با دندونشهریار لپ
هاش جلو اومد و تعجبش بیشرت شد. با دیدن لب

ش خندیدم و خواهر پویان که اسمش رو ی بامزهچهره
 دونستم با خنده ازم دور شد.منی
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شوهر خواهر پویان هم با خوش رویی باهام برخورد 
ه رسید ککرد. تنها کسی که بین این جمع، به نظر می

از من خوشش منیاد، آقای کیانی بود. با اینکه خوش 
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رویی و بد ذاتی هیچ کدومشون اهمیت نداشت. من که 
شدم، پس رفتار هیچ واده منیعمال عروس این خان

 کدومشون مهم نبود.

تر وارد خونه شد. در آخر پویان با کت و شلوار رسمی
بعد از اینکه با فرنگیس صحبت کوتاهی کرد، به سمت 

 «اوه مای گاد!»من اومد و خنده کنان گفت: 

هام بود، به فرنگیس لعنت فرستادم از نگاهش به لب
 شیده بود.هام کاینکه این رژ رو به لب

 «هیس!»اخم کمرنگی کردم و گفتم: 

تونستم ازش دور لبخند زد و روی صورتم خم شد، منی
 ها روی ما باشه.دادم همه نگاهبشم. چون احتامل می

ی؟ کنکار میچی»م گفتم: های کلید شدهاز بین دندون
 «برو عقب!
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شی، بیشرت وسوسه انگیز عصبی که می»آروم گفت: 
 «شه!می

کنم برای هر دو مون خیلی شو، یک کاری میدور  -
 ها.بد بشه

تای ابروش رو باال انداخت و به رسعت لبش رو روی 
 «تو خیلی خلی!»م گذاشت و بعد گفت: گونه

کرد و با خنده ازم دور شد، از اینکه من رو مسخره می
 .نداخت عصبی شده بودمدست می

دن پویان خواست همونجا گر داغ کرده بودم و دمل می 
کرد؟ اصال به چه رو بشکنم، به چه حقی من رو اذیت می

 ام رو بوسید؟حقی گونه

سعی کردم لبخند بزنم ولی نتونستم رسخ نشدن صورتم 
 رو کنرتل کنم. 
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به جمع نگاه کردم، با خنده به پویانی که به سمتشون 
کردن و بعد نگاهشون رو به من رفت، نگاه میمی

 دوخنت.

. هام رو ببیننخواستم چشمانداختم، منی رسم رو پایین
 عصبانیتم حد و اندازه نداشت.

چه عروس با حیایی! پویان »کیاتی با خنده گفت:  خانم
 «ها.اذیتش کردی

ی بقیه هم بلند شد که خواهر پویان گفت: صدای خنده
بیا عزیزم، بیا کنار من بشین. نیاز نیست اینقدر »

 «ویان عادت کردیم.. ما به کارهای پخجالت بکشی

از اینکه رسخ شدن صورتم رو به خاطر خجالت کشیدنی 
کردن. بیشرت عصبی شدم که وجود نداشت، برداشت می

 و زیر لب لعنتی به پویان فرستادم.

121 
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دیگه حرف رشوع به صحبت کردن و از رسم و رسوم هم 
زدن و منم ترجیح دادم به این مکامله گوش ندم، می

 تاثیری روی زندگی خیالی من نداشت.

به ساعت نگاه کردم، ده دقیقه گذشته بود. با خستگی به 
و کردن چای ت سمت کرتی برقی رفتم و بعد از یک رنگ

 ها رو با چای پر کردم.قوری، فنجون

هام دستنفس عمیقی کشیدم و سینی چای رو تو 
 گرفتم. 

دادن و قدیمی ها انجام منیاین رسم رو دیگه خیلی
ها کردم که چرا باید مثل قدیمیشده بود، درک منی
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چای بربم. به سمت سالن رفتم و از طرف آقای کیانی 
رشوع به پذیرایی کردم، نگاه رسدش رو به من دوخت و 

 کمی بعد فنجونی رو برداشت و زیر لب تشکر کرد. 

از اینکه از همه پذیرایی کردم به سمت پویان رفتم، بعد 
ام رو به قصد اذیت بوسیده بود، اخمی با یاد اینکه گونه

 کردم و ترجیح دادم بعدا تالفیش رو رسش در بیارم. 

ریخنت فنجون چای روی پاش، کار عاقالنه و جدیدی 
 نبود.

به سمتش خم شدم که نگاهی کوتاه بهم انداخت و 
ه هم من و هم خودش معنی این لبخند لبخندی زد. ک

 «تظاهر»دونستیم: دروغین رو می

با خالی شدن سینی چای، روی مبل نشستم و به جمع 
! ماشاهلل»لبخند زدم. خانم کیانی با خوش رویی گفت: 

 «خامنی ازت می بارم گلم.
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رفتار خوب و مهربون بودن مادرش، من رو به شک وا 
به ازدواج پویان با  داشت. این همون زنی بود کهمی

 اون دخرت مذهبی ارصار داشت؟ 

شدم. کرد، ناراحت میاز اینکه باهام خوب برخورد می
شدم و باهاشون هیچ من عمال عروسشون منی

 کردم. ای نباید ایجاد مینزدیکی

های اصلی از رس گرفته شده بود که این بحث رو صحبت
 ایی کهکشید ولی از اونجباید آقای کیانی، وسط می

اش ساکت بود، خواهر پویان و شوهرش صحبت در همه
 مورد خواستگاری از من رو رشوع کردن.

های اولیه زده شد و انگار کسی مشکلی نداشت. به حرف
خواستم به قدری خسته و کالفه بودم، حتی منی

 شد گوش بدم.ام گفته میهایی که در مورد آیندهحرف

122 
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نگاهم به جمع بود و فکرم پیش دریا. تنها آرزوم زنده 
گرفت و من ازدواج موندش بود، اگه خدا عمرش رو می

 شد؟ کردم چی میمی

از فکر به این موضوع لبم رو گاز گرفتم و نگاه رسدرگمم 
 رو به جمع انداختم.

کیانی من رو ها همه به من بود. انگار که خانم نگاه
 .خطاب قرار داده بود و منتظر جواب من شده بود

 «بله؟»لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

گه با پویان برو مامان می»خواهر پویان خندید و گفت: 
 «هاتون رو بزنید.تو اتاق حرف
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به خواهرش نگاهی کرد و در حالی که شهریار رو محکم 
ای شام حرفی با اینکه بر »بغل گرفته بود، ادامه داد: 

 «هاتون رو زدید.منونده و حرف

رسم، رسمه. ما هم »مادر پویان اخمی کرد و گفت: 
 «کنیم.بهش عمل می

 .نگاهش رو از دخرتش گرفت و به من دوخت

عزیزم، برید حرف هاتون رو بزنید. ماهم  -
 صحبتامون رو متوم کنیم.

 «چشم.»به ناچار بلند شدم و گفتم: 

با  چون فتم به نظر خوشحال شداز شنیدن، چشمی که گ
رضایت نگاهم کرد. پویان هم از روی مبل بلند شد و به 

ی االن رسم دنبامل اومد. واقعا هم برای ما و دوره
ها سنتی جالبی نبود، این ازدواج که به قول قدیمی

 نبود. خود دخرت و پرس هم رو پیدا کرده بودن. 
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یک نفس  باالخره»با دور شدن از سالن پویان گفت: 
 «راحت کشیدم.

 «اش نیشت باز بود.تو که همه»به طعنه گفتم: 

 اخمی کرد. کنارم حرکت کرد و به اتاق رسیدیم.

اش قیافه خودت رو ببین، واال دقلک هم خنده -
 گیره!می

 با شنیدن حرفش، عصبی به سمتش برگشتم.

 چی گفتی؟ -

هات شی، لببیا دیدی! رسخ داری می»خندید و گفت: 
 «قرمزه چیزی کم نداری.هم 

 به سمت اتاق هلش دادم و در رو بستم.

 کنی؟دونی که داری با اعصاب من بازی میمی -
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حیف که دلقک دماغ »پوزخندی زد و بار آرامش گفت: 
های تو هم چیزی بزرگ قرمزی داره ولی ماشاهلل لب

 «ازش کم نداره.

تر دادم، خوشحالاگه به عصبانی بودنم ادامه می
 ریخت.و بیشرت برای اذیت کردنم زبون می شدمی

123 

 

 

 اعتنا به سمت تختم رفتم و نشستم. بی

مزگی خودت رو خواد اینقدر مزه بریزی، بیمنی -
 نشون دادی. 

واقعا چرا االن اومدیم تو »بعد کالفه ادامه دادم: 
 «اتاق؟!
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 های پویان پر از شیطنت و بدجنسی شد.یک دفعه چشم

 «برای کارهای جیز!»هام خیره شد و گفت: به لب

 ای بهش رفتم.چشم غره

 حالت خوب نیست تو! -

هاش محو شد و به جاش پوزخندی کنج برق تو چشم
 هاش نشست.لب

هام رو به طرفین کش دادم تا آهی کشیدم و دست
 فت.ر ز بین منیم از تنم در بره با اینکه عمالً اخستگی

 بودی؟ اسم خواهرت چیه؟ نگفته -

بینمش، وجودش احساس دلربا، نه که خودم منی -
شه! من که هیچ وقت خونه نیستم، هر وقت هم میاد منی
بینیم همو. خانواده شوهرش تربیزین. تربیز منی

 کنن.زندگی می
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اسم قشنگی داره، پرسش هم »رسی تکون دادم و گفتم: 
 «ه نظرم خانواده خوبی میان.ست. ببامزه

شوهرش خوبه »ای باال انداخت و بی تفاوت گفت: شونه
کنی، خیلی . ولی در مورد شهریار اشتباه میخب
 «مزه و لوسه!بی

متنفری از بچه ها؟ به نظر من که اینطور نبود. چند  -
 سالشه؟

ر برن. فکآره دقیقا ازشون متنفرم، فقط رس آدم رو می -
 از دو سالش باشه.نکنم بیشرت 

رسی تکون دادم، پویان کنارم نشست که مخالفتی 
 نکردم. 

احرتامیش تو جمع صحبت خواستم در مورد بیهنوز می
د شکنم که صدای فرنگیس رو که به اتاق نزدیک می

 شنیدم.
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 من االن میارم براتون، صرب کنید. -

خواست براشون بربه ولی حدس دونم چی میمنی
از سوراخ در به اینجا رسک بکشه،  زدم که بخوادمی

 چون به سالن هم دید نداشت و از بس که فوضول بود.

 «هیس!»پویان خواست حرفی بزنه که گفتم: 

به صدای پای فرنگیس گوش دادم که نزدیک و 
شد. بنا به حدسم، جلوی اتاق ایستاد. تر مینزدیک

ی پویان رو گرفتم و صورتم رو به همین که ایستاد یقه
ساکت باش هیچی »رتش نزدیک کردم و آروم گفتم: صو 

 «نگو.
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کرد. چون پشتم های گرد شده نگاهم میپویان با چشم
به در بود و فرنگیس منی تونست صورت من رو ببینه، 

 «هیس! فرنگیس پشت دره!»اخم کردم و آروم گفتم: 

ویان نشستم و خودم و فرنگیس رو لعنت روی پای پ
فرستادم. لبم رو به سمت گوش پویان بردم و گفتم: 

 «طبیعی باش دیوونه!»

از اینکه اینقدر به پویان نزدیک شده بودم، احساس 
 کردم. خفگی می

های خواستم رسم رو کمی دورتر کنم که با نشسنت لب
م و های گرد شده نگاهش کردهام، با چشمپویان رو لب

از این اتفاق ناگهانی خشکم زد. پویان با حرص و هوس 
هام هجوم برده بود و دستش رو پشت کمر و به لب

 گردنم گذاشته بود.
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به خودم اومدم، از عصبانیت خون به مغزم جهید و  
هاش جدا کردم و از بین هام رو از لبرسخ شدم. لب

 «چه غلطی کردی؟»ام گفتم: دندون های کلید شده

 زدم و داغ کرده بودم.نفس می نفس

می محک دونم باید کی بلند شم تا سیلیحیف منی -
کشمت! فقط چند دقیقه بزنم تو صورتت، ولی می

 صرب کن تا بره!

تونست آروم ازش جدا شدم و فرنگیس باز هم منی
 صورتم رو ببینه.

خودت گفتی »پویان پوزخندی زد و با اخم گفت: 
 «داد.ی شکالت میمزه هات هم کهطبیعی باش! لب

سوخت و حالت تهوع هام میشدم، لبداشتم منفجر می
 بهم دست داده بود.
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، به شدبا شنیدن صدای پای فرنگیس که از اتاق دور می
 سمت پویان هجوم بردم و یقه پیرهنش رو گرفتم.

شد گفتم: تر میدرحالی که صورتم هر لحظه رسخ
 «برای چی این کار رو کردی؟!»

هام رو گرفت و با عصبانیت من رو از کرد و دست اخم
 خودش دور کرد.

 ومل کن، خودت گفتی دیوونه! تو رشوع کردی! -

تر شدم، از شدت تنفر با شنیدن حرفش عصبی
 خواستم باال بیارم.می
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 ممن گفتم طبیعی باش! بعدش هم دلیلش رو گفت -
 بهت!

داد. درد مچ دستم رو گرفته بود و محکم فشار می
 گفتم.کشیدم ولی هیچی منیمی

به سختی دستم رو از دستش بیرون کشیدم، 
. مچ تونستم خودم رو کنرتل کنم که صدام باال نرهمنی

 کشید.دستم هم تیر می

 هام کشیدم. نفسی گرفتم و محکم دستی به لب

ی پاک تر از مادر خواد دایهمنی»و گفت: پوزخندی زد 
باشی! چرا همون لحظه نزدی تو صورتم؟ چرا گذاشتی 

 «چند ثانیه بگذره؟

ت تعجب خفه شو فقط! من از این کار احمقانه -
کردم، از عصبانیت زبونم بند اومده بود. بعد هم 

 احمق! فرنگیس پشت در بود.
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 پوزخندی زد.

 کنی، معلومه.انکار می -

ز زیر شال بیرون اومده بود با عصبانیت موهام رو که ا
 جمع کردم و پشت گوشم انداختم.

فهمی که من ازت متنفرم! منم هی ببین تو منی -
 کنم بهت.یادآوری منی

 اخمی کرد و حرفی نزد.

 بار آخرت باشه، برو خداروشکر کن نکشتمت. -

 به سمت در رفتم و منتظر جوابش نشدم.

 .«بیا بریم تو سالن»با رسدی گفتم: 

پویان هم چون دید دیگه حس و حال دعوا رو ندارم؛ 
ت وقهیچ حرفی پشت رسم حرکت کرد. ای کاش هیچ بی
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هاش اون کار رو برای رفع شک فرنگیس و حرف
 کردم.منی

ا همه به م ها نشستیم. نگاهوارد سالن شدیم و روی مبل
دوخته شد. فرنگیس لبخند پهنی روی صورتش بود. 

 خب»ند شیرینی زده بود و گفت: خانم کیانیی لبخ
 «هاتون رو وا کردید؟سنگ

های تو اتاق رو به خودم یادآوری خواستم اتفاقمنی
کنم، به فرنگیس نگاهی کردم به نظر خیلی خوشحال 

رسید. لعنتی، تو دمل بهش فرستادم، اگه فضولی می
داد؛ پویان عوضی من رو کرد و به ما گوش منیمنی
 بوسید!منی

 «بله.»گفتم:  زیر لب
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هامون رو ما هم حرف»عمیق نگاهم کرد و ادامه داد: 
زدیم، به نظرم خواستگاری توی چند مرحله درست 

کنن، ولی چون شام همو ها اینکار رو مینیست. بعضی
خواید و راضی هستید و ماهم راضی شدیم. برای می

ها رو زدیم. در مورد ی حرفهمین تو یک جلسه همه
ی سال تولدت سکه ات دخرت گلم، به اندازهمهریه

 «متام...

ببخشید وسط »نذاشتم حرفش رو ادامه بده و گفتم: 
پرم. درسته االن این یک مراسم حرفتون می

ها نیازه. اما خب فکر کنم خواستگاریه و این حرف
 ال عقد دائم کنیم. صیغه یکبدونید که ما قرار نیست فع

کنیم و اگه تونستیم باهم کنار بیایم عقد دائم ساله می
دونید درسته که ما هم رو دوست کنیم. آخه میمی
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داریم ولی بازم در مورد زندگی مشرتک خیلی چیزها 
 «کنه.فرق می

به فرنگیس نگاه کردم، تعجب کرده بود و به نظر عصبی 
اش ایجاد نشده یری تو چهرهرسید. خواهر پویان تغیمی

اومد. آقای کیانی که باز هم بود و به نظر موافق هم می
اخم کمرنگی کرده بود ولی مامان پویان با تردید 

بله... پویان یک چیزهایی »نگاهی بهم کرد و گفت: 
خواید، گفته بود بهم. اگه... اگه خودتون اینطور می

 «باشه حرفی نیست.

خند زدم. چقدر این زن شعور لبخندی زدم، عمیقأ لب
 داشت.

 خیلی ممنون. -

و اینکه شنیدم با گرفنت جشن عروسی »ادامه داد: 
 «مخالف بودی.
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 ی تاکید تکون دادم.رسی به نشونه

درسته، به همون دلیلی که گفتم. تو این یک سال  -
شه. اگه توافق کردیم و کنار همه چی مشخص می

 گیریم.میاومدیم، حتام اون موقع جشن عروسی 

گفنت این همه دروغ، خفه کننده بود. از اینکه باید 
 کردم راضی نبودم. ولی چاره چی بود.نقش بازی می

دلربا شهریار رو روی پاش گذاشت تا دست از فضولی 
آره به نظرم کار خوبی »کردن برداره و بعد گفت: 

 «کنه.می

 از اینکه اینقدر کهن فکر نبودن، خوشحال شدم.

شد. مادر پویان فقط تر میکار من هم راحت اینطور 
خواست پرسش به اسم یک دخرت خوب در بیاد تا می

جلوی حرف مردم رو بگیره. با اینکه با قبول کردن من 
کرد. چون باز این حرف پیش زیاد کار درستی منی
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اومد که پرسش عاشق یک دخرت بدبخت و بیچاره شده. 
داد و همیت منیولی خداروشکر به این موضوع زیاد ا

 شد.از ناراحتی من کاسته می
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ولی عزیزم بازم در مورد مهریه و »خانم کیانی گفت: 
قباله و همه چی صحبت کردیم. شاید زودتر برای 

 «تون اقدام کردید.ازدواج رسمی

 «نیست.باشه مشکلی »لبخندی زدم و گفتم: 

تو  دونست و اگرفرنگیس، قضیه صیغه یک ساله رو منی
شد و هم برای زد هم برای خودش بد میجمع حرف می
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من. از اون موقع تا االن الم تا کام حرف نزده بود. 
 درست مثل آقای کیانی و دامادش.

البته وقتی ما تو اتاق بودیم شاید کمی صحبت کرده 
ا زیاد مهم نبود، مهم این هنباشن. حاال صحبت کردن او
 شد. بود که به نفع من متوم می

کمی دیگه نشسنت و بعد از رصف میوه خداحافظی 
 کردن و رفنت. 

یادم نرفته و »قبل رفنت، پویان رو گرفتم و گفتم: 
 «. حواست باشه.رهمنی

ای رفت که دمل ریش شد. ناسالمتی پرس بود و چشم غره
 . ک پرس نبوداین همه ناز ریخنت در شأن ی

 ی تاسف تکون دادم و خداحافظی کردم.رسی به نشونه
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بعد از رفتنشون، فرنگیس دست به سینه و طلبکار وارد 
 اتاقم شد.

 صیغه یک ساله یعنی چی؟ -

تونیک رو که از تنم در اورده بودم به دستش دادم و 
شه یعنی همین، یک عمر زندگیه. منی»بیخیال گفتم: 

 «ه.بدون شناخت کامل ک

 «مگه بهم عالقه ندارید؟»اخم کرد و گفت: 

شون کامال از هم جداست. بیخیال شو. این دوتا قضیه -
 ما بیشرت در موردش فکر کردیم و به توافق رسیدیم.

تونه صیغه رو قبل یک سال هم دخرته احمق! اون می -
 باطل کنه.

 کنه.منی -

 نگاهم کرد و از اتاق بیرون رفت.عصبی 
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، گفت، من رو به فکر فرو برد. راست میحرف فرنگیس
تونست صیغه رو قبل از یک سال هم باطل کنه. مرد می

کرد؟ در جواب سوال خودم، شونه کار رو میپویان این
 باال انداختم.

 کرد، چون صیغه پیشنهاد خودم بود. نه باطل منی 

هام رو کامل عوض کردم و روی تخت دراز لباس
یش رو داشتم. امیدوار بودم ی سختی پکشیدم. هفته
 خب متوم شه.
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با عجله از اتاق مریض بیرون اومدم و به سمت اتاق 
دریا پا تند کردم. به ساعت دستم نگاهی انداختم، 

شد. امروز روزی بود که دریا و شون باید متوم میجلسه
ها باهم جلسه داشنت، البته حال دریا به مهراب بعد هفته

ای خوب شده بود ولی بازم امید بیشرت گفته
 خواست.می

زدم. پشت در ایستادم و به اتاق رسیدم و نفس نفس می
صدای خداحافظی کردنشون رو شنیدم. دریا خوشحال 

 داد.و رسحال جوابش رو می

 .روی صندلی انتظار نشستم و منتظر شدم

چند ثانیه بعد در اتاق باز شد و قامت بلند مهراب از 
 چارچوب در پیدا شد.

اش محو شد و تو تا نگاهش به من افتاد، شادابی چهره
 قالب خشک و جدی خودش رفت.
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هاش مهربون بود. از تغییر حالت انگار فقط با مریض 
اش کمی ناراحت شدم و شادی خودم رو از دست چهره

 .خواستم باهاش حرف بزنمچرا میدونم دادم. منی

 سالم. -

 «سالم.»رسی تکون داد و گفت: 

 در اتاق دریا رو بست و همراهم حرکت کرد.

 «حالش چطوره؟»پرسیدم: 

 

رسید ولی بازم برام گفت. خوشحال به نظر می -
 نگران بود.

زد که من لرزم گرفت. به قدری رسد و جدی حرف می
حرف زدن باهاش احساس خوبی نداشتم و داشتم از 

 شدم.پشیمون می
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 چرا نگران بود؟ -

کیفش رو از این دست به اون درست کرد و ادامه داد: 
خواد کامال قطعی بشه. حتی در مورد بچه دار می»

 «شدنتون هم حرف زد.

با شنیدن کلمه بچه دار شدن، بیشرت لرزیدم. امکان 
 نداشت.

بهش که چیزی نگفتید؟ در مورد همین که این یک  -
 ازدواج رشطی بود؟

فی ی مننگاهم کرد، عمیق اما رسد و بعد رسی به نشونه
 تکون داد.
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 پرسی. معلومه که نگفتم.های عجیبی میچیز -

 گفت. از خجالت رسخ شدم، راست می

 فکر کنم بدونم برای چی نگرانه. -

که »شدیم که گفت: نزدیک میبه سمت در بیامرستان 
فعال قراره صیغه یک ساله انجام بدید که ببینید بهم 

 «خورید یا نه؟می

 عمال اینطوره، اما حقیقتا اینطور نیست. -

 اگه تو یک سال خوب نشد چی؟ -

بیشرت از اونم وقتی نیست. »لبخند تلخی زدم و گفتم: 
 «ها کارساز باشه.امیدوارم عمل

 و کمی ناراحتی توش موج زد. رنگ نگاهش عوض شد

روم ایستاد. آفتاب زده بود و از در خارج شدیم که روبه
نور آفتاب روی صورت مهراب افتاده بود. زیر نور، 
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هاش شد. ته ریشتر از هر بار دیده میش جذابچهره
شد. با جدیت های نافذش جمع تر میزد و چشمبرق می

مشورت یا حرف  اگه خودت یا دریا نیاز به»قبل گفت: 
 «داشتید، منو خرب کنید.

با شنیدن این حرفش، خوشحال شدم و دست از کنکاش 
 کردن صورتش برداشتم. 

 باشه، ممنون. -

 «روز خوش.»رسی تکون داد و قبل دور شدن گفت: 

به رفتنش نگاه کردم تا از نظرم محو شد. واقعا خوش 
هیکل بود. با نیشگونی که از بازوم گرفته شد، آخی 

 گفتم و با اخم به عاملش نگاه کردم، فریامه بود.

 خوردیش! -

 «چی؟ کی؟»گنگ گفتم: 
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 «کوچه علی چپ بن بسته!»دست به کمر شد و گفت: 

 گی؟خدایی چی می -

 اون پرس خوشتیپه دیگه! همون دکرته! -

گی. نه بابا کجا خوردمش، برج آها مهراب رو می -
 زهرماره این برش.

اوه! مهراب هم که شده »و گفت: هاش رو گرد کرد چشم
 «کنی.برات. خیر رست داری ازدواج می

 هنوز نکردم.  -
 خوردیش؟کنی که داشتی میپس اعرتاف می -

 «نه من چیزی نگفتم.»تفاوت گفتم: بی

 پشت چشمی نازک کرد.

 خیلی پرویی. -
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ای باال انداختم و ریز خندیدم. همراهش دوباره شونه
 وارد بیامرستان شدم. 

 گیرید؟ی مراسم میک -

 گیریم.منی -

 «ها؟ یعنی چی؟»متعجب و گیج گفت: 

 یعنی اینکه هنوز خیلی زوده. -

 مراسم عقد و اینا چی پس؟ -
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هیچکس جز خودمون. ببین بذار بهت بگم،  -
ک یی یک ساله بکنیم و باهم تو این خوایم صیغهمی
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سال زندگی کنیم اگه به توافق رسیدیم عقد دائم 
 کنیم.می

ریسکش زیاده چون »تو فکر رفت و کمی بعد گفت: 
ممکنه قبل یک سال پویان بذاره بره. باید خوب شناخته 

باشیش. ولی خب شاید کار خوبیه. ولی شام که همو 
 «دوست دارید.

ی خوبی اشاره کردی، اما همه چی دوست به نکته -
 نیست. بحث یک عمر زندگیه. داشنت

 هوم، آره. -

 گم؟ست؟ درست میتو که عروسیت چند روز دیگه -

 «آره، پویان هم دعوته ها.»با یادآوریش با ذوق گفت: 

 «گم.باشه بهش می»خندیدم و گفتم: 

 باید شوهرهامون باهم آشنا بشن. -
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از شنیدن لفظ شوهرهامون احساس خوبی نگرفتم و 
 ناراحت شدم.

 «شب پویان میاد دنبالت؟» د: پرسی

با شنیدن این سوال دوباره تو فشار قرار گرفتم، از اینکه 
نداختم. ولی مردم حرف در نیارن باید به پویان رو می

 «تونه.نه امشب کاری داره منی»این بار گفتم: 

لب هاش رو به سمت پایین برد و لوس گفت: 
 «خواستم ببینمش.می»

 یدم.اخم کمرنگی کردم و خند

 آقا حسامتون نفهمه. -

 کنه، دیوونه شدم.خیلی اذیتم می -
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به سمت اتاق مریضم رفتم و قبل از باز کردن در گفتم: 
چون که دوستت داره، من برم به این مریض رسمش رو »

 «بزنم.

 رسی تکون داد و ازم جدا شد.

-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

از حموم بیرون اومدم، در حین خشک کردن موهام با 
به سمت کمدم رفتم و لباس شبی رو که برای حوله 

 امشب انتخاب کرده بودم، برداشتم.

اش با نگین های ریز بلند و یاسی رنگ بود. قسمت یقه
صورتی کار شده بود و بسته بود، دور گردنم رو هم 

 گرفت. می

لباس رو روی تختم پهن کردم. سشوار رو تو برق زدم و 
لبته زیاد خیسی رشوع به خشک کردن موهام کردم. ا

 .موهام رو از بین نربدم تا با اتو مو موهام رو صاف کنم
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قسمتی از موهام رو بافتم و باالی رسم به صورت تل 
بردم و با پنس روی موهام نگهش داشتم تا از سادگی 

 زیاد در بیاد.
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پیچیدم و روی صندلی میز حوله رو محکم دور خودم 
. خیلی غیرارادی دوست داشتم امشب آرایشم نشستم

 خیلی خوب به نظر بیام. شاید هم به نوعی جذاب!

ای روی صورتم مالیدم و کمی بعد کرم کرم نرم کننده
 پودرم رو روی صورتم کشیدم. 

سایه های ملیح و کمرنگی رو انتخاب کردم. سایه کرمی 
دم و سایه صورتی رنگ رو رنگ رو روی پلکم کشی
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ی چشمم. با خط چشم باریک و ریمل آرایش گوشه
هام رفتم. با کشیدن چشمم رو متوم کردم و رساغ لب

تر کردم و در آخر هام رو حجیمچند رژ مات و مایع لب
تو آینه به خودم خیره شدم. خوب شده بودم، واقعا 

 خوب شده بودم!

. رو بستم پیرهنم رو تنم کردم و با سختی زیپش
خواستم از فرنگیس کمک بخوام چون با کمی تالش منی

 شد.کردن بسته می

های مخملِی مشکی رنگ پاشنه بلندم رو برداشتم کفش
و ترجیح دادم تا اومدن پویان پام نکنم. وقتی به پویان 

گفتم فریامه برای جشن عروسیش، تو رو هم دعوت 
به نظر  و گفته باید بیای؛ مخالفتی نکرد و کرده

 خوشحال هم شد.
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اومد ناراحت نبودم، مسئله شکاک از اینکه دنبامل می
کردن خانواده ها هم نبود، به عنوان یک راننده شخصی 

شد بهش نگاه کرد. پوزخندی زدم، اگر این طرز می
 . کردفکرم رو می فهمید، مطمئنا رسم رو از تنم جدا می

تنم کردم و ای که مناسب جشن بود رو مانتوی مشکی
هاش، شال یاسی رنگی رو روی رسم بعد بسنت دکمه

 .انداختم

اثر سیدنی شلدون « رویاهایت را به من بگو»به کتاب 
 که روی میز بود و برای دریا خریده بودم، نگاه کردم.

دو سال پیش از کتابخونه گرفته بودم و داستانش رو 
خونده بودم. به نظرم فوق العاده بود، در مورد 

یامرهایی بود که چند شخصیتی بودن. )پیشنهاد ب
کنم این کتاب رو بخونید، متفاوت و جدیده.( به می
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نظرم داستان جدید و مناسبی برای دریا داشت. از 
 گرفنت این کتاب خوشحال بودم.

با تک زدن پویان، از فکر اون کتاب بیرون اومدم و 
ز ا هام رو برداشتم. کیفم رو روی دوشم انداختم وکفش

 اتاقم بیرون اومدم که فرنگیس رو دیدم.

 «خوش بگذره.»با رضایت نگاهم کرد و گفت: 

زیر لب تشکری کردم و بعد از خداحافظی کوتاهی از 
 خونه خارج شدم.

ماشینش رو جلوی در پارک کرده بود که زحمتم رو 
 کرد.کمرت می

 . در ماشین رو باز کردم و سوار شدم

 سالم. -
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سالمش رو دادم. رسم رو برگردونم و  با بسنت در، جواب
 نگاهش کردم که تعجب کرد.
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 چیه؟

تاریک بود ولی المپ کوچیک داخل ماشین به قدری پر 
 نور بود که تو اون تاریکی، بیشرت صورتم به چشم بیاد.

ی. هیچ: »نگاهش رو به سختی ازم گرفت و با مکث گفت
 «بریم.

 رو خیره شدم.روبه تفاوت نگاهم رو ازش گرفتم و بهبی

تا رسیدن به باغ، حرفی نزدیم و ماشین تو سکوت غرق 
 شده بود.



وشتآغجنون      
 

 

522 

522 
@romandl 

خواد خیلی تو نقشمون منی»قبل از پیاده شدن گفتم: 
 «فرو بریم.

 «چی؟»برای یک لحظه متوجه نشد و پرسید: 

 رو در بیاریم. خواد خیلی ادای زن و شوهرهامنی -

 دونه. دوستت که می -

ی حواسش که به ما همه»به سمت در باغ رفتم و گفتم: 
شناسه، جز چند نفر. که زیاد نیست. کسی هم ما رو منی

 «هم اهمیتی نداره.

 ای گفت.کوتاه نگاهم کرد و باشه

کنارم حرکت کرد و همراهم تا نزدیکی عروس و داماد 
لباس عروس سفید رنگش و  اومد. با دیدن فریامه تو

تور کوتاه روی موهاش، ذوق زده شدم. آرایشش کمی 



وشتآغجنون      
 

 

523 

523 
@romandl 

غلیظ بود و به نظرم از زیبایی خودش کم کرده بود ولی 
 جمعا خوب شده بود.

 با دیدنم با نیش باز نگاهم کرد که بغلش کردم.

 خیلی خوب شدی، مبارک باشه. -

 «مرسی، خوشحامل کردی.»ذوق زده گفت: 

بت کوتاهی داشت و فرصت این پیش با پویان هم صح
اومد که با حسام بیشرت آشنا بشم. صورت کشیده و 

پهنی داشت. ته ریشش جذابش کرده بود و تنها عیب تو 
صورتش، بزرگی بینیش بود که اون هم زیاد نبود و 

 خوردن.اومد. در کل بهم میخیلی به چشم منی

های ها و جامهمراه پویان ازشون جدا شدم. شیشه
رشاب و الکل به چشمم خوردن، از خوش شانسی من 

بود دیگه. تو خونه از دست فرنگیس عاصی بودم، اینجا 
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شدم. واقعا نوشیدن این هم باهاش رو به رو می
 ها چه ارزشی داشت؟ کوفتی

ای که برای چند ساعت بود برای های احمقانهخوشی
 ایارزید؟ چرا مردم ما ذرهانجام گناه به این بزرگی می

 عقل و ساده همعقل تو رسشون نبود؟ یعنی اینقدر بی
 شد؟می

هایی که فریامه آهی کشیدم و با دیدن پرستار
دعوتشون کرده بود، به سمتشون رفتم و از پویان جدا 

 شدم.

153 

 

 



وشتآغجنون      
 

 

525 

525 
@romandl 

شون سالم کردم و چند نفر بیش از حدی که با همه
انتظار داشتم، از پویان تعریف کردن که باعث شد 

احساس خفگی بهم دست بده. پویان هیچ جذابیتی 
 نداشت واقعا!

مانتوم رو از تنم در اوردم و ترجیح دادم شال روی رسم 
رو از روی موهام بر ندارم. اینطوری احساس بهرتی هم 

رقصیدن و رفتارهای . چند نفری وسط باغ میداشتم
اوردن که دلیلش هم واضح خودشون در میعجیبی از 

بود. البته دو سه نفری بودن که همراه زوجشون 
 رقصیدن و از سالمت عقلی بر خوردار بودن.می

به ارصار چند تا از پرستارها مجبور شدم، همراهشون 
 برای رقص به وسط باغ برم.

رقصم خوب بود، ولی نه در حد عالی. یک ماه کالس 
ای چندان بهش نداشتم، ن عالقهرفته بودم ولی چو 
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کنارش گذاشتم. اما بازم استعدادم خوب بود و اگر 
 شدم.دادم، حتام بهرت میادامه می

خوشبختانه آهنگی که پخش شد رو دوست داشتم و 
های امروزی دلخراش و عجیب نبود. آهنگ مثل آهنگ

لیال فروهر بود و از شنیدنش به وجد « یار شیرین»
ها هم این بود که با این آهنگ تو کالس تراومدم. جالب

هاش رو یادم مونده مترین کرده بودم و بیشرت حرکت
 بود.

هام دادم و دستکمرم رو متناسب با آهنگ تکون می 
اوردم و رو با آروم شدن ریتم آهنگ پایین می

کردن و ها با جیغ و دست تشویقم میچرخیدم. بچهمی
ی کردن. حلقهه میمن رو برای رقصیدن بیشرت وسوس

دورم بیشرت شد و پرسها و دخرتها همراهم کمرهاشون 
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دادن و بعضی ها جام به دست دورم رو تاب می
 چرخیدن. می

یک دفعه نگاهم به پویان افتاد، اونم جامی دستش بود و 
نوشید. دورتر از ما کنار میز جرعه جرعه ازش می

 اهمیت هاش رسخ شده بود که برامایستاده بود و چشم
نداشت. نگاهم رو ازش گرفتم و با لبخند به رقصم ادامه 

 دادم...دادم، ولی ای کاش منی

نگاه پرسها کمی اذیت کننده بود، با ولع و هوس به 
کردن و هر حرکت بدنم رو تو ذهنشون اندامم نگاه می

 کردن. حک می

ها برای رقصیدن با متوم شدن آهنگ، به ارصار بچه
کردم و با خستگی به سمت دستشویی بیشرت، مخالفت 

رفتم که داخل ساختمون باغ بود. چشمم به پویان 
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تر شده بود ولی کنار چندتا هاش رسخافتاد، چشم
 کرد. دخرت ایستاده بود و خوش و بش می

های کوتاه و دخرتها خیلی سبک و جلف بودن. با لباس
تنگشون به پویان چسبیده بودن. امیدوار بودم که کسی 

ین صحنه رو نبینه. سنگینی نگاهم رو حس کرد. اخمی ا
 «ولشون کن، ازشون دور شو!»کردم و لب زدم: 
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با نگاه عمیقی جوابم رو داد ولی ازشون جدا نشد. 
توجه باشم و حرص نخورم و امیدوار باشم سعی کردم بی

این دخرتها نبینه. با قدم های محکم کسی پویان رو با 
ازشون جدا شدم و به سمت ساختمون رفتم. بعدا به 

 رسیدم.حساب پویان می
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از در بزرگ و شیکش وارد سالن مجلل و دلباز شدم. با 
 دیدن متام وسایل تجمالتی، به وجد اومدم. 

رفنت، جلوی چندتا خدمه از این طرف به اون طرف می
ز ببخشید، دستشویی ا»پرسیدم: یکیشون رو گرفتم و 

 «کدوم طرفه؟

هم باال هست و هم پایین. همین »لبخندی زد و گفت: 
راه رو رو برو تا آخر چندتا در هست، در سفیده. باال 

 «هم...

مرسی همین پایین رو »نذاشتم ادامه بده و گفتم: 
 «رم.می

با لبخندی ازم دور شد. به راهم ادامه دادم تا به راه 
تری که گفته بود، رسیدم. به درها نگاه کردم. گروی تن

اینجا که دوتا در سفید داشت. خدمه اینقدر گیج هم 
 شد؟ می
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به ناچار به طرف در سفیدی که سمت راست بود، رفتم. 
امیدوار بودم اگه اتاق بود، کسی تو وضعیت نامناسبی 

 نباشه.

دستگیره در رو کشیدم و با باز کردنش با اتاق بزرگ و 
جللی رو به رو شدم. زیبایی اتاق خیره کننده بود. م

ای با تخت بزرگی که با های بلند سفید و رسمهپرده
ی خاصی ایجاد کرده حریری پوشیده شده بود، جلوه

 بود. 

ناخودآگاه به طرف اتاق کشیده شدم. نگاه کوتاهی به 
اطراف انداختم، کسی نبود. با خیال راحت وارد اتاق 

 ستم. شدم و در رو ب

به سمت کمد بزرگی که به رنگ سفید بود و روش 
های ریزی حک شده بود رفتم. اصال با کمد کوچیک گل

 و کرمی رنگ من قابل مقایسه نبود.



وشتآغجنون      
 

 

531 

531 
@romandl 

نگاهم به میز آینه بلند و بزرگی افتاد. طرح آینه بیضی 
 ها محارصه شدهشکل بود و بین قفسه بزرگی از ادکلن

 بود.

ی چوب میز کشیدم. چقدر به سمتش رفتم و دستی رو 
خوش شانس و خوشبخت بود کسی که این اتاق رو 

 داشت.
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ی اوقاتشون رو اینجا البته این جا خونه باغ بود و همه
کردن. فریامه هم خوب شانس آورده بود، زندگی منی

هم برای مادر  شوهر پولدار و خوبی داشت. این باغ
شوهر و پدر شوهرش بود. حاال از تعداد خواهر و 

 بردارهای حسام خربی نداشتم. 
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آهی کشیدم و دوباره به سمت در رفتم. که قبل از اینکه 
ی در رو بکشم، در باز شد و قلبم ریخت. بخوام دستگیره

پرسی با موهای جوجه ماشینی و زشت ولی مایه دار 
 د.ای تند شن قلبم برای لحظهجلوم ایستاده بود. رضبا

هاش برق شیطنت و به صورتش نگاه کردم، تو چشم 
شد. لباس تنگ و جذبش حامل رو بهم هوس دیده می

 زد.

جوید، طور که آدامسش رو به طرز فجیعی میهمون
 «به! عجب چیزی!»گفت: 

 «رفتم.من داشتم می»اخم کمرنگی کردم و گفتم: 

 که دستم رو گرفت. خواستم با دست کنارش بزنم،

 عه، عزیزم. بیا باهم آشنا بشیم. کجا آخه؟ -

 شد.رضبان قلبم تندتر می
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ی پرسه خیلی سبک و خز بود. واقعا مثل چهره و قیافه
کرد رسید که فکر میای به نظر میهای شلختهپرس بچه

فوق العاده شده. با دیدنش به آدم احساس بدی دست 
 داد.می

که به طور افتضاحی  مخصوصا اون آدمسش رو
 جوید!می

دستم رو گرفته بود و ترس هر لحظه بیشرت تو تنم رسوخ 
 کرد.می

 تر از قبل نگهم داشت.دوباره کنارش زدم که محکم

آقای محرتم! من »اخم کمرنگی کردم و با تحکم گفتم: 
 «خوام برم.می

خب منم اجازه »خیلی راحت و با آرامش جواب داد: 
 «دم.منی
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 شد. طپش قلبم بیشرت می هر لحظه

 یعنی چی آقا؟ برو کنار. -

تر هلش دادم که تا حدودی در کنار این دفعه محکم
هاش گرفت زدنش موفق بودم ولی محکم من رو تو دست

و در رو پشت رسش بست. این بار واقعا قلبم تو دهنم 
 اومد.

آب دهنم رو قورت دادم و با متام قدرت فریاد زدم که 
 گرفت و من رو به جلو هل داد.جلوی دهنم رو 

عزیزم اینجا عروسیه، صدات »ای بلند زد و گفت: قهقهه
گذره بهت، قول ره بیرون. خوش میبه سختی می

 «میدم.

حالت تهوع بهم دست داد، از شدت ترس و وحشت 
خورد. هیچ وقت تو این موقعیت قرار ام پیچ میمعده

 نگرفته بودم.
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هاش رو از دور خودم باز کنم تقال کردم تا حصار دست
 فایده بود.ولی بی

کرد و با ای رنگ نزدیک میمن رو به تخت بزرگ رسمه
 ریخت. هر قدم به سمت جلو، بیشرت قلبم می

 دوباره جیغ بلندی کشیدم.

 عوضی!از کدوم گوری پیدات شد؟! ومل کن  -

اش زدم ولی حتی یک آخ هم با آرنجم محکم به سینه
نگفت. روی تخت پرتم کرد و روم خیمه زد. دمل 

خواست با گریه التامس کنم دست از رسم برداره، می
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دیدن، ی زن رو میهای روانی گریهولی این مرد
 شدن.تر میجری

دوباره داد زدم و کمک خواستم. و اون همچنان 
هاش رو به صورتم نگاه پرشهوتی لبخندید، با می

 کرد که روی صورتش تف کردم. نزدیک می

نه عزیزم تو هاری داری! »ابروهاش تو هم رفت و گفت: 
 «شه باهات طی کرد.اینجوری آروم و مالیم منی

دستش رو با صورتش پاک کرد و بعد با سیلی محکمی 
 که به صورتم زد، برق از رسم رفت.

م گذاشته بود و اجازه مقاومت بهم پاهاش رو دور کمر  
 داد. منی

بلندتر از قبل داد زدم و فریاد کشیدم. اشک هام 
 ریخت.اراده روی صورتم میبی
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ه ای نبود کبه اطرافم نگاه کردم، هیچ گلدون یا وسیله
 ها بزنم تو فرق رسش و فرار کنم. مثل تو رمان

و  .با هجوم بردن به سمت پیرهنم، فریاد بلندی کشیدم
 کردم.ام از خودم دفاع میفایدههای بیبا لگد

 تونستم دستهام رو نگرفته بود راحت میحاال که دست
و پا بزنم. وحشیانه به جون زیپ پیرهنم افتاده بود و 

 هرلحظه نزدیک بود که سکته کنم.

هام به صورتش چنگ زدم که رد ناخنم روی با ناخن
ارش ادامه صورتش افتاد ولی چیزی نگفت و به ک

هاش رو هدف گرفتم و با متام داد. این بار چشممی
 هاش فرو کردم.هام رو تو حدقه چشمتوانم ناخن

این بار از درد فریاد بلندی کشید و از روم بلند شد. با  
طپش قلب وحشتناکم با عجله از روی تخت بلند شدم و 

 به سمت در رفتم.
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 فرصت نبود شامل رو بردارم و دورم بندازم. 

به سمت در هجوم بردم و بازش کردم ولی قبل از اینکه 
از در بیرون برم. به سمت عقب کشیده شدم و با دیدن 

های رسخش، از ترس زهره ترک شدم. ولی قبل از چشم
 «کمک!»اینکه در رو ببنده، با متام توانم داد زدم: 
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هاش رسم رو به سیلی محکمی به صورتم زد و با دست
زمین کوبید. درد وحشتناکی تو رسم پیچید و داغ 

 کردم. 
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ی کفشم به شکمش زدم که کمی سست شد، اما با پاشنه
هام رو از پام در اورد و رو زمین انداخت وحشیانه کفش

 و بعد به جونم افتاد.

هام رو گرفته بود و به کارش یک دستش، محکم دستبا  
 اومد.داد. واقعا دیگه کاری از دستم بر منیادامه می

با باز شدن ناگهانی در، یک دفعه از روم بلند شد که 
 بعد تونستم به سختی نفس بکشم.

 شدم. زیر مشت و لگدهاش داشتم خفه می 

زدم که با شنیدن فریاد مرد آشنایی نفس نفس می
 تر شد. هام منظمنفس

خورد به قدری هایی که به تن و بدن پرس میرضبه
 پیچید.محکم بود که صداش توی فضای اتاق می
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به سختی از روی زمین بلند شدم، رسم سنگین بود و به 
کرد. عوضی خیلی محکم رسم رو به زمین شدت درد می

 کوبیده بود.

ز و قرم ی آشنای مردی که با صورتی رسخبا دیدن چهره
های سنگینش رو روی تن و از شدت عصبانیتش مشت

 برد، متعجب شدم.بدن پرس فرود می

ی جذاب مرد که تو کت و شلوار مشکی رنگ خیره چهره 
پیشونیش باال   کننده شده بود، دمل رو قرص کرد. رگ
 داد. زده بود و نشون از عصبانیت باالش می

 «کردی عوضی!چه غلطی می»داد زد: 

ی محکمی به صورت پرس زد که خون ازش جاری بهرض
جون های بیشد. قدرتش به قدری زیاد بود که رضبه

 ای نداشت. پرس هیچ فایده
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روی زمین پرتش کرد و محکم رسش رو به زمین کوبید. 
دقیقا مثل کاری که اون عوضی با من کرد، ولی تعداد 

 رضبات مهراب خیلی بیشرت بود.

دیگه به مشت و لگدهاش ادامه کردم اگر یکم حس می
 مرد.داد، پرس زیر دستش میمی

 «ولش کن، مرد!»داد زدم: 

ا تر شد و بام، برافروختهنگاهی بهم کرد و با دیدن چهره
 ای محکم روی زمین ولش کرد.رضبه

داد. به خودش کرد و به مهراب فحش میمی پرس ناله
 .اومدپیچید و ازش خون میمی

هاش موج م اومد و با نگرانی که تو چشممهراب به سمت
حالت خوبه؟ »زد، من رو مات خودش کرد گفت: می

 «اتفاقی که نیفتاد؟
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های نگرانش کشیده شد، چقدر جذاب نگاهم به چشم
 شده بود.

های گرمش با بدن برهنه و تکونم داد. متاس دست
 «دالرام! خوبی؟»م، گرمم کرد، گفت: رسد

زد. اصال پلک زدم، اولین بار بود که اینطور صدام می
 کرد؟کار میمهراب اینجا چی

 «خوبم. چیزی نشد.»با صدای ضعیف گفتم: 

ی کرد و کوفته شده بود. پرسهی بدنم درد میولی همه
 عوضی خیلی سنگین بود.
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مهراب عصبی و کشید. رسم بیشرت از همه جا تیر می
ام گذاشت و لباسم رو رو روی شونه جدی، بند پیرهنم

رسخ شدم. اصال تو  مرتب کرد. با این کارش از خجالت
 وضعیت جسمی خوبی نبودم.

یک دفعه درد وحشتناکی تو رسم پیچید که آخ بلندی 
 گفتم و رسم رو چسبیدم.

 «شد؟چی»مهراب نگران پرسید: 

هم فشار دادم و آروم هام رو محکم از درد روی چشم
 «رسم... رسم رو زد به زمین. خیلی محکم زد.»گفتم: 

تر شد و خون تو صورتش مهراب با شنیدن حرفم، عصبی
ی جهید. دوباره به سمت پرس حمله کرد و مشتی حواله

 صورتش شد.

ای؟ زدی ناکارش توی احمق مگه دیونه»داد زد: 
 «کشمت!کشمت عوضی، میکردی! می
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غلط کردم، غلط کردم! نزن دیگه »ناالن گفت: پرس 
 «نزن.

 مهراب نزنش. -

ش نگاهم کرد و با لگدی به های به خون نشستهبا چشم
کمرش دست از رسش برداشت و جدا شد. پرس دست به 

کمر و با آه و ناله از اتاق بیرون رفت و مهراب تا 
ی بیرون رفتنش با خشم و عصبانیت نگاهش لحظه

 کرد.می

 .رو از روی زمین برداشت و دورم انداختشامل 

 تونی بلند شی؟می -

دستم رو روی زمین گذاشتم که بلند شم؛ اما با دردی که 
د تونستم بلنتو دستم پیچید، روی زمین افتادم. منی

 .شم، چه برسه به این که حرکت کنم



وشتآغجنون      
 

 

545 

545 
@romandl 

159 

 

 

یتم، دستم رو گرفت و بلندم کرد. دستش با دیدن وضع
 رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به سمت تخت برد. 

دراز شو، برم یک چیزی برات بیارم، بخوری تا جون  -
 .بگیری

زد، احساس خوبی ها رو میفاز اینکه این حر
گرفتم. اینکه یک نفر برام نگران بود، خوشحال می

 کننده بود.

مرسی، فقط اگر بری »فتم: روی تخت دراز شدم و گ
 «کسی دیگه منیاد تو اتاق؟
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 سپرم کسی. مینه، اینجا فکر کنم اتاق شهرام باشه -
 نیاد.

 شهرام کیه؟ -

. من دوست حسامم اگه اینم برات سوال داداش حسام -
 پیش اومده بود.

 با لبخند ملیحی حرف زد و من رسخ شدم.

 مرسی. -
باشه. ریخت و احتامال اون پرسه هم دوست شهرام  -

 اش که مثل خودش بود.قیافه

 «جدی؟ پس ضد حسامه.»تعجب کردم و گفتم: 

 دقیقا. با کی اومدی؟ -
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. با شنیدن این سوالش لرزیدم، گر گفتم و داغ کردم
. ولی موقع دونستم باید راستش رو بگم یا نهمنی

 دید.برگشت حتام من رو با پویان می

 «پویان.»به ناچار زیر لب گفتم: 

با شنیدن اسمش، دوباره رنگ نگاهش رسد شد و همون 
 مهراب خشک و جدی روانشناس شد.

رم خربش کنم. دیگه منیام اینجا، خب. پس می -
 خوب نیست.

دوست نداشتم این حرف رو بزنه، دوست داشتم کنارم 
 کرد.مبونه. ای کاش پیداش منی

 شناسیش.اما شام که منی -

 «پرسم.می از حسام»به سمت در رفت و گفت: 
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آهی کشیدم و حرفی نزدم. رسم رو بیشرت به بالشت 
 هام رو بستم.فشار دادم و چشم

از واکنش پویان و نجات دادنم توسط مهراب 
ود بخار تر از این بغیرت تر و بیترسیدم، پویان بیمنی

 که بخواد غوغا به پا کنه. 

قبل از اینکه این اتفاق بیفته، داشت با دخرتها 
کرد. از این عوضی، هیچ بخاری ید و حال میرقصمی

شد. و مهم تر از همه اصال حق نداشت به من بلند منی
 کاری داشته باشه.
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فهمید تو جشن با یاد فریامه آهی کشیدم، اگه می
عروسیش چه اتفاقی برای دوستش افتاده بود، حتام 

 بخشید.خودش رو منی

با رقصیدنم و کتک خوردنم، به قدری خسته بودم که 
هام رو هم بره و به خواب برم ولی با باز شدن چشم

هام رو باز کردم و اخم کمرنگی روی ناگهانی در، چشم
 پیشونیم نشست.

با دیدن پویان که کمی نگران شده بود که شاید هم 
به سختی روی ای بود، به خودم اومدم و حرکت عادی

 تخت نشستم. 

 زده نابودتت کرده!»پویان با تعجب نگاهم کرد و گفت: 
 «یک نگاه به خودت کردی!

با شنیدن حرفش این بار من تعجب کردم، مگه چطور 
شده بودم؟ مهراب که چیزی از ظاهرم نگفته بود. اما 
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غیرت بود. با اینکه فهمیده بود زیر دست واقعا پویان بی
شد، ولی باهاش رسنوشتم نابود مییک پرس داشت 

 «نابودت کرده.»راحت کنار اومده بود! و تنها به گفنت: 
 اکتفا کرده بود.

 خیلی داغونم کرده؟ -

االن مگه تو درد »هاش گرد شد و متعجب گفت: چشم
 «؟!نداری

 دارم. -

کردم کرد، ولی واقعا فکر منیی بدنم درد میهمه
در موردم حرف طوری شده باشم که پویان اینطوری 

 بزنه.

 پشت چشمی نازک کرد.
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خب پس باید هم این شکلی بشی. ولی جالبه، اگه  -
شون شد گریهدیگه جای تو بودن، منی  دخرتهای

رو بند اورد و مطمنئ باش تا خود صبح بغل 
کردن؛ اما تو حتی اشک هم عشقشون آه و ناله می

 . نریختی انگار

 «کلفت شده. شاید پوستم»پوزخندی زدم و گفتم: 

 ها. چیزی بیارم برات؟بیخیال این حرف -

 از اینکه این سوال رو پرسید، حیرت زده شدم.

 یعنی االن هرچی بخوام میاری؟ -

نه هرچی، ولی فعال »نگاه معنی داری بهم کرد و گفت: 
تو نقش شوهرتم. کمی طبیعی باید باشم. مخصوصا که 

 اون پرسه، مهراب بود اسمش؟ گفت بهت برسم. کی
 «بود؟
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خواست فعال در مورد مهراب چیزی بهش بگم، دمل منی
رشبت »مهم هم نبود؛ پس جوابش رو ندادم و گفتم: 

 «خوام، ضعف کردم. تازه هنوز شوهرم نشدی.می
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 .«شمباشه اما به زودی می»رسی تکون داد و گفت: 

یکم بیشرت »اینکه از اتاق بیرون بره گفت: قبل از 
 «حواست رو جمع کن و مراقب خودت باش.

آهی کشیدم و دوباره دراز کشیدم. همین جمله رو هم 
گفت، جای تعجب داشت. باالخره هرچی بود، اگه منی

انسان که بود! به روزی فکر کردم که یک فرد ناشناس 
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ش و به هدف تعقیبم کرد. پرسی که از در عاشقی وارد شد
 شدم.ش میرسید و من تا چند روز دیگه صیغه

یز برانگها، همه خیلی رسیع اتفاق افتاد که تعجباین 
هم بود اما به نظرم دیگه اهمیتی نداشت، من مجبور 

 ایبودم که به این اجبار تن بدم. پس هیچ چیز دیگه
 مهم نبود.

حتی دیگه اهمیت نداشت که دست پویان در مورد 
ه نداشتنش بهم، کامال رو شده بود. تنها چیزی که عالق

 مهم بود، پول پویان بود و عمل دریا. 

دوباره درد تو رسم پیچید و اخم کردم. خدا ازش 
ها به چه ریخت و زشت بود. دخرتنگذره. چقدر هم بی

 کردن؟چیز اون پرس دل خوش می

در باز شد و پویان با لیوان رشبتی به سمتم اومد. 
 دستامل و یک بطری آب هم دستش بود. یجعبه
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. زیر لب تشکری کردم و لیوان رو از دستش گرفتم
 زد وش دل رو منیای از رشبت نوشیدم، شیرینیجرعه

 ی محتویات لیوان رو رس کشیدم.با ولع همه

چند تا دستامل کاغذی رو با آب خیس کرد و روی 
 ی. حس و حالی براصورتم گذاشت که مخالفتی نکردم

 متیز کردن خودم نداشتم.

زد. های صورت و بدنم رو پاک کرد و حرفی منیخون
فقط اخمی کمرنگی روی پیشونیش نشسته بود که به 

 دنبال دلیلش هم نگشتم.

 ها حسابش رو برسن.فرستم بچهمی -

رم ی عمبا اینکه من رو داغون کرده بود و بدترین صحنه
م این درگیری خواسترو برام درست کرده بود، ولی منی

 ادامه پیدا کنه.
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خواد، اگه قضیه کش پیدا کنه. یک جای بدتر منی -
 گیرم میاره. ولش کن.

دهنم رو بست و ارصار بیشرت « کنه.غلط می»با گفنت: 
 ای نداشت، پویان یک دنده و لجباز بود.فایده

های خونی رو تو سطل با متیز کردن بدنم، دستامل
 بود، انداخت.آشغالی که کنار میز آینه 
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شه. برات بیا بریم. جشن هم کم کم داره متوم می -
 مهمه شام بخوری؟
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لحن حرفش رو دوست نداشتم، انگار داشت به یک گدا 
گفت که اینطوری از خوردن غذای چرب و نرم جا می
 موند. می

اون هم به خاطر فریامه. خوردن شام اهمیت داشت، 
شد. اما فهمید شام نخوردم، حتام ناراحت میاگه می

تونستم با این رس و وضع بیرون برم و شام بخورم. منی
فهمید، بدتر دید و قضیه رو میاگه اینطوری من رو می

 شد.می

 «نه بریم.»اخمی کردم و گفتم: 

 «تونی بلند شی؟می»رسی تکون داد و گفت: 

دونستم راه رفنت و بلند شدن خیلی برام میبا اینکه 
 خواستم به پویان رو بندازم.دردآوره ولی منی

 آره. -
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 «رم مانتوت رو بیارم.می»به سمت در رفت و گفت: 

خوبه کمی شعور داشت. زحمت من رو برای رفنت پیش 
 کرد.هام و برداشنت مانتوم کم میدوست

 نم.ک بهشون بگو حامل بد شد، نتونستم خداحافظی -

 رسی تکون داد و از اتاق بیرون رفت.

سعی کردم، درد بدنم رو از یاد بربم. ولی درد توی 
ی اعضای بدنم غوغا کرده بود و برام این فراموشی همه

کرد. پوزخندی زدم ولی من دخرت روز رو سخت می
 های سخت بودم.

هام رو از درد روی آروم از تخت پایین اومدم و چشم
نه »نفسی عمیق کشیدم و زیر لب گفتم: هم گذاشتم. 

 «تونم، هیچی نیست.من می
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لب گزیدم و از تخت پایین اومدم، باید درد رو فراموش 
کردم ولی هر حرکتم، درد رو بیشرت یادآوردم می
 کرد. می

خواست گریه کنم و کمک بخوام. ای کاش دمل می
اومد. آه کشیدم، اصال مهراب کی بود که مهراب می

بیاد؟ دکرت دریا بود و بس، که از قرار دوست  بخواد
 حسام هم در اومده بود.

به سختی چند قدم برداشتم و با کمک گرفنت از وسایل 
اتاق به در رسیدم. نفس عمیقی کشیدم، انگار ده 
کیلومرت راه رفته بودم و خیس از عرق شده بودم. 

کردم بار چند تنی روم گذاشته مخصوصا که حس می
 بودن. 

طره اشکی از چشمم چکید که مانعی برای ریخنت ق
نشدم، درد داشتم و دلیلش قانع کننده  هامی اشکبقیه
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گفتم و نفرینش بود. مدام به اون پرس، بد و بیراه می
ها مگه خودشون ناموس نداشنت؟ رشم کردم. اینمی

 کردن؟منی
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ام رو های یک ساعت پیش شدت گریهادآوری صحنهی
بیشرت کرد. چقدر تحمل کرده بودم، تازه عمق فاجعه رو 

شدم. افتاد نابود میفهمیدم، اگه اتفاقی برام میمی
 شد.تر میاین زندگی داغونم، خراب

هق زدم و با درد در رو باز کردم، حتی دیگه اهمیت  
دید. من درد طور میاومد و من رو ایننداشت پویان می

 داشتم و حامل بد بود. 
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ها سنگین بود که حتی نخواستم تا اونقدر فشار اتفاق
یک ساعت پیش درکشون کنم و مثل بقیه دخرتهایی که 

 گرفنت زار بزنم. تو این وضعیت قرار می

من خسته بودم، حتی توان نداشتم بعد از اینکه مهراب 
فحش بدم. فقط  اومد، پرس رو تا جون داشتم بزنم و

نگاهش کردم و کمی بعد به مهراب گفتم دست از زدنش 
 برداره. 

من واقعا خسته بودم و نخواستم متجاوزم زیر مشت و 
 . در رولگد مهراب مبیره. دوباره آهی از ته دمل کشیدم

کامل باز کردم. به سختی وارد راه رو شدم و قامت 
 ی اشکم دیدم.پویان رو پشت پرده

به روم هاش رو بیشرت کرد و رو، رسعت قدمبا دیدنم
 ایستاد.

 کنی؟شد؟ چرا گریه میچی -
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ای پرسید. دستم رو به دیوار تکیه چه سوال احمقانه
 دادم و قدم برداشتم.

به نظرم دلیلش واضحه. درد دارم و حامل خوب  -
 نیست.

 «پس بذار کمکت کنم.»تر شد و گفت: نزدیک

خواست یکی من رو می نیاز به کمک داشتم و واقعا دمل
 تا خونه بغل کنه و بربه. اما پویان اون فرد نبود.

 تونم.خودم می -

من نه لجباز بودم و نه دخرتی که بخواد رفتار بچگونه 
خواست جلوی آدمی که هیچی بکنه. من فقط دمل منی

من براش اهمیت نداشت و تنها رفنت اسمم توی 
خودم رو  ش براش مهم بود، بیشرت از اینشناسنامه

 خوار و ضعیف نشون بدم. 
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خواستم خودم رو اتفاقا برای اینکه ازش کمک منی
دادم و حقیقتا هم قوی بودم. من تر نشون میقوی

ی زندگیش رو دالرامی بودم که از خودش گذشت. همه
خواست و فدای خواهرش کرد. این خودش شجاعت می

 .من این جرئت رو داشتم
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من از خودم گذشتم و حاال من اینجا بودم و کنار 
رفتم. من باید به پویان، با تن و بدن زخمی راه می

کردم و باهاش راه ی این اوضاع و رشایط عادت میهمه
اومدم. تقدیر من اینطور نوشته شده بود ولی من می

و ذاشتم من ر و منی گرفتمباید قلم تقدیر رو دستم می
 ضعیف و خوار نشون بده.
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 ترین!من دالرام مهرابی بودم و این یعنی قوی 

 تر بود. رفت و این برام راحتپویان جلوتر از من راه می

 .ریم، خلوت ترهاز در پشتی می -

 باشه. -

داشتم و هر قدم توانم رو به کمک دیوار قدم بر می
 گرفت.بیشرت می

از سالن خارج شدیم و برای رسیدن به ماشین دیگه 
 تونستم به کمک دیوار یا چیزی راه برم. منی

 رم ماشین رو بیارم، همینجا مبون.می -

با شنیدن این حرفش، لبخند کمرنگی زدم. خداروشکر 
 . خواست راه برم تا به ماشین برسمکه منی

روی سکوی کنار در نشستم. رس دردم هر لحظه بیشرت 
 .هام چسبیدم و فشار دادمشد. رسم رو با دستمی
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 خوبی؟ -

با شنیدن صداش، یک لحظه قلبم ریخت. توقع نداشتم 
 دوباره باهاش مواجه بشم.

هام رو پایین اوردم و قفل هم کردم. رسم رو باال دست
 گرفتم و نگاهش کردم.

 دروغ چرا؟ درد دارم دیگه. -
 ؟ت چطورهرفتی خونه مسکن بخور. حال روحی -

لبخندی کنج لبم نشست، روانشناس بود دیگه. هر 
و  شدگرفت، دیوونه میدخرتی تو این وضعیت قرار می

 پرسید.. باید هم حال روحیم رو میافرسده

اما من همیشه ترس قرار گرفنت تو این وضعیت رو 
هاش توجه به دخرتداشتم. به خاطر مادری که بی

. حتی دریای دادپرسهای جوون رو به خونه راه می
کوچیک من هم تو این وضعیت قرار گرفته بود و باهاش 
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کنار اومده بود. ما تو ترس بزرگ شده بودیم. ما فرق 
 داشتیم.

 خوب نیستی؟ -

هستم، مشکلی نیست. اتفاقی برام »کوتاه گفتم: 
 «نیفتاد.

اگه حس کردی حالت خوب نیست، بیا مطبم. اگه  -
بازم  خوب هم بودی و نیاز داشتی حرف بزنی،

 تونی بیای.می
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هاش برق زد. تو تاریکی ی کوتاهی کرد و چشمخنده
ترش ش، جذابی مردونههاش و خندهشب، برق چشم

 کرد.می

 . تفاوت باشمآهی کشیدم و سعی کردم نسبت بهش بی

سمت نور کج  با شنیدن صدای بوق ماشین، رسم رو به
 کردم و پویان رو دیدم.

توجه بهش، به من نیم نگاهی به مهراب انداخت و بی
 «بیا بریم.»گفت: 

نگاهی به مهراب کردم، اخم داشت که دلیلش واضح هم 
 بود. پویان هیچ توجه ای به حضورش نکرده بود.

خواستم بلند شم که مهراب دستم رو گرفت و کمکم کرد. 
 ی نداشتم.این بار هیچ مخالفت
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اینطوری خیلی بهرت هم بود. رسم بین سینه و بازوش  
اراده بود. عطر رسدش بینیم رو نوزاش داد. بی

 لبخندی زدم و با مهراب به سمت ماشین رفتم.

در ماشین رو برام باز کرد و با احتیاط من رو روی 
 صندلی نشوند.

توجهی آروم ازم خداحافطی کرد و در رو بست. با بی
، مهراب هم ارصاری برای هم صحبتی باهاش پویان

 نداشت.

پویان ماشین رو به حرکت در اورد و تو سکوت رانندگی 
 کرد.

شد از چقدر این عروسی برام بد متوم شد. حتی منی
دید فریامه خداخافظی کنم. حتام وقتی من رو می

شدم دروغ بگم، کرد و من مجبور میبازخواستم می
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ن دروغ رو به بار گناهام دروغ مصلحتی! خدایا ای
 اضافه نکن، من مجبورم.

 مانتوم رو بده. -

پویان جلوی در خروجی باغ ایستاد و مانتوم رو از 
 صندلی پشت برداشت و به دستم داد.

هام در اوردم و هام رو از توی آستینبه سختی دست
 مانتو رو تنم کردم. 

 پویان دوباره حرکت کرد و از باغ خارج شد.

خوای بری اینطوری می»عوض کرد و پرسید: دنده رو 
 «خونه؟

 «پس چجوری برم؟»عصبی گفتم: 

 ری درمونگاهی چیزی؟منی -
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نه، فقط جلوی یک داروخانه واستا، چیزهایی رو که  -
 .خوام بگیرمی
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 رسی تکون داد و به سمت راست پیچید.

 پولش رو میدم.خودم  -

 باشه مشکلی»تفاوت گفت: ای باال انداخت و بیشونه
 «نیست.

 «کیفمم بده.»پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم: 

 همون پشته. -

 پس هروقت ایستادیم، بردار، بهت پول بدم. -

 باشه. -
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هام رو بستم. رسم رو به صندلی تکیه دادم و چشم
تونستم . منیتحمل درد، یکم برام آسون تر شده بود

همش آه و ناله کنم. تلخندی برای خودم و روزگارم 
 شدم.ش هم میزدم، باید منتظر ادامه

هام رو باز کردم. از ماشین پیاده با توقف پویان، چشم
 شد و کیفم رو از روی صندلی عقب برداشت.

به سمت در کمک راننده اومد و بازش کرد. کیف رو از 
 به دستش دادم.دستش گرفتم و مقدار پولی 

 خوای؟بگو چی می -

چیز هایی رو که نیاز داشتم گفتم و روی خریدن ژلوفن 
 تاکید کردم. تو خونه نداشتیم و متوم شده بود. 

روی صندلی جا به جا شدم که با دردی که قسمت ران 
هام رو روی هم پام احساس کردم، از درد چشم

 گذاشتم.
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قطره اشکی از تا االن دردش رو احساس نکرده بودم.  
چشمم چکید. اون عوضی مگه چی کارم کرده بود؟ تو 
اون لحظه واقعا درک اینکه داره به کجای بدنم رضبه 

زنه رو نداشتم ولی االن هرجای بدنم، درد رو فریاد می
 کشید.می

لب گزیدم و منتظر اومدن پویان شدم، فقط باید هرچه 
 رفتم.رسیعرت به خونه می

فردا هم شیفت بودم. باید با یکی جام رو عوض  
زدم. وقتی رفته کردم. احتامال به شیرین زنگ میمی

رد کبود ماه عسل، من به جاش رفتم پس حتام کمکم می
رفت. امیدوار بودم که و به جای من به بیامرستان می

 بود. خودش شیفت منی
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پویان از داروخونه بیرون اومد و سوار شد. نایلون 
هاش رو به دستم داد و پولی رو که باقی موند رو خرید

 .برگردوند

 «مرسی.»کوتاه گفتم: 

 رسی تکون داد و حرکت کرد. 

ری یا کمکت می»جلوی در خونه پارک کرد و گفت: 
 «کنم؟

 رم.می -

ت ببین نیاز نیس»تر به بدنم کرد و گفت: نگاهی دقیق
 «ها.لجبازی کنی
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 «رم.لجباز نیستم، خودم می»اخم کردم و گفتم: 

 ای باال انداخت و بیخیال شد.شونه

خداحافظی کوتاهی کردیم و پیاده شدم. نفسی عمیق 
های نه چندان کشیدم و درد رو خفه کردم. با قدم

محکم به سمت خونه رفتم و کلید رو از کیفم بیرون 
 باز کردم و وارد حیاط شدم.  کشیدم. در رو

هایی که از درد . با چشمپویان حرکت کرد و دور شد
هام خونی شده هایی که زیر دندونبسته شده بود و لب

 بود، به سمت در ورودی رفتم.

هام رو از پام در اوردم و روی پا دری انداختم. کفش
 دستم رو به دیوار گرفتم و به سمت اتاقم رفتم.

کشید و دود رنگیس رو دیدم که سیگار میتو راه ف
ای کردم و با اخم زیادی تو خونه پخش شده بود. رسفه

 «این چه وضعیه؟! بیرون بکش، خفه شدم.»گفتم: 
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تونست دقیق من رو ببینه ولی سالن تاریک بود و منی
 جلو تر اومد و رس و وضعم رو دید. 

 چرا این شکلی شدی؟ مگه عروسی نبودی؟ -

 ریز کرده بود و میخم شده بود. هاش روچشم

وگرنه بیخیال  ترجیح دادم قضیه رو توضیح بدم
اش باعثش بشه، های مادرانهشد. نه این که غریزهمنی

 شد.فقط محض کنجکاوی بیخیامل منی

خواستم برم دستشویی، رس از یک اتاق در اوردم.  -
های آنچنانی ندیده بودم، مات اتاق اینقدر که اتاق

ی یک ام، رس و کلهشانس خوب همیشه شدم. از
پرس زشت الت پیدا شد. از اونجایی که از تیپش 

ست، زیر دست و پاش له شدم و کارهمعلومه چی
 ی حیثیت منو به باد بده. خواست همهمی
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اما خب من هم ضعیف نبودم و تونستم فرار کنم ولی 
. رسم رو ها بود و گرفتتماون سگ جون تر از این حرف

کم کوبید به زمین که از دردش هیچی نگم بهرته. اما مح
مهراب پیدا شد و نجاتم داد و تا تونست اون پرس رو زد. 

 و حاال من با این رس و وضع اینجام.

چه هیجانی رو تجربه »تای ابروش باال پرید و گفت: 
 «ها. ولی خب باز خوبه اتفاقی برات نیفتاده.کردی

من بود. این اتفاق برای  پوزخندی زدم، این هم از مادر
افتاد، مادرش زمین و زمان رو بهم ای میدخرت دیگه

ریخت. البته از چنین زنی، همچین حرفی هم دور می
 .از ذهن نبود
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آره هیجانش واقعا زیاد بود. اصال »با نیشخندی گفتم: 
 «باال.ادرنالین خونم زد 

 مهراب کی بود؟ از کجا پیداش شد؟ -

 روانشناس دریاست. دوست حسامه. -

د چرا بای»هاش رو تنگ کرد و با کنجکاوی پرسید: چشم
 «شد؟اینقدر غیرتی می

تم مگه من گف»دوباره درد تو رسم پیچید. کالفه گفتم: 
 «غیرتی شد؟

 اخم کرد.

گفتی پرس رو خیلی زده. چرا باید تا حد مرگ  -
 بزنتش؟

اوال یک آشناییتی با من »من هم اخم کردم و گفتم: 
داره، دوما مگه امکان داره وایسته نگاه کنه و اون رو به 
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امون خدا ول کنه؟ باالخره یک مرد عاقل و تحصیل 
 «ست دیگه.کرده

 تای ابروش رو باال داد.

 یعنی هیچی بینتون نیست؟! -

تو؟  گیاین بار عصبی شدم و داد زدم: وای چی می
 گم دکرت دریاست، همین! هیچی هم بینمون نیست.می

 ولی به اسم صداش کردی. -
گم مهراب. جلوی خودش هم منی بینمش،زیاد می -

 تونم بگم آقای عرفانی که.همش منی

 بیخیال قضیه شد و به دود کردن سیگارش ادامه داد.

های کلید قبل از اینکه وارد اتاق بشم از بین دندون
 «اون کوفتی رو هم بنداز دور!»تم: ام گفشده

 ای نکرد و به سمت آشپزخونه رفت.توجه
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کالفه آهی کشیدم و در رو بستم. بحث کردن با 
 فرنگیس تا حدودی درد رو از یادم برده بود. 

 هام رو به سختی از تنم در اوردم و به حموم رفتم. لباس

د. شوقتی بدن کبود و قرمزم رو دیدم، آه از نهادم بلند 
ران پام رسخ و سیاه شده بود که حق داشت به طرز 

 وحشتناکی تیر بکشه.

م رو تو آینه دیدم و تازه متوجه شدم که چقدر پیشونی
 .کردباد کرده. مخصوصا که پشت رسم حسابی درد می

ی بدنم رو شستم و از حموم بیرون با وسواس همه
 اومدم که فرنگیس رو دیدم.

نم کرد. با دیدساعت نگاه می روی تخت نشسته بود و به
 «کنید؟کی عقد می»گفت: 

 حرفش رو اصالح کردم.
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 ی محرمیت.عقد نه. صیغه -

 کنی؟دونی چه ریسک بزرگی میمی -

ریسک »رشوع به خشک کردن موهام کردم و گفتم: 
فسخش کنه، نشون نیست. اگه بخواد بزنه زیرش و 

کردم، ازش مطمئنم. ده مردی نیست که فکر میمی
 «کنه.این کار رو منی

 شی؟اش میپس چرا صیغه -

 شد.گفتم، حامل بد میاز اینکه مدام داشتم دروغ می

زندگی مشرتک خیلی فرق داره، همه چیز رو  -
 تونه عوض کنه.می
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به »کرد، پرسید: به میز آینه خیره شده بود و فکر می
 «کنه؟دریا کمک می

 مسلام. -

 شه؟خب اگه یک درصد ولت کنه، دریا چی می -

کرد من دونستم تا یک سال کاری منیمن می
تونست تحمل کنه، اما دونستم دریا تا یک سال میمی

 دونست.هارو منیفرنگیس این

 کنه.ومل منی -

 شید؟ نگفتی، کی صیغه می -

 ریا کمک کرده. هروقت بگن، تا االن هم به د -

 خوبه. -

 احتامال تا چند روز دیگه.  -

 ماهم باید بیایم؟ -



وشتآغجنون      
 

 

581 

581 
@romandl 

 «عقد دائم که نیست.»پوزخندی زدم و گفتم: 

 چطور شد خانواده پویان اجازه صیغه دادن؟ -

 سشوار رو از توی کشو بیرون آوردم و به برق زدم.

تونیم صیغه ها نیست که، ما میبه اجازه ی اون -
ها از خداشونه. فقط پرسشون به اون، بعد هم کنیم

 اسم یک دخرت دربیاد.

 گیرید.چه فایده مراسم که منی -

نه تو یک سال فاصله اصال چیز خاصی نیست. ولی می -
 اطرافیانش رو ساکت کنه.

 فکر همه جاش رو هم کردی. -

با خشک شدن موهام، سشوار رو از برق کشیدم و گفتم: 
 «باید هم بکنم.»
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به مال و منالت نگاه نکردن. عجیب نیست به  جالبه که -
 نظرت؟

ها اینقدر خودشون دارن که چشمشون دنبال پول اون -
عروسشون نباشه. بعد هم مادر پویان خیلی خامنه، فقط 

خواست پرسش ازدواج کنه و رس و سامون بگیره. می
کنه، نه پولشون. ها نگاه میبیشرت به خلق و خوی آدم

ق شده دیگه. به نظر پرسشون بعد هم پرسشون عاش
احرتام گذاشنت. اما در مورد پدرش اینطور فکر 

کنم. فکر کنم اون مجبور شده، من که ازش خوشم منی
 نیومد.
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 هوم، دریا چطوره؟ -



وشتآغجنون      
 

 

583 

583 
@romandl 

 هاش قوی تر و جدی تر شده.مثل قبل، ولی درمان -

 «مونه؟زنده می»کرد و غمگین گفت: عمیق نگاهم 

ترین و دردآور ترین سوال دنیا این سوال دیوونه کننده
هام جمع اختیار اشک توی چشمبود، آهی کشیدم. بی

 شد.

 باید امیدوار باشیم. -

 لب به دندون گرفت.

 یعنی حتمی نیست؟ -

ی منفی هام از صورتم رس خورند. رسی به نشونهاشک
برای کل زندگیم ریسک تکون دادم. من داشتم 

 ارزید.کردم، ولی به قیمت زنده موندن دریا میمی

 رم دیدنش.فردا می -
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هام رو پاک کردم و با لحن رسزنش آمیزی گفتم: اشک
 «خیلی زود نیست؟»

 «رم.فردا می»تفاوت گفت: نگاهی بهم کرد و بی

 کشی.زحمت می -

 از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت.

دم و روی تخت دراز شدم. یاد دریا افتادم، آهی کشی 
گفته بود بیا باهم حرف بزنیم، اما من دیگه هیچ حرفی 

 نداشتم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

با تک زنگی که پویان زد، از خونه بیرون رفتم. وضعیت 
م جسمیم کامال خوب شده بود و اما در مورد حال روحی
 چیزی نداشتم بگم. آهی کشیدم و بند کیفم رو محکم

 تو دستم فشار دادم، دیگه وقتش رسیده بود.
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شدم. امیدوار اش میدیگه من تنها نبودم. امروز صیغه 
 بودم خدا کمکم کنه و دریا رو نجات بده.

در حیاط رو باز کردم و با ماشین پویان رو به رو شدم، 
این برش از کجا پیداش شده بود اصال و وارد زندگیم 

 شده بود؟ آهی کشیدم. 

یدن مادرش تو ماشین که لبخند به لب داشت، با د
 اختیار لبخند زدم. چقدر دلنشین بود.بی

 در رو باز کردم و روی صندلی عقب نشستم. 

 سالم. -

زم، سالم عزی»خانم کیانی به عقب برگشت و گرم گفت: 
 «خوبی؟
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 ممنونم. -

ذوق برگشت نگاهم کرد و با لبخند حامل رو پویان هم با 
دونستم و ها رو هم من میپرسید. این نقش بازی کردن

هم خودش. مخصوصا که االن رفتار من و پویان جلوی 
 مامانش خیلی مهم بود.

 خوبم. -

ای؟ مامانم که از من آماده»پویان خندید و گفت: 
 «بیشرت ذوق داره.

رم بال درمیارم. دا»خانم کیانی ریز خندید و گفت: 
 «خدا تو رو رسوند دخرتم.

شد، چرا اینقدر شیرین هاش دمل گرم میچرا با حرف
 بود؟
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 خجالت ندید. -

بود، این ازدواج رشطی شد پویان خوب میمی  چی
داشت و این خانم مادر شوهر بود، دریا رسطان منیمنی

 شد؟ خوب من می

 شد؛این زن رو برای مدتی کنارم داشتم بعد متوم می
 شد. حتام متوم می

اش حتی از دور حس های مادرانهاین زن احساس
 .شد؛ منی که همیشه از همچین حسی محروم بودممی

اش و خانم کیانی تو کل مسیر راه، از خودش و خانواده
عقایدش گفت. مخصوصا تاکید کرد اگر با خانواده 

و به رو شدم، هرچی گفنت رو پشت گوش شوهرش ر 
 .های خوبی نزننبندازم؛ چون ممکنه حرف

 هاش برام دلگرم کننده بود.حرف
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پروند و من با گاهی مزه میهامون، پویان گهبین حرف
دادم. کی به این ای جوابش رو میلبخند مصنوعی

 ست؟گفته بود اینقدر بامزه

تر یانی که هم بزرگی عموی خانم کقرار بود بریم خونه
ی هم بودن و هم پیرمرد صالح، که ایشون ما رو صیغه

 دیگه کنن.

ی قدیمی و بزرگی نگه داشت. از پویان جلوی خونه
کردم، ماشین پیاده شدیم، هرلحظه بیشرت حس می

ممکنه این کار اشتباه باشه ولی من به ته خط رسیده 
 کردم.بودم؛ باید هم ریسک می

ندی بهم زد. پویان زنگ در رو فشار داد خانم کیانی لبخ
 «کیه؟»و زنی پرسید: 

 احتامال خدمتکارش بود.

 «سالم مریم جان، منم مهوش.»خانم کیانی گفت: 



وشتآغجنون      
 

 

589 

589 
@romandl 

172 

 

 

 ش بود.اومد واقعا برازندهاز آهنگ اسمش خوشم می

بزرگی شدیم، زیاد بهش در خونه باز شد و ما وارد باغ 
 رسیدگی نشده بود و جذابیتی نداشت.

خانم کیانی من و پویان رو به سمت جلو هدایت کرد، با 
خورد باشه و با دیدن زنی که چهل سال بیشرت منی

 اختیار لبخند زدم.کرد، بیلبخند به ما نگاه می

وارد خونه شدیم، قدیمی بود و ساده. پیرمردی تو سالن 
 ی مهربونی داشت.ه نشسته بود، چهرهروی کاناپ

ای رضبان قلبم تند شد، این مرد زندگی من برای لحظه
 زد.رو به پویان پیوند می
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ا هآمد گفت. به سمت کاناپهسالم کردیم و گرم خوش
 هدایت شدیم و پویان کنارم نشست.

حاال که اومده بودیم تو خونه، باید با خانم کیانی تنها 
تونستم در مورد موضوعی که ن منیکردم. مصحبت می

 خواستم بگم، به عموشون حرفی بزنم.می

ی خودم کردم، آروم زیر لب مامان پویان رو متوجه
 «تونید بیاید؟یک لحظه می»گفتم: 

سوالی نگاهم کرد و رسی تکون داد، از روی کاناپه بلند 
شه یک می»شدیم و دورتر از سالن ایستادم و گفتم: 

 «چیزی بگم؟

 «بگو دخرتم.»هاش رو روی هم گذاشت و گفت: چشم

من این حق رو دارم که بگم هیچ نزدیکی و  -
 ای نباشه.رابطه
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بله عزیزم برای »مردد نگاهم کرد ولی کمی بعد گفت: 
 «تونی.یه مدت می

 خوام.من این حقو می -

 مطمئنی؟ شام که همو دوست دارید. -

 نگاهم رو به نگاهش دوختم.

کنه. من باید همه چیز رو حل منیمطمئنم، عشق  -
یک مدت با پویان زندگی کنم تا متوجه همه چیز 
بشم. اما چون پویان یکم تو این چیزها شیطونه، 

که پویان دم این رشط رو بذارم نه اینترجیح می
 رو دوست نداشته باشم، هیچ ربطی به این نداره.

 کرد.ام میدروغ گفنت داشت خفه

 «گم.باشه عزیزم. به عمو می»لبخندی زد و گفت: 
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عزیزم، »با شنیدن حرفش رسخ شدم. خندید و گفت: 
 «عادیه. خجالت نداره که.

یز چام خیلی ساده و بیبا اینکه این موضوع تو خانواده
کرد. مخصوصا که بود ولی در مورد خودم قضیه فرق می

 ای بود.خانم کیانی زن عاقل و فهمیده
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باهم دیگه به سمت سالن رفتیم، پویان سوالی و متعجب 
کرد که من حرفی نزدم و بهرت دیدم که تو نگاهمون می

 خامری مبونه.
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کنارش نشستم، خانم کیانی با عموش آروم صحبت 
هاش رو ریز کرده بود و به کرد و پویان چشممی

 کرد. هاشون گوش میحرف

 . ی قضیه شد و چیزی نگفتکمی بعد متوجه

 خانم شاهی لبخندی زد و به ما نگاه کرد.

هام رو بستم و خودم عمو رشوع به حرف زدن کرد، چشم
 رو آماده کردم.

 خب مهریه چقدره دخرتم؟ -

ی عمو، نگاهم رو به خانم کیانی دوختم. من با گفته
 دونستم. ام چیزی منیحتی از مهریه

قرار بود به »چشم روی هم گذاشت و گفت: خانم کیانی 
ی سال تولدشون سکه متام باشه. ولی خب اندازه

عروسمون اینطور خواسنت که یک سال عقد موقت باشن 
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تا بیشرت از زندگی مشرتک و هم دیگه بفهمن. پس به 
 «شاخه گل رز. ۵۰سکه متام و ۰۰۰امید عقد دامئشون، 

انتخاب شده هاش لبخندی زدم، خوب با شنیدن حرف
 ۰۰۰شدم، این بود. من که به هر حال از پویان جدا می

 سکه پیشنهاد خیلی بدی هم نبود.

باشه. مثل اینکه دالرام »عمو رسی تکون داد و گفت: 
 «خانم رشطی رو هم گذاشنت.

نفسی از رس آسودگی کشیدم، خداروشکر که مستقیم 
 و ی تایید تکون دادماشاره نکرده بود. رسی به نشونه

 منتظر شدم.

عمو رشوع کرد به خوندن چند آیه و بعد به من گفت: 
هرچی من گفتم تکرار کنید. اول دالرام خانم شام بگو، »

 «دومین قسمت رو پویان بگه.
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کردم خودشون صیغه رو بخونن، ولی مثل اینکه فکر می
 کردیم.خودمون باید این قضیه رو متوم می

ْجُتَك نَْفيس ِِف الُْمدَّ  - ِة الَْمْعلُوَمِة َعىل املَْهِر َزوَّ
املَْعُلوم. این رو دالرام دخرتم شام بگو. َقِبلُْت رو 

 هم پویان، بدون فاصله بگو.

 نفس عمیقی کشیدم و تکرار کردم.

 َقِبلُْت. -

با متوم شدن حرف پویان، صدای دست و جیغ مادر 
 پویان بلند شد.

ش صیغه هام به شامره افتاده بود، چه ساده و کوتاهنفس
شده بودم. با یک َقِبلُْت، یک سال به عقد موقت پویان 

 در اومده بودم.

 با بوسیده شدن دستم، به خودم اومدم.
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کرد، ی پویان که با شیطنت نگاهم میبا دیدن چهره
حتی عصبی نشدم. تو دمل آه کشیدم و لبخند 

 ای زدم.عیمصنو 

خانم کیانی به سمتم اومد. محکم من رو تو بغل گرفت و 
 ام رو بوسید.گونه

مبارکه عزیزم، من که خیلی از تو خوشم اومده.  -
 پویان که جای خود داره.

 اش رو متقابالً بوسیدم و تشکر کردم.گونه

 گیریم. ی ما میراستی یک جشن هم توی خونه -
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نه »ریزی کرد و گفت: خواستم مخالفت کنم که اخم می
عزیزم مخالفت نکن، این حتام باید باشه. مراسم عروسی 

 .«خوام معرفیت کنمکه نیست. می

ش با من پویان برای همین معرفی شدنم به خانواده
ی ازدواج کرد که از دست مادرش نجاتش بدم، همه

آرزو و فکر و خیال این زن، همین مراسم بود. دمل 
ه باش»دن ادامه بدم، پس گفتم: نیومد به مخالفت کر 

 «حتام.

 لبخندی زد و دوباره تو آغوشم گرفت.

 ی ما.مرسی دخرتم، خوش اومدی به خانواده -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

از اتاق بیامر بیرون اومدم، با عجله به سمت اتاق دریا 
ی دریا و مهراب رو یادم رفته بود. احتامال رفتم. جلسه

 ام رسیده بود.هاشون به امتتا االن هم حرف
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چند رضبه آروم به در زدم و وارد شدم. مهراب که 
کرد، ایستاده بود و داشت از دریا خداخافظی می

 برگشت و نگاهم کرد.

 سالم. -

 «سالم خوب هستین؟»با نگاه رسد و خشکش گفت: 

های قبل بود، لحن صداش خیلی رسدتر از دفعه
 . چرااختیار دمل برای روز عروسی فریامه تنگ شدبی

نگرانی نگاهش رو دوست داشتم؟ لحن گرم و  رنگ
 مهربونش دلگرم کننده بود.

 کمی دمل گرفت.

 هاتون متوم شد؟خوبم، حرف -

به دریا نگاه کردم، بهرت شده بود. از نظر روحی حالش 
بهرت بود ولی از نظر جسمی اوضاع زیاد خوبی نداشت. 
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خوشش  کرد، دریا از مهراببا لبخند به مهراب نگاه می
 داد. هاش گوش میاومده بود و به حرف

امروز هم ارصار کرده بود که دوباره پویان رو ببینه به 
خواست شناخت بیشرتی ازش پیدا کنه قول خودش می

دونست که من با چه مردی ازدواج کرده ولی اون منی
 بودم. 

به ساعت اتاق نگاهی کردم، گفته بود ساعت دو و نیم 
 ی از اون ساعت رد شده بود.میاد و االن کم

مهراب بعد از چندتا سفارشی که به دریا کرد از اتاق 
 خارج شد.
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دنبالش از اتاق بیرون اومدم که با پویان رو در رو 
شدیم. نگاهی بهش کردم، مثل دفعه قبل نسبت به 

 من سالم کرد.توجهی کرد و به مهراب بی

برو تو اتاق، دریا »تند رسی بهش تکون دادم و گفتم: 
 «منتظره.

 نگاهی به من و مهراب کرد و رفت. 

ی با رفنت پویان نفس عمیقی کشیدم که با دیدن چهره
 رسد و خشک مهراب، نفسم تو سینه حبس شد.

شد؟ چرا قرمز چی»تای ابروش رو باال داد و گفت: 
 «شدید؟

 م و نفسم رو بیرون فرستادم.به خودم اومد

 هیچی. به نظرم دریا بهرت شده. -

 از نظر روحی بهرته، مخصوصا به خاطر ازدواجتون.  -
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 «ما صیغه کردیم فقط.»رسیع گفتم: 

کمی تعجب کرد ولی رنگ نگاهش تند عوض شد و 
 «همون امیدوارش کرده.»گفت: 

شد ی هدف این کارمم دریا بود، اگه بهرت منیهمه -
 .که..

 حرفم رو خوردم و ادامه ندادم.

 ی دیگه هم میام.ی هفتهشنبه -

 «شام حالت چطوره؟»رسی تکون دادم که ادامه داد: 

با این سوالش احساس گرما کردم؛ گر گرفتم و گفتم: 
خوبم. من باهاش کنار اومدم، اتفاقی هم برام »

 «نیفتاد.

 هاش رو روی هم گذاشت و لبخند محوی زد.چشم

 که قوی هستید.خوشحامل  -
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 «مرسی.»آروم گفتم: 

 رم. فعال.خب پس من می -

 خدانگهدار. -

به دور شدنش نگاه کردم تا از نظرم محو شد، آهی 
 کشیدم و وارد اتاق شدم.

پویان روی صندلی نشسته بود و دریا ازش سوال 
بیا، دالرام. بیا کنار »پرسید، با دیدن من زود گفت: می

 «من بشین.

حرکت داد و روی تخت جایی برای من  خودش رو کمی
 باز کرد. لبخند محوی زدم و کنارش نشستم.

دریا با ذوق و شادی به هردومون خیره شد و گفت: 
 «عالیه، شام خیلی بهم میاید.»
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از شنیدن حرفش با اینکه عادی بود، دلگیر شدم. من و 
 خوردیم، از هیچ نظری.پویان بهم منی

ها گفنت، ما از اول به اسم خیلی»پویان خندید و گفت: 
 «هم نوشته شده بودیم.
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های ذاشتم به این حرفپوزخندی تو دمل زدم. باید می
 معنی ادامه بده.مسخره و بی

ها. من درسته، اما تو اینجوری به من نگاه نکن -
ی به مامانم خیلی خوشگل بودم، مثل خواهرم. یعن

 رفتیم.
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نگاه غمیگنی به من انداخت و رو به پویان ادامه داد: 
مامانم خیلی خوبه، خیلی مهربونه. به نظرت من »

 «شبیهش نیستم؟

گفت؟ هاش شوکه شدم، داشت چی میبا شنیدن حرف
دروغ! داشت فرنگیس رو مامان مهربونش جلوه 

خواست به دروغ هم شده مثل بقیه داد؟! دریا میمی
 دخرتها با افتخار در مورد مامانش حرف بزنه؟ 

هام از عصبانیت مشت شدن. رضبان قلبم تند شد، دست
شت. تو ی یک مادر مهربون و خوب دادریا عقده

ساخت، دریا داشت به هاش اون مادر رو میحرف
گفت! ولی به کی؟ پویان همه چیز خودش هم دروغ می

دونست، فرنگیس رو شناخته بود و من از رو می
 رفتارهاش گفته بودم. 

 منتظر جواب پویان شدم.
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عمیق به دریا خیره شده بود و دریا گیج و منتظر 
 یعنی شبیهش»فت: کرد، کمی تأمل کرد و گنگاهش می

 «نیستم؟ خوشگل نیستم؟

 «نه تو شبیهش نیستی.»پویان گفت: 

با شنیدن حرفش تعجب کردم، انتظار نداشتم این حرف 
رو بزنه، ولی برای اولین بار از رفتار پویان خوشحال 

شدم. دریا اصال شبیه فرنگیس نبود، نه ظاهری و نه 
 باطنی. برعکس من که از نظر ظاهری خیلی شبیهش

 بودم.

دریا با تعجب به پویان خیره شد و ناباورانه گفت: 
 «واقعا؟»

 پویان رسی تکون داد.

تری. تو واقعاً، تو خیلی از مادرت خوشگل -
 ای.العادهفوق
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با شنیدن این حرفش بیشرت متعجب شدم. دریا هم کمی 
 نگاهش کرد و بعد عمیقأ لبخند زد.

لبخند محوی ناباورانه به پویان خیره شدم. پویان هم 
 زد.

تای ابروم باال پرید و ساکت نشستم و به گفت و گوی پر 
 شور دریا و پویان گوش دادم.

شب میام »از بیامرستان بیرون اومدیم که گفت: 
 «دنبالت.

 رم.خودم می -

نه مامانم گفته خو »تفاوت نگاهم کرد و گفت: کالفه و بی
 «رو بهت نشون بدم.

 ی خودتو؟خونه -

 ی خودمون.خونه یک جورایی -
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 حرفش رو اصالح کردم.

 ی خودتو.خونه -
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ی من. خب خونه»دستی به کنج لبش کشید و گفت: 
 «باید دنبال مامامنم برم، بعد میام دنبالت.

 مامانت چرا؟ -

عقیده داره که باید بعضی وسایل رو برای نو عروس،  -
 جدید بخره و با وسایل قدیمی عوض کنه.

 «اصال نیاز نیست.»تعجب کردم و ناراضی گفتم: 

خواد بیاد شه. میولش کن، اینطوری خوشحال می -
 ببینه چی نیازه که عوض کنه.
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 د.شه کر با اینکه راضی به این کار نیستم، اما چه می -

 یادت نره برای چی باهات ازدواج کردم. -

ومد، پشت چشمی نازک کردم و از حرفش خوشم نی
 «یادت نره برای چی باهات ازدواج کردم.»گفتم: 

 «پس میام دنبالت، فعال.»اعتنایی نکرد و گفت: 

 رسی تکون دادم و دور شد.

وارد بیامرستان شدم که به فریامه برخوردم، ازم دلگیر 
بود. فهمیده بود که زود از مراسم عروسیش رفتم و 

پیچوندم. با دلخوری هربار می دلیل خواسته بود و من
 گرفت.کرد و تحویلم منینگاهم می

لبم رو گاز گرفتم و به سمتش رفتم که اهمیت نداد و به 
 راهش ادامه داد. به بازوش چنگ زدم.
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فریامه! یکم توجه »کمی خودم رو لوس کردم و گفتم: 
 .«کن خب

سعی کرد دستم رو از روی بازوش جدا کنه ولی محکم 
 «ومل کن، بیامرستانیام.»چسبیدم، دلخور گفت: 

 کنی؟خب چرا اینجوری می -

 دونی.خودت می -

 از اون روز خیلی گذشته. ولش کن دیگه. -

 هام خیره شد.ایستاد و به چشم

گفنت حالت ها میچه اتفاقی افتاد اون شب؟ بچه -
خوب نبود. فرداش هم نیومدی بیامرستان، پس 

 جدی بوده.
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توضیح دادم، حامل یک دفعه بد شد. صدبار برات  -
خیلی وقت هم بود نرقصیده بودم، دمل تاب 

 .برداشت

خوبه که پرستاری، این »پشت چشمی نازک کرد: 
 «های مسخره چیه؟حرف

 جلوی خندیدنم رو گرفتم.

 دونم دوست داری.فردا بریم شهربازی؟ می -

 «نم.تو دوست دارم، ولی فردا شیفتم. منی»کالفه گفت: 

 صبح با منی که.نه  -
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 به شیرین قول دادم بجاش مبونم. -
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همون که گفتی دوست »کالفه پوفی کشیدم و گفتم: 
 «داری، کافیه. بعدا بریم.

 «بعدا بریم.»لبخند محوی زد و آروم گفت: 

 ها برید رسکارتون!خانم -

ایروانی قلبم ریخت. هردو  با شنیدن صدای جدی دکرت
 به طرفش برگشتیم.

 ریم.ببخشید، االن می -

نگاه خشکی کرد و دور شد. با نیشگون ریزی که از 
بازوم گرفته شد، آخ آرومی گفتم و نگاهم رو از دکرت 

 گرفتم.

 همش تقصیر توعه ها. -

 «حاال چیشده مگه؟»اخمی کردم و گفتم: 

 اصال حرف نزن، من رفتم. -
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 منم رساغ کارم رفتم.ریز خندیدم و 

بعد از خداحافظی از دریا، با برداشنت کیف و تعویض 
 لباس از بیامرستان بیرون اومدم.

نیاز نبود برای پیدا کردن ماشین پویان زحمت بکشم، با 
 ی خودش کرد. بوقی که زد من رو متوجه

با دیدن مادرش که با لبخند پهنی از پنجره برام دست 
 زدم. داد، لبخندیتکون می

 سوار ماشین شدم و سالم کردم.

ی گرمش به طرفم برگشت و به خانم کیانی با چهره
 سختی از صندلی جلو دستم رو فشار داد.

 سالم عزیزم، خوبی؟ -
 خوبم ممنون. -

 ماکان هم سالم نسبتا گرمی کرد و ماشین رو حرکت داد.
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 حال خواهرت خوبه؟ -

حالش از نظر روحی »نگاهم رو بیرون دوختم و گفتم: 
خوبه، ازدواجم بهش امید داده. ولی خب، حال 

ش تعریفی نداره؛ بدنش با این همه شیمی جسمی
 «درمانی و دارو راه منیاد.

کنه و چقدر سخت تحمل می»آهی کشید و گفت: 
جنگه. ببخشید که نرفتم دیدنش، من دمل منیاد یک می

دخرت بچه رو اینجوری ببینم. اما امیدوارم زودتر 
و خودم رو آماده کنم. من خیلی برای بهبودی ببینمش 

 «کنم.کاملش دعا می

گفت توان دیدن دریا رو نداره، برام دور از اینکه می
ذهن نبود. تا حدودی این زن رو شناخته بودم؛ 

شد به راحتی از احساسات لطیفش رو حتی می
 هاش خوند.چشم



وشتآغجنون      
 

 

614 

614 
@romandl 

 خیلی ممنونم. -

وخت و با خنده ی جلو به من دپوبان نگاهش رو از آینه
شه این عروسک کوچولو حالش خوب مگه می»گفت: 

 «مون برقصه.نشه؟! باید تو جشن عروسی
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 کرد. پشت چشمی نازک کردم، داشت اذیت می

 من فقط امیدوارم هرچه رسیعرت حالش خوب بشه. -

 رسی تکون داد و چیزی نگفت. 

 ای خونه تون رو ببینی؟عزیزم آماده -

دادم، ترسم از زیر یک به خونه و ظاهرش اهمیتی منی
ش کردم بهسقف بودن با پویان بود که همیشه سعی می
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به  تونستم وبین باشم، اما گاهی منیفکر نکنم و خوش
 لرزیدم.خودم می

 «بله.»لب گزیدم و گفتم: 

ونه رو دونی عزیزم، باید یک رسی وسایل خمی -
عوض کنیم. اینجوری خوب نیست که نو عروس با 

 اش بذاره.های قدیمی پا به خونهوسیله

ها رو قبول نداشتم و بهشون اهمیت این رسم و سنت
دادم. منم که عمال عروس این خانواده نبودم پس منی

 مهم هم نبود.

 بله، پویان گفت. با اینکه نیاز نیست. -

رو از پشت صندلی  نیشتونستم اخم ریز روی پیشو می
 هم ببینم.

 کنیم.نه عزیزم، حتام یک رسی چیزها رو عوض می -
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ا اکتف« باشه، لطف دارید.»ارصاری نکردم و به گفنت 
 کردم.

 «رسیدیم.»ای شد و گفت: پویان وارد کوچه

از ماشین پیاده شدیم، پویان به سمت در سفید رنگی 
ن نگاه آپارمتا رفت که سه تا پله با زمین فاصله داشت. به

ید. رسکردم، چهار طبقه بیشرت نبود و ساده به نظر می
توقع دیدن   ها،با توجه به ثروت زیاد خاندان کیانی

 ای رو نداشتم.ی سادهخونه

در باز شد و با آسانسور به طبقه چهارم رفتیم. داشتم 
ی طبقات این آپارمتان برای کردم که همهفکر می

اینجا »انم کیانی گفت: پویان هست یا نه که خ
دونم این خونه مناسب تو های خوبی داری. میهمسایه

نیست عزیزم. تو الیق بهرت از این هستی، اما پویان به 
 «اومدنت به اینجا خیلی ارصار داشت.



وشتآغجنون      
 

 

617 

617 
@romandl 

 برام حتام مناسبه. -

دونستم تو رسش پویان پوزخندی زد و نگاهم کرد. می
پولی من، این بیگذره، با توجه به نداری و چی می

خونه برای من زیادی بود. با نفرت نگاهش کردم و وارد 
 خونه شدم.

سگ پا کوتاهی، پارس کنان خودش رو به پای پویان 
 یکشید. با دیدنش به وجد اومدم. سفید بود و قالده

 سبزی گردنش داشت.
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بودن این سگ، راضی نبود چون با  خانم کیانی از
 با اکراه از کنارش رد شد.  نارضایتی به پویان غر زد و
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 پویان کنار پاکوتاه زانو زد و رسش رو ناز کرد. 

 نگاهم رو از سگ گرفتم و به خونه دادم.

رو به روی در ورودی، سالن نه چندان بزرگی بود که با 
 ی یشمی پر شده بود. های سادهمبل

رد. کی آدم رو جلب میای، توجهی رستارس شیشهپنجره
شد خیابون و ساختامن های بلند رو به وضوح دید، می

ی چهارم رو احتامال برای همین پنجره و منظره، طبقه
 خریده بود.

نگاهم رو از پنجره گرفتم و دنبال خانم کیانی به سمت 
 اتاق خوابی رفتم.

یشمی، به راحتی با دیدن اتاقی با وسایل خاکسرتی و 
فهمیدم که سلیقه و انتخاب پویانه. رنگ وسایل و 
ترکبیش به قدری دل زننده و سبک بود که حتی 
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ای تو این اتاق زندگی کرد. خانم شد برای ثانیهمنی
 کیانی اخم داشت، اون هم با من هم عقیده بود.

ه. مونها میببین تو رو خدا اینجا رو! به سیرک بچه -
 ات بدهزشته. پویان واقعا سلیقهخیلی مسخره و 

 پرسم.

اش پویان وارد اتاق شد و خودش رو روی تخت دو نفره
 پا کوتاه هم خودش رو به تخت رسوند.  پرت کرد و

 این اتاق عالیه و من عاشقشم. -

ی این وسایل رو ما همه»تیز نگاهش کرد و جدی گفت: 
 «ریزیم دور!می

 ی بلندی گفت.پویان تای ابروش رو باال داد و نه

هاش رو ریز کرد و بعد رو به من گفت: خانم کیانی چشم
 «چه رنگی برای این اتاق دوست داری عزیزم؟»
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نگاهم رو به پویان که با اخم پر رنگی بهم چشم دوخته 
 بود، انداختم.

 «سفید و بنفش.»لبخند پهنی زدم و گفتم: 

 کمن هیچ وقت قرار نبود تو این اتاق و با پویان روی ی
تخت بخوابم، پس کمی اذیت کردن این پرس، به جایی 

 خورد.بر منی

 آره عالیه، باید»های خانم کیانی برقی زد و گفت: چشم
 «ها باشیم.دنبال یک ست خوب با همین رنگ

 دونستنگاه معناداری به پویان انداختم. پویان هم می
ما اتاق مشرتکی نخواهیم داشت. عصبی بود و مطمئناً 

 ست چیزی بگه.خوامی

 پوزخندی زدم و همراه مادرش از اتاق بیرون اومدم.
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 به سمت اتاق کناری رفت و درش رو باز کرد.

 ی رستارسام رو جلب کرد، پنجرهاولین چیزی که توجه
ی اتاق بود. با دیدنش لبخند پهنی زدم، اینجا شیشه

ویوش از سالن هم بهرت بود. پارک رس سبز و زیبای این 
 محله، من رو به وجد اورد.

ی ساده و سفید و یک اما این اتاق جز یک میز و آینه
 کمد دیواری چیزی نداشت.

اینجا هیچی نداره، »خانم کیانی آهی کشید و گفت: 
 «نظرت برای وسایلش چیه؟



وشتآغجنون      
 

 

622 

622 
@romandl 

 امظر واقعیشد. پس باید ناین اتاق باید اتاق من می
ای هم نداشتم، دادم، اما در قالب دروغ. چارهرو می

 مجبور بودم.

خواد؛ شاید روزی مهمون به نظرم اینجا تخت می -
 تونه اتاق مهامن باشه.داشتیم. اینجا می

 آره حتام. دیگه چی؟ -

خواستم برای خرید وسایل این اتاق زیاده روی منی
 ذاشت.رسم می کنم. چون بعدا پویان حتام منت زیادی

ده و ی سااش قشنگه. فقط یک کتابخونهمیز و آینه -
خواد. نیاز نیست چیز زیادی تو این اتاق سفید می

 بذاریم.

 لبخندی زد و دست به صورتم کشید.

 تو خیلی مهربون و قانعی عزیزم. -
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ای زدم، شاید نه مهربون و بودم نه لبخند مصنوعی
ت هیچ منتی خواسای که منیقانع. فقط دخرت خسته

 رسش باشه.

از اتاق بیرون اومدیم و خانم کیانی، من رو به دنبال 
 خودش به آشپزخونه کشید. 

های ساده و براق به آشپزخونه منا داده بود. کابینت
دم ای، آ سفیدی کابینت ها و ترکیب رنگ مالیم سورمه

 کرد.رو از بودن تو آشپزخونه خسته منی

روی صندلی میز ناهار خورِی چوبی و ساده که وسط 
 . آشپزخونه بود، نشستم

ها رو باز کرد و در آخر، جز ی کابینتخانم کیانی همه
یک دست بشقاب و قاشق و دو سه تا ماهیتابه و قابلمه، 

چیزی پیدا نکرد و البته شش تا لیوان. به نظرم برای 
 پویان هم واقعا کافی بود.
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اد اینجا، همه چی! عزیزم باید به خو همه چی می -
 ات کمک کنی.من تو خریدن وسایل خونه

اوردم که خریدن جهاز من اصال هم به روی خودم منی
ی عروس بود، اما این ی خانوادهو این وسایل به عهده

ها هم از وضع بد ما خرب عروسی واقعی نبود و اون
 داشنت.

182 

 

 

 بعد از اطمینان از جاِی جای خونه، روی مبل نشستیم.

پاکوتاه به طرفم اومد و پارس کرد. بغلش کردم و روی 
 پام گذاشتمش.

 تو از سگ خوشت میاد؟ -
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 نگاهم رو با خنده از سگ گرفتم و به خانم کیانی دادم.

 .بدم منیاد. این خیلی نازه -

 «ه اصال ناز نیست.ن»با اکراه نگاهش کرد و گفت: 

نگاهش رو به پویان که با گوشی مشغول بود و لبخند به 
برو یک چی »لب داشت، انداخت. با اخم بهش گفت: 

 «درست کن، باید ازمون پذیرایی کنی.

ای نکرد. احتامال داشت با دوست دخرتش پویان توجه
کرد. پوزخندی زدم و پاکوتاه رو روی پیامک بازی می

 زمین گذاشتم.

 پویان! با تو بودم. -

، ی گوشی بگیرهپویان بدون اینکه نگاهش رو از صفحه
 بلند شد و به سمت آشپزخونه اومد.
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ی تاسف تکون داد و زیر لب خانم کیانی رسی به نشونه
 غر زد.

 هاش هم خیلی شیرین بود.غر زدن

خوام جشن راستی عزیزم، چند روز دیگه می -
 بگیرم. باید با فامیل آشنات کنم.

 شد آشنا نشم و جشنی در کار نباشه.ای کاش می

 «باعث افتخاره.»لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

در اینکه خانم کیانی فهمیده و عاقل بود، شکی وجود 
خواستم تو جمعی برم که از نظر نداشت ولی واقعا منی

طبقاتی خیلی با من فرق داشنت. احتامل متلک شنیدن 
ولی از االن نباید اهمیتی دادم، و ناراحت شدنم رو می

 دادم.بهشون می
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خواست برات لباسی مد نظر داری؟ من دمل می -
هدیه بخرم و یک پیرهن پوشیده به سلیقه خودم 

 برات خریدم. امیدوارم قبولش داشته باشی.

دونستم قصدش این نبود که با یک لباس شیک و می
گرون قیمت بین آشناهاش باشم، فقط قصد داشت 

 ه من بده.ای بهدیه

 حتام. -

گم پویان برات بیاره. اگر می»لبخندی زد و گفت: 
، به انتخاب تونی تو جشن بپوشیدوست داشتی می

 «خودته.

 ممنونم. -
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رشبتی بیرون اومد. اخم  پویان از آشپزخونه با سینی
ودم دوست دخرت جدیدش داشت و تو فکر بود. معلوم نب

 هاش توهم رفته بود.چی بهش گفته بود که اینقدر اخم

ید من با»سینی رشبت رو روی میز گذاشت و بعد گفت: 
 «برم رشکت، برام کاری پیش اومده.

شاید واقعا خربی از دوست دخرت جدید نبود و تو 
های رشکتش به مشکل خورده بود. خیلی دوست کار

ینم، شاید یک روزی ازش داشتم محل کارش رو بب
 خواستم که من رو بربه.می

خانم کیانیی هم با دیدن اخم پرسش سعی نکرد چیزی 
 بپرسه و به گفنت باشه پرسم اکتفا کرد.

 پس شام تا هروقت دوست داشتید اینجا مبونید. -
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 «خوام برگردم رسکارم.من که می»من رسیع گفتم: 

م آره پرس : »خانم کیانی حرف من رو تایید کردم و گفت
 «ما رو هم رس راه برسون.

رسی تکون داد و به سمت در رفت. منم رشبت پرتغامل 
 رو برداشتم و رس کشیدم. 

خانم کیانی لیوان ها رو به آشپزخونه برد و بعد گفت: 
 «بریم دخرتم.»

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

از حموم بیرون اومدم و بعد از اینکه موهام رو خشک 
به موهام دادم و با تل صورتی رنگی های ریزی کردم، فر

 که دیشب خریده بودم، آرایش موهام رو تکمیل کردم.
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به لباس صورتی رنگ بلندی که خانم کیانی بهم هدیه 
داده بود، نگاه کردم. به قدری زیبا بود که از دیدنش 

 شدم. حتی سیر منی

ها بود. ی کیانیامشب مراسم آشنایی من با خانواده
هایی که ها. از حرفنه مثل نو عروساسرتس داشتم 

 ترسیدم. قرار بود بشنوم اسرتس داشتم و می

فرنگیس هم قرار بود بیاد و دریا چقدر دوست داشت تو 
 تونست.این مراسم رشکت کنه، اما منی

هام فکر نکنم. کردم به ناراحتی آهی کشیدم و سعی
بار دوست داشتم صورتم رو آرایش الیتی کردم. این

 هام رو لنز عسلی بذارم.چشم

هام گذاشتم، ها رو روی مردمک چشمبا احتیاط لنز 
 کرد چون اصال عادت نداشتم.اذیتم می
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لباس رو پوشیدم و به خودم تو آینه نگاه کردم. واقعا 
ام با خط چشمی که با های رنگیزیبا شده بودم. چشم

مهارت کشیده بودم به قدری زیبا و خوب شده بود که به 
 جد اومدم.و 
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نقص ام رو بیلباسم به تنم نشسته بود و اندام کشیده
ی لباسم کامال پوشیده بود ولی از داد. باالتنهنشون می

زانو به پایین چاک داشت و پاهای سفیدم رو به منایش 
 ک شب ازذاشت ولی سعی کردم بهش فکر نکنم و یمی

 ام لذت بربم.زیبایی

 ای رنگی پوشیدهفرنگیس وارد اتاقم شد. لباس سورمه
های هاش حریر بودن. موبود، بلند بود و آستین
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بلوندش رو جمع کرده بود و باال بسته بود. واقعا 
ها حق داشنت براش رس و دست خوشگل شده بود، مرد

تی شاش به شکل زبکشونن، اما فرنگیس از این زیبایی
 اورد، یک پول کثیف.کرد و پول در میاستفاده می

ام رو از فرنگیس به ارث گرفته البته که من هم زیبایی
بردم ولی بودم که االن از دیدن خودم تو آینه لذت می

جا و هیچ زمانی وقت از این زیبایی توی هیچهیچ
 استفاده نکرده بودم.

شدی. واقعا خیلی خوشگل »فرنگیس با وجد گفت: 
 «چقدر رنگ صورتی بهت میاد.

 منم ناخودآگاه لبخندی زدم.

 خیلی دوستش دارم، لباس قشنگیه. -

بیا همون رژ شکالتیه رو آوردم برات »تایید کرد و گفت: 
 «که بزنی.
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 «نه، نه تو رو خدا.»با یاد اون شب اخمی کردم و گفتم: 

کنم که رنگ رژ باشه. اعرتاف می»خندید و گفت: 
 «خیلی بهت میاد.ات صورتی

 مرسی. -

 ام بلند شد. پویان بود.صدای زنگ گوشی

 جواب دادم و گفتم االن میام.

 دره. زود حارض شو، پویان جلوی -

 فرنگیس رسی تکون داد و تند از اتاق خارج شد.

 مانتوی کرمی رنگم رو تنم کردم و شامل رو انداختم. 

م. د زدبرای بار آخر تو آینه به خودم نگاه کردم و لبخن
ته تونست بیافهایی که میکردم به اتفاقواقعا سعی می

 تونست ناراحتم کنه، فکر نکنم.هایی که میو حرف
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نفس محکمی کشیدم و از خونه خارج شدم. فرنگیس 
 هم با عجله دنبامل اومد و در رو قفل کرد.

پویان از ماشین پیاده شده بود. عمیق به من نگاه کرد و 
خوشگل »به خودش اومد و گفت: بعد مدت کوتاهی 

 «شدی.

چون فرنگیس کنارم بود سعی کردم با لحن مالیمی 
 جوابش رو بدم. ازش تشکر کردم و سوار ماشین شدم.

فرنگیس هم با نیش بازی با پویان سالم کرد و از تیپش 
های جنتلمن شده بود که این دفعه واقعا شبیه مرد

 تعریف کرد.
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ها که فقط یک بار ی کیانیخانوادهتا رسیدن به خونه
برای شام به دعوت خانم کیانی به اونجا رفته بودم، تو 

 سکوت گذشت.

جا هم صدای بلند از ماشین بیرون اومدم. از همین
 شد.موسیقی شنیده می

هم  . فرنگیسپویان دستم رو گرفت که مخالفتی نکردم
اومد. در سالن بزرگ خونه باز شد و دنباملون می

هام ی شاد و خوشحال خانم کیانی لبخند به لبچهره
 آورد.

خوش اومدی عروس »با لبخند و با صدای بلند گفت: 
 «خوشگلم.

 رویی سالم کرد و تربیک گفت.با فرنگیس هم با خوش

 سسعی کردم لبخندم رو حفظ کنم و با اعتامد به نف
 وارد سالن بشم. 
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تر فشار دادم و پویان دست پویان رو ناخودآگاه محکم
کرد. جمعیت زیادی از افراد غریبه  به داخل همراهیم

ی تالشم رو کردم که بر اسرتس و ترسم رو دیدم و همه
 غلبه کنم.

کرد با صدای خانم کیانی دنباملون افتاد و سعی می
 هاش معرفی کنه. بلند من رو به آشناها و فامیل

 ها رو دادم.ی تربیکبا لبخند جواب همه

ای نشنیدم؛ ولی کنندهخوشبختانه حرف ناراحت 
 ها دمل رو به درد اورد.های تیره و سخت بعضینگاه

گفنت و از  اما کسایی هم بودن که صادقانه تربیک
 باهام خوشحال شدن. آشنایی

هاش رسید با غرور من رو خانم کیانی وقتی به خواهر
اینم گل عروس من، اینقدر »بهشون معرفی کرد و گفت: 
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 تونم چیزیاش که منیمهربون و باحیاست. از خوشگلی
 «العاده است.بگم. فوق

های بردم. خالهاز تعریف و متجیدش واقعا لذت می
 ن هم در آغوشم گرفنت و بهمون تربیک گفنت.پویا

 ها الکیی اینای فراموش کرده بودم که همهبرای ثانیه
و گذراست. و برای مدت کوتاهی هم که شده واقعا 

 احساس خوشحالی و لذت کردم.
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 دخرت بامنکی به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. 

چقدر از آشنایی باهات خوشوقتم. من پناهم،  -
ی پویان. خاله خیلی ازت تعریف کرده دخرتخاله
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بود. واقعا که خیلی خیلی خوشگلی. امیدوارم 
های خوبی برای هم بشیم. من که از االن دوست

 ذوق دارم.

ه بود. از زد و واقعا ذوق زده شدتند تند حرف می
 اش به وجد اومدم.شادی

 مرسی عزیزم منم خوشحامل که باهات آشنا شدم.  -

پویان به رفتارهای هول پناه ریز خندید و آروم گفت: 
 «دیوونه.»

پناه پشت چشمی براش نازک کرد و دوباره با نیش باز 
 به من نگاه کرد.

واقعا از پناه خوشم اومده بود. دخرت شیرین و بامنکی 
رسید کمرت از بیست و اومد و به نظر میمیبه چشم 

 چهار سال سن داشته باشه.
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بعد از اینکه معرفی و آشنایی تا حدی متوم شد، به 
سمت اتاقی که خانم کیانی برای من و پویان ترتیب 

 داده بود رفتیم. 

 «واو.»مانتوم رو دراوردم که پویان با دیدنم گفت: 

 دونم خوشگل شدم.مرسی منم می»منم با پرویی گفتم: 
 «ولی حق نداری اینجوری بهم زل بزنی.

با شنیدن حرفم اخمی کرد و روش رو برگردوند. منم به 
اش حتی به اندازه سالن اتاق نگاهی انداختم، بزرگی

 ی ما نبود.خونه

رسید که آدم رو اینقدر اتاق پر نور و بزرگ به نظر می
 اقعا محرشای و آورد. ترکیب سفید با سورمهبه وجد می

 .ی خانم کیانی آفرینی گفتمشده بود. تو دمل به سلیقه

 اگر دوست داری شالت رو دربیار بریم. -
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دست از کنکاش اتاق برداشتم، شامل رو درآوردم و 
 همراه پویان از اتاق بیرون اومدم.

پناه با دیدنم، رسیع به سمتم پا تند کرد. بازوم رو گرفت 
 و من رو از پویان دور کرد.

  

به نوع نگاهش به پویان دقت کردم. هربار که نگاهش 
افتاد، اخم کوچیکی روی پیشونیش ظاهر به پویان می

 شد.می

اش بینیچرا هروقت می»سوالی و خندون پرسیدم: 
 «ره توهم؟هات میاخم
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میاد، اگر اذیتت چون ازش بدم »خیلی رصیح گفت: 
 «کرد حتام به من بگو.

اومد ولی بازم پناه هم مثل من از این برش خوشش منی
 دلیلش رو پرسیدم.

 باشه عزیزم. ولی چرا؟ -
. به االنش العاده عوضیهچون پویان یک آدم فوق -

نگاه نکن؛ مجبوره جلوی جمع آدم تر باشه. واقعا 
 که براش حیفی، آخه چطور عاشقش شدی؟ 

 

دونست این کرد. اون که منیقعا سوالی نگاهم میو وا
ها پشتش بود. اما با ازدواج اجباری و رشطی چه قصه

هاش ترسی تو وجودم نشست که از شنیدن حرف
خونه شدن باهاش ترسیدم. تو این مدتی که باهاش هم

 اومد.آشنا شده بودم، اینقدر مثل پناه ازش بدم منی
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 اهام رفتار کنه؟یعنی بعدا قرار بود چطوری ب 

پناه دستش رو جلوم تکون داد و با خنده گفت: 
 «کنی؟عزیزم، کجا سیر می»

ببخشید یک لحظه رفتم تو »به خودم اومدم گفتم: 
 «فکر.

 حاال نگفتی چطوری عاشقش شدی؟ -

دم، کر از اینکه باید به عشقی که وجود نداشت اقرار می
عصبی شدم. ولی باید این یک سال لعنتی رو حفظ 

 کردم.ظاهر می

من و پویان تو بیامرستان باهم آشنا شدیم. خانم  -
کیانی مریض شده بودن. بعدش پویان از اون روز 

داد و منم فرستاد بهم اس ام اس میبرام گل می
کم کم ازش خوشم اومد و خالصه اینکه ما االن 

 اینجاییم.
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ای تقریبا هم راستش رو گفتم، فقط در آخر هیچ عالقه
 اش برای نجات زندگی دریا بود.نداشت و همهوجود 

چه خالصه و مفید. اما واقعا »تو فکر رفت و گفت: 
 «تونه عاشق بشه.دوستم پویان یک روزی میمنی

خاله که »هاش رو ریز کرد و بدبین گفت: بعد چشم
رفته و چه دونم این کجاها میدونه ولی من میمنی
دت باش. ولی گم مواظب خو کرده. برای همین میمی

حاال با اینکه خیلی دوستش داری، مثل من بدبین نشی 
 «کنم بدبین نباشم.یک وقت. منم سعی می

ی آخرش رو صادقانه نگفت. و هر لحظه واقعا جمله
 زد.بیشرت به ترسم دامن می

اش درهم رفت و ناراحت گفت: پناه یک لحظه قیافه
 «گفتم.هارو بهت میببخشید نباید این»
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گفت. اگر من واقعا پویان رو عا هم نباید بهم میواق
داشتم، اینطوری دوست داشتنم رو از بین دوست می

ای در کار نبود و کرد. اما خب عالقهبرد و بدبینم میمی
 فقط ترسم رو بیشرت کرده بود.

 لبخند مصنوعی زدم.

 نه عزیزم. پویان عوض شده. -
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 ابرو هاش رو باال انداخت و به پویان نگاهی کرد.

 .خداکنه -

با پناه به سمت میز ناهارخوری بزرگی رفتیم. میز پر از 
 چیزهای خوشمزه بود.
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یک کیک بزرگ و خوشگل وسط میز گذاشته شده بود و  
تونست، برشی ازش بزنه و خواست میهرکس می

ی بزرگ از واست یک تیکهخبخوره. و من واقعا دمل می
 اون کیک شکالتی رو بخورم.

های رنگارنگ بود. تعدادی روی میز پر از نوشیدنی
خورد که تعجب کردم. ویسکی و رشاب هم به چشم می

و ها رو رس اومد که اینجور نوشیدنیبه خانم کیانی منی
زدم خودش رو هم مجبور کرده باشن، کنه. حدس می

 بود.چون که تعداشون هم کم 

های پر از میوه نگاه کردم که هرنمندانه چیده به دیس
 شده بودن. 

پناه برش کیکی به دستم داد که ازش تشکر کردم. 
خودش هم آب پرتغالی برای خودش ریخت و گفت: 
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 ها رو خوردیمبیا بریم بشینیم عزیزم، بعدم که این»
 «بریم برقصیم.

 خوبی بهمدوست نداشتم تو این جمع برقصم، احساس 
داد ولی جوابی به پناه ندادم و همراهش به سمت منی

 ها رفتیم.کاناپه

با احساس سنگینی نگاهی برگشتم، دخرتی رو دیدم که 
کرد. هاش به شدت توهم بود و برزخی نگاهم میاخم

لباس نسبتا بازی پوشیده بود و جام رشابی دستش بود 
 کرد. و ازش مزه مزه می

شده بود. دخرت خوشگلی بود ولی همینطور بهم خیره 
 از دیدنش احساس بدی پیدا کردم.

پناه متوجه نگاه بین من و اون دخرت شد. اخمی کرد و 
ست. عاشق پویانه، پویان . دیوونهولش کن اونو»گفت: 

مونه. هم یک ذره بهش محل نداده چون دخرت دایی
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م اش نکن که خوشگله. ایناسمش پرینازه. نگاه به قیافه
 «از پویان نداره.کم 

 اومدن. ته دمل خندیدم. واقعا هم بهم می

 فکر نکنم تا آخر از من خوشش بیاد. -

ی کیک رو تو دهنش فرو پناه هم وقتی داشت تیکه
مطمنئ باش تا ابد ازت خوشش »کرد، جدی گفت: می

 «منیاد.

 «خیلی ممنون.»خندیدم: 

 راستی مامانت خیلی خوشگله، شبیه مامانتی. -

یس نگاه کردم داشت با خانم کیانی گرم صحبت به فرنگ
 کرد و جام رشابی دستش بود.می

جا هم دست بر با دیدن جامش اخم ظریفی کردم. این
 داشت.منی
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مرسی عزیزم، لطف »ای زدم و گفتم: لبخند مصنوعی
 «داری.

 ی چطوره؟خب بگو ببینم پرستار  -

 شم.بد نیست. گاهی اوقات واقعا خسته می -

کنم این من هم پرستاری قبول شدم و واقعا حس می -
 شغل رو دوست دارم.

 ری؟جدی؟ بیامرستانی هم می -

من قراره طرحمو تو بیامرستان شام »با ذوق گفت: 
کنی. منم واقعا می  بگذرونم، خاله گفته بود کجا کار

 «اونجا تو کارم بهرت بشم.تونم خوشحامل که می
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 از اینکه قرار بود بیشرت ببینمش خوشحال شدم.

   بینیم.چقدر خوب. بیشرت هم رو می -

 آره خیلی ذوق زدم.  -

با رشوع شدن آهنگ بعدی پناه محکم دستم رو گرفت و 
 بلندم کرد.

 وای االن حس رقصیدن ندارم. -

 رقصی.میحرف نزن دالرام جان، شام با من میای  -

ها و به زور من رو به قسمتی از سالن که مهمون
 رقصیدن، برد.می

ها بلند شد. خجالت کشیدم ولی با دیدنم دست و جیغ
 با پناه همراهی کردم.

های کردم با آرامش خیال برقصم و به نگاهسعی می
 ای نکنم.اطرافم توجه
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رقصید. واقعا دخرت دلنشینی پناه دخرتونه و ظریف می
 د.بو 

آهنگ که متوم شد؛ خانم کیانی، پویان رو به سمتم هل 
وای دخرتم خیلی خوشگل رقصیدی. بیا »داد و گفت: 

 «این دور رو با پویان برقص.

بعد هم با شادی ازمون دور شد. آهنگ خارجی 
 آناستازیا پخش شد و بعد صدای جیغ همه باال رفت. 

 تر از رقص تانگو وجوددیگه بدتر و خسته کننده
 نداشت.

ام رو روی به اجبار دست پویان رو گرفتم و دست دیگه
اش قرار دادم. پویان هم دستش رو روی کمرم شونه

 گذاشت و رشوع به رقصیدن کردیم.
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نگاهم به خانم کیانی افتاد که با ذوق و لذت بهمون نگاه 
کرد ولی بازم از نگاه کردن به بقیه امتناع کردم. و می

 به پویان دوختم.به ناچار نگاهم رو 

 «خوب یاد داریا.»پویان گفت: 
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 رفتم کالس رقص. اما ادامه ندادم.آره یک مدت می -

 چرا ادامه ندادی؟ -

 در همین حین دستم رو گرفت و من رو چرخوند.

 چون دیگه برام جذاب نبود. -

هاش کمرم رو گرفت و دستوقتی پشت بهش کردم با 
آروم و هامهنگ پاهامون رو به چپ و راست حرکت 
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دادیم. گردنم رو کج کردم و به پویان نگاه کردم که 
 ی ریزی کردم.چشمکی زد و ناخودآگاه خنده

 

به سمتش برگشتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم. و 
ای فراموش کردم که ما داریم نقش بازی برای لحظه

. و من تو این لحظه داشتم واقعی و با لذت کنیممی
 رقصیدم.می

 شد همین حس رو فهمید.از نوع نگاه پویان هم می

آهنگ که متوم شد باز هم صدای دست و سوت ها بلند 
شد که با رضایت لبخندی زدم و همراه پویان به سمت 

 مادرش رفتیم.

 خانم کیانی محکم من رو بغل کرد.

 ا بودی.هوای دخرتم مثل فرشته -
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هاش تو آغوش کشید و پویان رو هم با اشک تو چشم
 «پرسم خیلی برات خوشحامل.»گفت: 

یک لحظه دمل گرفت. هم دریا و هم خانم کیانی به یک 
ازدواج و عشق دروغین دلبسته بودن و اونقدر خوشحال 

رحم ریخنت. و ما چقدر بیبودن که از شادی اشک می
ا ب گرفتیمازشون می بودیم که به زودی این شادی رو

 که واقعا حق داشتیم.این

 مراسم که متوم شد پویان ما رو به خونه رسوند.

فردا صبح »قبل از پیاده شدنم از ماشین گفت: 
 «شیفتی؟

 رم. نه فردا عرص می -
خواد باهات بره پس صبح میام دنبالت، مامانم می -

 خرید خونه.

 «باشه ساعت نه خوبه؟»خسته گفتم: 
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 آره. -

 «خوام بیام.منم می»فرنگیس گفت: 

 «خوای بیای؟کجا می»تعجب کردم و گفتم: 

 بازار دیگه. دوست دارم منم باشم. -

 فرنگیس واقعا عجیب شده بود. ولی مخالفتی نکردم.

 باشه. -

 لبخندی زد و از پویان خداحافظی کرد.
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صبح با خستگی بیدار شدم. حوصله رفنت به بازار رو 
ی خانم کیانی رو هم تونستم برنامهنداشتم ولی منی

 کنسل کنم.

ی مخترصی آماده شدم و بعد از خوردن صبحانه
 فرنگیس رو حارض جلوی در اتاقم رو دیدم.

 بدو بیا پویان جلوی دره. -

عجیبش عادت کنم. کردم به رفتارهای دیگه سعی می
همیشه حارض شدنش بیشرت از یک ساعت طول 

ای پوشیده بود و کشید. اما امروز واقعا لباس سادهمی
 آرایش چندانی نداشت.

 ای باال انداختم و همراهش از خونه بیرون اومدم.شونه

 خواید چی بخرید؟حاال می -
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ست تخت خواب اتاقمون رو بخریم و وسایل  -
 .آشپزخونه

 وقت خونه خودمون منیای؟نی دیگه هیچیع -

پوزخندی زدم. از این نظرش واقعا خوب بود. دیگه 
مدام با مردهای مسن و جوان و زشت و کثیف روبه رو 

 شدم.منی

دن شکه تو این چندهفته کمرت تو خونه دیده میبا این 
شدم. ولی باز هم از این وحشت و کابوس راحت می

ها رو ی شلوغ بود که اونالبته شاید هم من رسم خیل
 دیدم.کمرت می

 آره دیگه منیام. -

 ساکت شد و دیگه هیچی نگفت.
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سوار ماشین شدیم و خانم کیانی با لبخند بهمون سالم 
های مختلفش رو برای خرید کرد و در طی راه ایده

 زد.زده حرف میداد و هیجاناسباب الزم می

ا انی هم بداد که خانم کیگاهی نظر میفرنگیس هم گه
ی فرنگیس هم واقعا خوب کرد. سلیقهذوق تاییدش می

 بود.

 پویان جلوی پاساژ پارک کرد و پیاده شدیم.

خانم کیانی با ذوق دستم رو گرفت و من رو کشون 
 ی بزرگ تخت و کمد برد.کشون به سمت مغازه

 دونی من چقدر ذوق دارم.وای دالرام جان منی -

شد، رمون رد میخندیدم. هرکسی هم که از کنا
تونست هیجان و ذوقش رو بفهمه؛ اصال الزم به می

 دونسنت نبود.
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 کردند،فرنگیس و پویاان درحالی که باهم صحبت می
هاشون رو هم اومدند. یک ذره از حرفدنباملون می

ام رو به خانم کیانی نشنیدم و ترجیح دادم متام توجه
 معطوف کنم.
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دالرام جان این تخت سفید رو ببین چقدر  -
های بنفش رنگی هم داره. همون خوشگله. حاشیه

خواستیم. ست کامل کمد و میز رنگی که می
 العاده است.اش هم فوقآینه

نگاهم رو به تختی که بهش اشاره کرده بود دادم. از 
 دیدنش من هم ذوق کردم.
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 قشنگه.واقعا خیلی  -

خوای همین رو بخریم؟ نظر پویان هم مهم نیست، می -
 .ای رو هم ببینیمهای دیگهیا بریم یک دور بزنیم و طرح

فکر »دیدم کل بازار رو بگردم، گفتم: چون تو توانم منی
 «کنم همین خیلی خوب باشه.

 هاش برقی زد.چشم

 باشه عزیزم. -

م ردکتخت و وسایلش اینقدر باشکوه بود که حس می
 آور باشه.قیمتش رسسام

راستی قیمت کنید اگر خیلی گرون بود. یکی دیگه  -
 کنم.انتخاب می

 خانم کیانی اخم ظریفی کرد.
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دونم با تو ها بزنی من مییک بار دیگه از این حرف -
 دخرتم.

و بعد با جدیت به سمت فروشنده رفت و رشوع به 
 صحبت کرد.

 کدوم رو انتخاب کردی؟ -

خت این ت»فرنگیس برگشتم و گفتم: با شنیدن سوال 
 «سفید رو.

 آره خیلی خوبه. -

 گفتید؟شام و پویان چی می -

هیچی، در مورد مهمونی دیشب »خیلی خونرسد گفت: 
 «کردیم.صحبت می

گه ولی به بحث کردن کردم دروغ میکه حس میبا این
 ادامه ندادم و به تکون دادن رسم اکتفا کردم.



وشتآغجنون      
 

 

661 

661 
@romandl 

خوام. خیلی این رو منی ولی من»پویان گفت: 
 «ست.دخرتونه

 ره.خو ی تو منینه دخرتونه نیست. فقط به سلیقه -

دونی، پس این رو خب خوبه که می»اخم کرد و گفت: 
 «داریم.بر منی

به خانم کیانی که داشت با تشکر کارتش رو از فروشنده 
 گرفت، اشاره کردم.می

 دیگه خیلی دیر شده. -

 دیم.خب پسش می -
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 اشمبلغی»مامان پویان شاد به سمتمون اومد و گفت: 
اش رو وقتی اومدن نصب کنن، رو دادم، قرار شد بقیه

 «بدم. واقعا چیز خوبی خریدیم.

 مامان چرا از من نظر نپرسیدی؟ -

ی تو رو چون من سلیقه»خانم کیانی با جدیت گفت: 
 «شناسم و خب خیلی بده.می

بریم »اش انداخت و گفت: و بعد کیفش رو روی شونه
 «دخرتم.

ام گرفت و با نیش باز به پویان نگاه از رفتارش خنده
کردم. واقعا بودن کنار خانم کیانی بهم لذت و هیجان 

 داد.می

 پویان هم با اخم سنگینی، پشت رسمون حرکت کرد.
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و فرنگیس انجام دادن و  ها رو مامان پویانبقیه خرید
گذاشتم هرچی خوششون میاد انتخاب کنن. چون واقعا 

برای من مهم نبود. من که حقیقتا عروس این خانواده 
وقت برای من نبودم پس خرید وسایلی که هیچ

 شدن، اهمیتی نداشت.منی

ی هام رو جمع کردم و گوشهوسایل رضوری و لباس
 اتاق گذاشتم. 

شدم که هنوز ی کسی میوارد خونه امروز روزی بود که
هم شناخت درستی ازش نداشتم. با کسی همخونه 

دونستم دخرت بازه و به هیچی شدم که فقط میمی
 پایبند نیست.

گذروندم، کنار بیشرت اوقاتی رو که با پویان وقت می
 تونستماش بودم. پس واقعا تو این مواقع منیخانواده

 ذات واقعی پویان رو بشناسم.
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از صبح که بیدار شده بودم، اسرتس گرفته بودم و هربار 
 داد.احساس تهوع بهم دست می

ای ذاشت حتی لحظهترسی که تو وجودم بود منی 
رفت های پناه هم مدام تو رسم رژه میآروم باشم. حرف

ی رشایط رو برای پویان زد. من همهو به ترسم دامن می
التی توی زندگی واضح گفته بودم. قرار نبود هیچ دخ

دیگر رو اذیت کنیم؛ ولی بازم هم داشته باشیم و یا هم
 تونستم.تونستم بهش اعتامد کنم، اصال منیمنی

پرسی که چشم چرون بود و هر شبش رو با یکی 
گذروند، مسلام قابل اعتامد نبود. از وقتی باهاش می

کردم به این موضوع فکر نکنم آشنا شده بودم سعی می
اشم؛ ولی حاال که وقتش رسیده بود، احساس و آروم ب

 کردم.وحشت می
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ام ترسیده، از فکر بیرون با صدای زنگ گوشی
 پویان بود.اومدم. 

 اخمی کردم و نفس عمیقی کشیدم. 

 «من حارضم.»جواب دادم: 

دو تا جعبه برداشتم و سعی کردم لرزش خفیف 
 هام رو کنرتل کنم.دست
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صدای پویان رو شنیدم که احوال پرسی کوتاهی با 
 فرنگیس کرد و وارد اتاق من شد.

 اون هم اخم داشت، اون هم اونقدر راضی نبود.

 اعتنایی بهش نکردم و وسایل رو به سمت ماشین بردم. 
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پویان هم کمی شعور داشت که بهم کمک کنه و بقیه 
 وسایل رو بیاره.

ها رو توی صندوق ماشین ها و چمدونوقتی جهبه
گذاشتم، دوباره وارد حیاط خونه شدم. تنها قسمتی از 

 شد. خونه رو که دوست داشتم و دمل براش تنگ می

تنها قسمتی که فقط من و بابا و دریا بودیم و با عشق و 
گذروندیم و با دریا بازی لذت کنار هم وقت می

شد که هر روز ای تنگ میچهکردیم. دمل برای باغمی
دادیم و گاهی باهم آب بازی صبح با بابا بهش آب می

 کردیم.می

  

خواست. چقدر دمل بابا رو چقدر دمل اون روز ها رو می
 خواست...می
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آهی کشیدم و قبل از اینکه از حیاط خونه دل بکنم، 
ای دستش گرفته بود و با فرنگیس رو دیدم که جعبه

اورد. دیگه از کمک کردنش ماشین میاحتیاط به سمت 
کردم و فرض رو بر این گرفته بودم که سعی تعجب منی

کرد جلوی پویان نقش یک مادر خوب رو بازی کنه می
 که خب خیلی هم موفق نبود.

سوار ماشین شدم که به شیشه ماشین رضبه زد. پنجره 
 رو کشیدم.

هروقت دوست داشتی »عمیق بهم نگاه کرد و گفت: 
 «تونی بیای اینجا. البته قبلش بهم یک خرب بده.می

آمیزم صحبت نکنم پس گفتم: نتونستم با لحن طعنه
آره خب باید هم خرب بدم و گرنه معلوم نیست با چه »

ای رو به رو بشم. اما خیالت راحت باشه من صحنه
 «منیام.
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 اوکی. اما»اش نشست و رسد گفت: اخمی روی پیشونی
خواستی از وسایلت که نربدی، بربی یک اگر چیزی می
 « خرب بهم بده.

 باشه. -

پویان هم تو سکوت سوار ماشین شد و کمربندش رو 
بار به در خونه نگاه کردم. نفس بست. برای آخرین

عمیقی کشیدم و از خدا برای روزهایی که معلوم نبود 
 ر بگذره، کمک خواستم.چطو 

ماشین به حرکت در اومد و رسنوشت جدید من رشوع 
 شد.

زد این اسرتس واقعا برای من طبیعی نبود. قلبم تند می
هام غرق کرده بود و این حالت تنها وقتی بهم و دست

کردم چیزی قراره برام اتفاق داد که حس میدست می
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و م ر بیافته که اصال خوشایند نیست و همه رسنوشت
 کنه.درگیرش می

 ها شدی.شبیه مرده -

نه من »با شنیدن صدای پویان اخمی کردم و گفتم: 
 «خوبم. فقط نگرانم.
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 پوزخندی زد.

 نگران چی؟ -

نگران رفتارهای »هاش زل زدم و صادقانه گفتم: به چشم
 «تو.

 های من باشی؟رفتارچرا باید نگران  -
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 تای ابروم رو باال دادم.

شناسی؟ به نظرت نباید مگه تو خودت رو منی -
 نگرانت باشم؟

من هیچ وقت به تو کاری ندارم. نگران »خندید و گفت: 
 «خوری.( من منیtypeنباش. اصال به تایپ)

 خوش به»ام کم نشد گفتم: که اصال از نگرانیبا این
 «حال من.

 ادامه نداد. پوزخندی زد و

کردم از ترس و اسرتسم کم  نفس عمیقی کشیدم و سعی
 تونستم مدام همینطوری باشم و برتسم.کنم. منی

به خونه رسیدیم. با کمک پویان وسایل رو برداشتیم و 
 باال بردیم.
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س نرت »وقتی در خونه رو باز کرد، مکثی کردم که گفت: 
 «ست.مامانم خونه

گرفتم، به بودنش نیاز  ای آرامشواقعا برای لحظه
 داشتم.

 سالم دخرتم خوش اومدی. -

. باز هم همون لبخند باز هم به خانم کیانی نگاه کردم
 داشتنی بود.همون ذوق همیشگی؛ چقدر این زن دوست

 سالم. -

 ها رو از دستم گرفت و کمکم کرد.یکی از جعبه

من کلی چیزهای دیگه هم خریدم برات. اما بهت  -
 کنی.نستم مخالفت میدو نگفتم چون می

دور از انتظار نبود پس تشکر کردم و تعارف کردن رو 
 کنار گذاشتم؛ چون این وسایل حقیقتا برای من نبود.
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ی وسایلم رو تو اتاق پویان با کمک خانم کیانی همه
چیدیم که زحمت اضافه برای من درست شده بود چون 

به  دی وسایلم رو بایشدیم، همهبه محض اینکه تنها می
 گردوندم.اتاق خودم برمی

به اتاق پویان نگاه کردم؛ با تخت و کمد جدید، باز و 
شد و از اون حالت تیره و زشت در بزرگ دیده می

 اومده بود. 

وارد اتاق من شدیم که خانم کیانی اتاق مهامن خطابش 
ی بزرگ و هام رو تو کتابخونهکرد. کتابمی

کرده بودم چیدم و از داشتنی که خودم انتخاب دوست
ی سفید به وجد خونهدیدن ردیف کتاب هام توی کتاب

 اومدم.

 آینهای رنگی هم که کنار میزتخت سفید و فیروزه
داد. برای گذاشته شده بود، اتاق رو زیبا تر نشون می
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بار بار اتاق بزرگ و شیکی نصیبم شده بود و ایناولین
س ن تعلق نداره، پدوست نداشتم فکر کنم این اتاق به م
 فقط خواستم از داشتنش لذت بربم.

تونستم حداقل این تنها بخشی از خونه بود که می
 احساس امنیت کنم.
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بعد از گپ و صحبت کوتاهی، خانم کیانی ما رو تنها 
یان گذاشت. من هم بالفاصله وسایلم رو از اتاق پو

 برداشتم و داخل کمدم چیدم.
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شب که شد با حس گرسنگی از اتاق بیرون اومدم و به 
سمت آشپزخونه رفتم. خداروشکر یخچال پر شده بود و 

 خانم کیانی ترتیب همه چی رو داده بود.

تخم مرغی برداشتم و قصد کردم برای خودم نیمرو 
 درست کنم. حوصله درست کردن شام بهرتی نداشتم.

که خواستم تخم مرغ رو توی ماهیتابه بریزم، همین 
 صدای پویان رو شنیدم.

 .خواممن هم می -
 ترسیدم چرا یک دفعه از پشت رسم در میای. -

نه من عادی بودم تو خیلی »خیلی خونرسد گفت: 
 «ترسی.حساس شدی و می

 اخمی کردم.

 مرغ دیگه به من بده.یک تخم -
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 ه نگاهش کردم.مرغ دیگه از یخچال برداشت کدوتا تخم

 «خورم.چیه؟ من دوتا می»جدی گفت: 

 مرغ رو هم تو ماهیتابه ریختم.چیزی نگفتم و دوتا تخم

 چه عجیب که امشب نرفتی بیرون. -

 کجاش عجیبه؟ حوصله»به سمت کابینتی رفت و گفت: 
 «نداشتم برم.

 گفت هر شب، هر شب بیرونی. مامانت می -

 خب االن دوست نداشتم برم. -

 

ها رو توی دو مرغگاز رو خاموش کردم و تخم زیر
 ای ریختم.های آبی فیروزهبشقاب سفید با حاشیه

ها رو روی میز گذاشتم که پویان با بطری بشقاب
 ای رشاب به سمتم اومد و روی صندلی نشست.شیشه
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 «این چیه؟»کار و عصبی گفتم: طلب

 پویان یک نگاه به من کرد و بعد یک نگاه به بطری.

 اضح نیست؟و  -

 اخم کردم.

چرا خیلی هم واضحه. ولی حق نداری بخوری وقتی  -
 من هستم.

وقت؟ ما نباید به هم دیگه کاری داشته خب چرا اون -
 باشیم یادته؟

 گفت؛ اما بازم ادامه دادم. لعنتی راست می

 پس باید یک مرزهایی رو مشخص کنیم. -

االن نه دالرام جان دیگه دیره. »جدی و خونرسد گفت: 
 «شه عوض کرد.دیگه هیچی رو منی

 عصبی پشت میز نشستم.
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پس من هم از این به بعد هیچی برات درست  -
 کنم.منی
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یک لقمه برای خودش درست کرد و باز هم با کامل 
 «باشه، مهم نیست.»خونرسدی جواب داد: 

تونستم اورد و من هم منیواقعا داشت حرصم رو می
 چیزی بگم. 

اشتهام رو از دست داده بودم ولی به زور چند لقمه 
خوردم و بلند شدم. پویان هم از عمد چند لیوان 

تونست برام خطرناک مرشوب رو نوش جان کرد که می
 بشه.
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تند ظرفم رو شستم و به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل 
 کردم.

عد با آرامش ساختگی به سمت تختم رفتم و دراز ب
 کشیدم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

وارد انباری شد و به سمت صندوقی رفت که سعی در 
کرد؛ این فراموش کردنش داشت. این صندوق فرق می

 اشترین قسمت زندگیصندوق اون رو به سمت تاریک
 برد.می

ترسید باهاش مواجه بشه ولی ته دلش بهش نیاز می
 دونست.اشت. نیازی که دلیلش رو منید

ی لبش گذاشت. با روی مبل نشست و سیگاری گوشه
احتیاط و با نفس عمیق در صندوق رو باز کرد. 
 سیگارش رو روشن کرد و پک عمیقی بهش زد.
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ای رو برداشت و نگاهش عکسی قدیمی و کهنه شده
 هاش جمع شد. توی چشم کرد. با دیدنش اشک

های خندون توی عکس نگاه م و لبهای معصو به چشم
هاش روی عکس ریخت که با ای از اشککرد. قطره

اراده لبخند زد. شاید بهرت بود انگشت پاکش کرد و بی
 کرد؛ شاید بهرت بوداش تغییر ایجاد میکمی تو زندگی
 .رفت..به دیدنش می

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 تاقاز خواب بیدار شدم و با دیدن نور آفتاب که توی ا
هام رو بیشرت باز کردم افتاده بود به وجد اومدم. چشم

ی بزرگ و و کششی به بدنم دادم. به سمت پنجره
 ها با خندهای که بچهام رفتم و به صحنهداشتنیدوست

 کردن، نگاه کردم.و شادی توی پارک بازی می
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. دخرتِ خواستهمیشه دمل دخرتبچه از خودم می
و شکه موهای بلند حناییشیرین و خوشگل و بامنک 

های صورتی و رنگی رو تنش کنی و از ببافی و پیرهن
 دیدن لبخندش لذت بربی.

به ساعت اتاق نگاه کردم. ساعت نه صبح بود. چقدر 
 بخش بود که نیاز نبود رس صبح برم بیامرستان.لذت

 قفل در رو باز کردم و با احتیاط از اتاق بیرون اومدم.

زدم و با ندیدن پویان بیشرت کمی تو خونه گشت 
خوشحال شدم. روز اول بودنم تو این خونه چندان هم 

 بد نبود.

قصد داشتم امروز رو کامال به خودم اختصاص بدم و 
 روی کنم. به کمی آرامش و فضا نیاز داشتم.پیاده

بعد از خوردن صبحانه مخترصی از خونه بیرون اومدم و 
 به سمت پارک رفتم.
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بخشی که به هوا صاف و خنک بود. نسیم رسد لذت
 کرد. ام رو نوازش میخورد، گونهصورتم می

گذشت که با روی کردنم میحدود یک ساعتی از پیاده
و لذتی که برای خودم ساخته  ام از خلسهصدای گوشی

 بودم بیرون اومدم.

 فریامه لبخندی زدم و جواب دادم. یبا دیدن شامره

 سالم جانم؟ -

 دالرام بیا بیامرستان، لطفاً رسیع باش. -

 اش، قلبم ریخت.با شنیدن صدای ترسیده و وحشت زده

 «چیشده؟»با صدای ضعیفی گفتم: 
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 .فقط بیا -

های مکرر به گوشم رسید. رضبان و بعد فقط صدای بوق
یا تو گوشم کردم. و اسم  درتند قلبم رو احساس می

 زد.زنگ می

رسیع تاکسی گرفتم و تا رسیدن به بیامرستان چند بار 
اراده هام بیهام از چشممردم و زنده شدم. اشک

ریخت و حالت تهوع بهم دست داده بود. ترسم می
 ذاشت حتی یک لحظه به موقعیتم فکر کنم.منی

رفتم که دستم داشتم به رسعت به سمت اتاق دریا می
 د.کشیده ش

 ترسیده و گیج به فریامه نگاه کردم.

 شده فریامه؟چی -

 «آروم باش، االن حالش بهرته.»لبش رو گزید و گفت: 
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 ت.تر گرفخواستم دستش رو از دستم جدا کنم که محکم

کرد باعث شد داروهای هدفمندی که استفاده می -
فشار خونش یک دفعه بره باال. این داروها معموال 

دارن ولی بدن دریا بهش عوارض جانبی کمرتی 
 واکنش نشون داد و خب فشارش رفت باال.

 شد. رضبان قلبم تندتر می

 «االن چطوره؟»نگران و ترسیده گفتم: 

االن خیلی بهرته. خوشبختانه دکرتها به موقع دست  -
رخ  ایبه کار شدن و بهش اکسیژن رسوندن و سکته

 نداد خداروشکر.

الیمی گفت، ولی ی آخرش رو با لحن غمگین و مجمله
 دمل آروم گرفت.
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رفت، عملکرد قلب ضعیف وقتی فشار خون باال می
شد نتونه به طور کامل کرد و باعث میشد و ورم میمی

رسانی کنه و در مواقعی باعث سکته مغزی اکسیژن
 شد.می
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حامل »و به فریامه گفتم: هام رو روی هم گذاشتم چشم
 «خوبه بذار ببینمش.

االن خیلی ضعیفه و خوابیده همین چند دقیقه پیش  -
 دکرت از اتاقش بیرون اومد.

 خوام ببینمش.باشه فقط می -
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فریامه دستم رو ول نکرد و من رو تا اتاق دریا همراهی 
 کرد.

رضبان قلبم آروم گرفته بود و از ته دل خداروشکر 
دوستم با خودم و ر رفع شد وگرنه منیکردم که خط

اومدم و اصال چطور ام باید چطور کنار میزندگی
 تونستم به زندگی ادامه بدم.می

ی رنگ پریده و وارد اتاق دریا شدیم. با دیدن چهره
معصومش دمل به درد اومد. ماسک اکسیژن داشت و 

 هاش آروم شده بود.نفس

همه یک چیز رو های کبودش، آبرو و لبصورت بی
جونش ای که همهزدن؛ اون هم رسطان لعنتیفریاد می

رو گرفته بود. ای کاش من جای دریا روی تخت، 
حال دراز کشیده بودم و این دردها رو جون و بیبی

 کردم.تحمل می
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ایه. خیلی دریا دخرت قوی»فریامه با مهربونی گفت: 
ر دونی که چقدره. خودت هم میخوب داره پیش می

 «وضعش بهرت شده.

 اش هم ترسناکه. عوارض جانبی -

وقت این اتفاق نیفته. اما پرتو امیدواریم دیگه هیچ -
 ره.ها خیلی خوب پیش میدرمانی

کنم که نفس کشیدنش دونم. فقط خداروشکر میمی -
 بینم.رو می

 آهی پر سوز کشیدم و نگاهم رو از دریا گرفتم.

رو ب»اومدیم که فریامه گفت: با فریامه از اتاق بیرون 
 «مونم.خونه. من عرص جات می

 عمیق نگاهش کردم چقدر خوب و مهربون بود.
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خواستم از دریا دور باشم اما به اسرتاحت هم نیاز منی
 داشتم.

 شوک بزرگ و ترسناکی بهم وارد شده بود.

 «مرسی که هستی.»لبخند محوی زدم و گفتم: 

 دستم رو نوازش داد.

 اش، منم هستم.تو خوب ب -

در آغوشش کشیدم و با خداحافظی کوتاهی به سمت 
 بود.ی پویان رفتم. امیدوار بودم بازم خونه منیخونه
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به ساختمون که رسید، تردید کرد. تپش تند قلبش رو 
دونست. اومدنش رو منیکرد. دلیل حس می

ده. فقط دونست با دیدنش چه واکنشی نشون میمنی
 اومد.کرد باید میحس می

نفسی گرفت و از ماشین پیاده شد. نیاز داشت ببینتش؛ 
 نیازی که خودش هم دلیلی براش نداشت.

های محکم کرد با قدموارد ساختمون شد. سعی می
 بده خواست خودش رو ضعیف نشونحرکت کنه. منی

. 

اوردن رد شد و به از جمعیتی که دلش رو به درد می
 سمت مسئول بخش رفت.

هاش رو روی هم گذاشت و سعی کرد محکم و با چشم
 اطمینان حرف بزنه.
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 سالم. -

که روز سختی رو در پیش خسته نگاهش کرد، مثل این
 داشته بود.

 سالم، جانم؟ -

 خواستم کسی رو مالقات کنم.می -

ها رو کرد. معموالً مالقات کنندهعمیق نگاهش 
شناخت و با دیدن اون که یک فرد ناشناس بود، می

 هاش رو ریز کرد.چشم

 اسمشون؟ -

 اسمش؟ چقدر سعی در فراموش کردنش داشت.

 لب گزید و اسمش رو گفت.

 شام باهاشون چه نسبتی دارید؟ -
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پوزخندی زد. چه نسبتی باهاش داشت؟ خودش هم 
مدت پیش رفته بود، خیلی  برای خیلی  دونست.منی

 مدت پیش ترکش کرده بود.

های زن باال پرید و با اخم وقتی نسبتش رو گفت، چشم
 نگاهش کرد.

ذاشت به مالقاتش بره باید به رعشه افتاد. اگر منی
 کرد.کار میچی

 مسئول بخش با اخم ادامه داد.

 خیلی وقته منتظرته. گفته شده نذارم ببینیش. -

 شد؟ خیلی وقته منتظرش بود؟ چطور می

 تونم ببینمش؟ منی -

چطور شد که اومدی؟ چرا »جدی نگاهش کرد و گفت: 
 «االن یادت افتاده؟
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جوابی برای سوالش نداشت، حتی خودش هم 
کرد وقتش رسیده و باید دونست. فقط حس میمنی
 کار رو انجام بده.این
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 «دونم.من خودمم منی»صادقانه جواب داد: 

 دونی؟عجب. چطور خودت هم منی -

خوام بدونم چه شه فقط چند ثانیه ببینمش؟ میمی -
 شکلیه؟ چطور شده؟

 اگر بذارم ببینیش، بازم به دیدنش میای؟ -

دونست، جواب این سوال رو هیچ نظری نداشت. منی
 دونست.هم منی
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 م.دونمنی -

شه یک لحظه بیاید خانم یکتا، می»زنی از دور گفت: 
 «ور کارتون داریم.این

ه ن»مسئول بخش که حاال اسمش رو فهمیده بود گفت: 
 «من کار دارم باید صرب کنید.

ذارم تو رو پس منی» به سمتش برگشت و ادامه داد: 
 «ببینه.

 نگاهی به رستاپاش انداخت.

اون خیلی باهوشه. ذارم که تو ببینیش. ولی می -
 جا داریم.تر از هرکسی که اینتر و زرنگباهوش

 لبخندی زد، لبخندی کوتاه. 
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هاست. حیف که خیلی اون الیقش بیشرت از این -
که نباید چیزی یادش باشه، در عین تنهاست. با این

 ناباوری همه چیز یادشه.

ونم نش»بیشرت دلش رو به درد اورد. آهی کشید و گفت: 
 «بده.

 دنبامل»خانم یکتا کمی تعلل کرد ولی در آخر گفت: 
 «گم.بیا. فقط نذار ببینتت، برای دل خودش می

ها نفس عمیقی کشید و دنبالش رفت. از بین اتاق
 گذشنت که به سمت حیاط پشت ساختمون رفنت.

با هر قدم نزدیکرت شدن، کوبش قلبش رو بیشرت 
 کرد.احساس می

، به نظرت خیلی دیر دونم چرا االن اومدیمن منی -
 نکردی؟
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های خانم یکتا، نگاهش رو به سمت توجه به حرفبی
 ی حیاط دوخته بود.گوشه

 هاش جمع شد. تو چشم ای پلک نزد، اشکحتی لحظه

 چقدر بزرگ شده. -
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نداد. صدای پوزخند خانم یکتا رو شنید اما اهمیتی 
معرفتی و هاش ریخنت و دلش از بیهاش از چشماشک

 اش سوخت.بی مهری

نگاهش رو بهش دوخته بود. گل رسخی دست راستش 
 زد. بود و لبخند می
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 جای  به آستین سمت چپش نگاه کرد و قبلش ریخت.
 خالی دست چپش، دلش رو آتیش زد.

روی ویلچر نشسته بود. و مثل همیشه هیچ وقت طعم 
 فنت رو نچشیده بود.راه ر 

اومد دیدنش، چرا یهو دلش اینقدر چقدر یواشکی می
 تنگ شده بود؟ 

خواست قدمی به سمتش برداره که خانم یکتا جلوش می
 رو گرفت.

 ذارم بری.نه عزیزم منی -

 کرد.اخم داشت و جدی نگاهش می

 شناسه.اون من رو منی -

مین شناسه، برای هدم که تو رو میمن بهت قول می -
 ذارم بری پیشش.منی
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فهمید چقدر دلش برای در آغوش کشیدنش حاال می
تنگ شده بود. چقدر دست به انکار زده بود؛ چقدر 

 رحم شده بود...بی

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

از اتاقم بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم که با 
 شنیدن صدای پویان جا خوردم و ایستادم.

خواد بیاد اینجا. چرا می ی من رو خوردپناه کله -
 شامره تو بهش ندادی آخه؟

 ش به نظر خوب بود.لبخند محوی زدم. دیدن دوباره

 بهش دادی؟ -

آره »ش رفت و گفت: پویان به سمت کابینت مورد عالقه
 «دادم. به نظرم تا حاال صد بار بهت زنگ زده.

 .م شارژش متوم شده بودیادم افتاد که گوشی
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 زنم.میبهش زنگ  -

 جاست.نیاز نیست. اون تا نیم ساعت دیگه این -

 تای ابروم باال پرید. چقدر هم مشتاق بود.

پویان لیوانش رو با رشاب رسخی پر کرد و ادامه داد: 
 «خوان بیان اینجا چند روز دیگه.های منم میدوست»
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ها رو اینجا خواست اوناخم کردم. دمل منیاراده بی
 تونستم مخالفت هم بکنم.ببینم، ولی منی

باشه. کی؟ اگر شیفت نبودم، بازم جربانی تو  -
 مونم.بیامرستان می

 لیوانش رو رس کشید و روی میز گذاشت.
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 نه تو میای خونه. تو باید باشی. -

شد دخالت کردن تو زندگی من. پس این قسمت می
مونم. برای چی نه من اینجا منی»ر گفتم: دست به کم
 «باید مبونم؟

 ه.شچون که پریناز هست و اگر تو نباشی آویزونم می -

خب این به من چه ربطی داره که دوست دخرت قبلی  -
 شام جلف و سبکه؟

 اخمی کرد.

اون هیچ وقت دوست دخرت من نبوده. بعد هم مثل  -
ت منیاد؟ که روز آشنایی با خانواده من رو یاداین

خوای که بره کف دست پریناز دخرت دایی منه. منی
خوای غرغر کردن مامان مامان بذاره؟ و تو هم منی

جایی که خوام و از اونمن رو بشنوی، من هم منی
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دلیل این ازدواج برای من هم همین بود، تو باید 
 مبونی.

پریناز رو یادم رفته بود. ولی حاال اون نگاه برزخیش، 
 ذهنم نقش بست. کامال تو

طور که من به دلیلی گفت. همونپویان هم درست می
باهاش ازدواج کرده بودم پویان هم به دلیل مادرش 

کار رو کرده بود، که البته این خودش فداکاری این
 اومد.بزرگی به حساب می

ای حال مادرش بد بشه. پویان خواست حتی ثانیهمنی 
خواست داشته تونست هرکس رو هر زمانی که میمی

ذاشت خانم کیانی این رو بدونه. به باشه، اما منی
 داد. ناراحت نشدن و نرجیدنش واقعا اهمیت می

کردن که خب برای کار رو منیخیلی از پرسها این
 ین برانگیز بود.پرسی مثل پویان، این کارش تحس
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 گم بیاد.باشه ولی به پناه هم می -

 اخمی کرد.

 اون چرا باید بیاد؟  -

 چرا پریناز هست اون نباشه؟ -

ما هست و پریناز خیلی داداش پریناز تو جمع دوستی -
ها خوشش جور مهمونیوقته وارد شده. پناه هم از این

 منیاد.
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 دست به کمر شدم.

 گی پارتیه؟یعنی می -

 پوزخندی زد.
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کم از اون نداره. برای همین پناه دوست نداره که  -
 بیاد. اگر هم بگی بهش منیاد.

 از کجا معلوم من اون شب امنیت دارم؟ -

 ای زد. بلند قهقهه

 جا نکشه.امیدوارم به اون -

 «خیلی پست فطرتی!»عصبانی شدم و داد زدم: 

هیچ اتفاقی »اش رو خفه کرد و جدی ادامه داد: قهقهه
 «افته.منی

 گفتم از کجا معلوم؟ -

لیوانش رو دوباره پر کرد و یک نفس رس کشید. ترس به 
د شدونستم بعد از چند لیوان مست میدمل افتاد، منی

 و این خطرناک بود.

 دونم. نرتس، کسی به تو کاری نداره.چون من می -
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رستا پام انداخت. لباس بلند و گشاد و نگاهی به 
سفیدی تنم بود. شلوارمم مثل لباسم چسب نبود. اصال 

خواست حتی یک سانت هم از بدنم دیده بشه. دمل منی
 جنبه و ترسناک بود.این برش واقعا بی

ری، مطب توهم فردا می»با اخم نگاهش کردم و گفتم: 
 «ی.دهای دریا رو میی جلسهدکرت عرفانی هزینه

اگر اون از من انتظار داشت، کاری که براش االن اینجا 
بودم رو انجام بدم، اون هم باید این کار رو برای من 

 کرد. می

 دکرت عرفانی کیه؟ -

 روانشناسه که با دریا جلسه داره. -

همونی که تو عروسی دوستت از زیر اون پرسه نجاتت  -
 داد؟
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 ت! زد، پست فطر چقدر راحت و وقیح حرف می

رت غی. واقعا که بیام نشستاخم غلیظی روی پیشونی
 بود.

 «آره.»م گفتم: های کلیدشدهاز بین دندون

باشه، اما »چند لحظه نگاهم کرد ولی بعد ادامه داد: 
اش رو پیامک کن منم میریزم به رم. هزینهمن منی

 «حساب تو.

که وارد اتاقم بشم ای بهش رفتم و قبل از اینغره چشم
ات هم بشور. های تلنبار شدهباشه. اون ظرف» گفتم

 «شه از دیدن آشپزخونه.حامل بد می

کرد، توی سینک هر لیوان و بشقابی رو که کثیف می
شستم ولی هاش رو میرفت. اوایل ظرفذاشت و میمی

وقتی دیدم هیچ اهمیتی براش نداره و تشکری هم 
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دست از کنه که البته ازش انتظار هم نداشتم، منی
 های کثیفش برداشتم.شسنت ظرف
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و حاال کوه لیوان و بشقاب روی سینک انبار شده بود و 
 تونستم بشقاب کثیف خودم رو بشورم.حتی دیگه منی

 غیرت!مردک تنبل و بی

برگرده. در اتاقم رو قفل کردم که احساس امنیت بهم 
 ام برداشتم.کتابی از کتابخونه

های اسمش عشق، قدرت و انتقام بود. همیشه رمان
سیدنی شلدون شاهکار بود و با هربار خوندنشون از 
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گرفتی و غرق تو داستان ت فاصله میی زندگیهمه
 دی.شهاش میبینی کتابانگیز و غیرقابل پیشهیجان

ست از خوندن با صدای پویان که اسمم رو صدا زد، د
 کتاب کشیدم و بلند شدم.

 صدای پر شور پناه هم به گوشم رسید. 

دستی به موهام کشیدم و از اتاق بیرون اومدم که پناه 
 محکم من رو بغل کرد.

 بینمت.قدر خوشحامل میسالم، خوبی عزیزم؟ چه -

منم پناه جون. خوش »ش رو بوسیدم و گفتم: گونه
 «اومدی.

عزیزم چرا »اتاق کرد و گفت: پناه نگاه مشکوکی به 
 «اینجا بودی؟
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یک لحظه ته دمل ریخت. اصال حواسم به این موضوع 
نبود. به پویان نگاه کردم اون هم مثل ما جا خورده بود 

 دونست باید چی بگه.و منی

ام رو ناراحت اما رسیع خودم رو جمع کردم. قیافه
 نشون دادم.

ین اتاق. و ، بعد اومدم تو ابا پویان دعوا کردم -
 خونم.جا کتاب میاینکه این

 عمیق به پویان نگاه کرد. پناه تیز و

 چی کارش کردی ها؟ -

پویان اومد سمتم. دستش رو دور کمرم گذاشت و با 
. دو ساعته دارم نازش رو چیز مهمی نبود»لبخند گفت: 

 «کشم ولی منیاد بیرون.می
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من رو »ام رو بوسید و گفت: بعد رو به من کرد، گونه
 «شه.ببخش دیگه. تکرار منی

خورد. ها بهم میحامل داشت از این نقش بازی کردن
تونست بدون بوسیدنم، عذرخواهی پویان هم می

خواست که حرص من ش رو بکنه؛ اما عمدا میمنایشی
 رو در بیاره.

 لبخند مصنوعی زدم.
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 زنیم.اال باشه. بعدا حرف میح -

بیا »دستش رو از دور کمرم برداشتم و رو به پناه گفتم: 
 «بریم تو سالن.
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 پناه ریز خندید.

 آفرین، خوشم اومد. زود خامش نشو. -

 کنج لبم رو باال دادم.

 شم.من اصال خامش منی -

روی کاناپه نشست و من به سمت آشپزخونه رفتم، در 
 «نوشیدنی بیارم میام.من برم »همون حین گفتم: 

 خیلی به خودت زحمت نده. -

های شسته نشده و تلنبار شده، پویان رو با دیدن ظرف
 بلند صدا زدم.

 «چیه؟»پویان کمی بعد اومد و گفت: 

 دست به کمر شدم.

 ها چرا هنوز اینجاست؟چیه؟ نه تو به من بگو این -

 زد.رسش تو گوشی بود و خیلی بیخیال حرف می
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 هنوز اونجان.چون که  -

 چرا نشستی؟ -

 خوام بشورم.چون که منی -

 .ام نشستاخم پررنگی روی پیشونی

گیره. اینقدر کثیف باید بشوری، اینجا بوی گند می -
کرد؟ کی متیز نباش. قبال این کارهات رو کی می

 کرد؟می

گفتم خانم سپاهی بیاد. دخرتش هم ها میبعضی وقت -
ها هم دوست ضی وقت. بعرفت خونه مامانممی

 هام.دخرت

خانم سپاهی هم به پویان شک داشت که خودش نظافت 
ی گرفت و دخرتش رو خونهخونه پویان رو به عهده می

 فرستاد. خانم کیانی می
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 ها رو بیاد بشوره.خب پس به خانم سپاهی بگو این -

تونم دوست دخرتهامم بگم. گم. ولی میخب باشه می -
 کنن.هرکاری میها برای من اون

 «نه حق نداری.»اخم کردم و گفتم: 

 جایی که به تو ربطی نداره، من حق دارم.از اون -

 نداری. -

 دارم. -

و بعد با خونرسدی متام از آشپزخونه خارج شد. این 
کرد و واقعا آدم یک لحظه هم احساس مسئولیت منی

 وقیح بود.

نستم دو منی ها رو با رشبت پرتغال پر کردم.کالفه لیوان
های مخصوص بود یا نه؛ پناه هم مثل بقیه اهل نوشیدنی

 اما ترجیح دادم بعدا ازش بپرسم.
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 به سمت پناه رفتم و لیوانش رو روی میز گذاشتم.

 هاش رو ریز کرد.پناه چشم
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 شد؟ چی -

 این دخرت واقعا تیز بود. 

هیچی بهش گفتم فکر نکن من یادم رفته و هنوز هم  -
 باهات قهرم.

گرفتم، البته ها احساس خوبی منیاز این دروغ گفنت
 ای نداشتم.ی دیگهکه هیچ چاره

خواستم حال خواهرت رو خوب گفتی. راستی می -
 بپرسم. چطوره؟
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 ، خداروشکر.بهرته. خوبه -

 شه یک روز بیام دیدنش؟می -

 شه.خیلی خوشحال میآره حتام.  -

یک ساعت از اومدن پناه گذشته بود و باهم حرف 
 زدیم.می

 رم رشکت. دالرام من می -

 بهش نگاه کردم.

 باشه برو. -

 «خوای؟چیزی منی»نگاهی به پناه کرد و ادامه داد: 

 نه. -

بود و ما زوج ها منایشی و دروغین منیحرف اگر این
ها دادنبودیم، این اهمیت خوشحال و عاشق می

 رسید.بخش به نظر میلذت
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 حاال چرا قهر کرده بودید. -

چون هیچ موضوع و دلیلی برای قهرکردن پیدا نکرده 
شه تونم بگم. خیلی جالب منیمنی»بودم، گفتم: 

 «گفتنش.

 پناه عمیق بهم نگاه کرد.

 باشه عزیزم. راستی من از فردا میام بیامرستان. -

بیشرت با اطراف و کار کنم چه خوب. منم سعی می -
 آشنات کنم.

 اراده تو بغلم پرید.ذوق کرد و بی

 مرسی، مرسی. -
خوان های پویان میراستی چند روز دیگه، دوست -

 بیام. دوست دارم که توهم باشی.

 ابروش رو باال داد.
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 دونم. کی هست؟های پویان؟ منیدوست -

حس کردم که متایلی به حضور بینشون نداره. اما رنگ 
خواستم توی جمع، اه من پر از خواهش بود و منینگ

 تنها باشم.

آره. من هیچ شناختی ازشون ندارم. دوست دارم  -
یکی پیشم باشه. البته که پریناز هم هست. در مورد 

 دم.دونم فعال. بهت پیامک میروزش هم منی
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 شه عزیزم به خاطر خودت میام. دونم. باآره می -

 بار من بغلش کردم.این

 مرسی.  -
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داشتم. خود پویان من هم جای تو بودم اسرتس می -
 هاش. من مواظبتم.ترس داره چه برسه به دوست

 واقعا دخرت دوست داشتنی و عاقلی بود.

پناه بعد یک ساعت گپ و گفت، من رو تنها گذاشت و از 
 کرد.ردا لحظه شامری میش برای فزمان خداحافظی

یک لحظه دمل برای دنیای شاد و خوشحالش غبطه 
تونستم طعم این شادی رو خورد. ای کاش من هم می

 بچشم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

ی سبزی برای امشب انتخاب کردم که با شومیز پوشیده
 شلوار سفیدم بپوشم. 

 قصد نداشتم خیلی آرایش کنم و زیبا به نظر برسم.
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باالی رسم محکم بستم و تل سبز رنگم رو که  موهام رو
 به شکل بافت بود، روی رسم گذاشتم.

ها برای امشب اسرتس داشتم؛ تا االن توی این مهمونی
هایی که هیچی از آخرش رشکت نکرده بودم، مهمونی

 معلوم نبود.

 با صدای زنگ در، با اکراه از اتاق بیرون اومدم.

عد به سمت دوستش پویان نگاه کوتاهی بهم کرد و ب
 رفت.

هم قد پویان بود، موهای بلندی داشت و با کش بسته 
ا اش ببود. ته ریش جذابش و بینی استخونی و مردونه

 کرد. شالفک هندسی شکلش به زیباییش اضافه می
گردن آبی رنگی روی لباس سفیدش انداخته بود و با 

طور به نظر رسید که به هرن عالقه تیپ ظاهریش، این
 ته باشه.داش
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اراده لبخند داشت و مردونه پویان رو بغل گرفت. بی
 لبخندی زدم، به نظرم دوست بدی نبود.

با دیدن من، ابروهاش رو باال داد و با خوشحالی گفت: 
 «بینمتون.سالم دالرام خانم. خوشحامل که می»

صدای مالیم اما محکمی داشت. گرم و صمیمی دستم 
فشاری به دستش دادم و  رو فشار داد. من هم متقابالً

 تشکر کردم.

 ممنون. -
 من پویا هستم.  -

هاشون رو موقع صدا زده شدن تشخیص سخت بود اسم
 با هم فرق داشنت.« ن»بدی فقط یک 

 وقتم.خوش -



وشتآغجنون      
 

 

718 

718 
@romandl 

پویان، پویا رو به سالن راهنامیی کرد و بعد از کمی 
گفت و گو در مورد رشکت پویان که به من ربطی 

 هاش آشنا شدم.گه از دوستنداشنت، با چند نفر دی
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اما حقیقتا از بقیه خوشم نیومد. وقتی پریناز رو دیدم، 
رو شدم و خیلی رسد ش روبهباز هم با همون اخم زننده

سالم کردیم. برادرش، پرهام گرم و صمیمی بود. 
اون روز آشنایی ش خیلی محو و کمرنگ از چهره
 .ی خانم کیانی به یادم بودخونه

 ای رشابپرسی که اسمش دانیال بود با بطری شیشه
 وارد خونه شد. 
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طور به نظرم رسید که دوست صمیمی و رشیکش، این
دانیال باشه. چون طرز رفتار و برخورد پویان باهاش 

 کرد.فرق می

 داداش.سالم زن -

خوشم نیومد؛ ولی  که زن داداش خطابم کرداز این
 حدسم درست از آب در اومده بود.

پویان بطری رو ازش گرفت. من هم به احوال پرسی 
 کوتاهی بسنده کردم.

کرد از دانیال طور که بطری رشاب بررسی میهمون
 «مهرنوش میاد؟»پرسید: 

دونی که خیلی خوشش منیاد. دوست نداره نه. می -
 جا باشه.با رامین و پریناز یک

 با پوزخند معنی داری به دانیال نگاه کرد.  پویان
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مطمئنی که تو خوشت منیاد؟ تو دوست نداری با  -
رامین چشم تو چشم بشه. من مطمئنم که تو بهش 

 نگفتی.

 دانیال اخم کرد.

 من بهش گفتم. اون نخواست. -

 زنم.باشه پس االن بهش زنگ می -

پویان گوشیش رو دراورد و خواست به مهرنوشی که 
 ش برام جالب شد، زنگ بزنه.دیدن

 دانیال گوشی رو از دستش کشید.

 باشه، من بهش نگفتم. تو هم بهش نگو. -

اراده خندیدم. دانیال حق هم داشت. من هم با بی
دیدن رامین حس خوبی نگرفتم. طرز رفتار و 

 برخوردش واقعا زننده و جلف بود.
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 «تو انکار نکن.قدر عالقهپس این»پویان گفت: 

دانیال با اخم پررنگی از پویان فاصله گرفت و به سمت 
 بقیه رفت.

ت سآره ضایع»پویان با خنده نگاهم کرد، منم گفتم: 
 «دوستش داره.
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 «گه.بیا دالرام هم می»بلند رو به دانیال گفت: 

 نگاه نکرد. تر شد اما به مناخم دانیال پررنگ

 صدای زنگ خونه بار دیگه بلند شد.

رفت گفت: هاش میطور که به سمت دوستپویان همون
 «پناهه، خودت باز کن.»
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ای به سمت در رفتم. تو این جمع احساس دوستانه
نداشتم و غریب بودم، پس بودن یک آشنای نه چندان 

 کرد.نزدیک هم خوشحامل می

 رو شدم.ندون پناه روبهی خدر رو باز کردم و با چهره

 سالم عزیزم. خوش اومدی. -

 پناه تو آغوشم کشید. 

 سالم دالرام، خیلی دمل برات تنگ شده بود. -

 «ها.صبح باهم بیامرستان بودیم»خندیدم و گفتم: 

من وقتی از یکی خوشم بیاد، همیشه دمل براش  -
 شه.تنگ می

 لبخند زدم.

 .تو خیلی مهربونی -

 «پریناز هم هست؟»پناه آروم پرسید: 
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های پویان پرسن، پریناز آره. چرا وقتی همه دوست -
 میاد؟ من جاش بودم اصال راحت نبودم.

 پناه دماغش رو چین داد.

 ی آویزون! کارش همینه خب.دخرته -

دونی اومد. میولی فکر کنم قبال مهرنوش هم می -
 کیه؟

اومدم و با آره. من هم قبالً به این مهمونی می -
رنوش بودم، دخرت خیلی خوب و بامنکیه. دخرتخاله مه

 دانیاله. هردو هم رو دوست دارن، اما بهم رو منیدن.

آره فهمیدم. دانیال از مهمونی امشب به مهرنوش  -
 چیزی نگفته بود.

پناه به سمت اتاقم که به نوعی اتاق مهامن دروغین 
 شد رفت. می
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آویزون . رامین هم گفتم که دانیال دوستش داره -
مهرنوشه. هم مهرنوش هم دانیال، از این موضوع 

 راحت نیسنت.
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 پوزخندی زدم. 

ن. حاال چرا تو دیگه تو چقدر همه آویزون همه -
 ها رشکت نکردی؟مهمونی

 کرده پناه مانتوش رو در آورد و مثل من شومیزی تنش
هاش حریر داشت و به رنگ بود. با این تفاوت که آستین

 یاسی بود.

 «گم.بعدا بهت می»آهی کشید و گفت: 
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 من هم ارصاری نکردم.

رو ها روبهوقتی به سالن رسیدیم و پناه با جمع مهمون
 شد، برای یک لحظه ماتش برد و ایستاد.

با تعجب، مسیر نگاهش رو دنبال کردم که به پویا 
 دم.رسی

 کرد.پویا هم متعجب پناه رو نگاه می

هایی که رد و بدل شد بیشرت از چند ثانیه اما این نگاه
 طول نکشید و پناه به حالت قبل برگشت اما کمی خشک

 تر.و جدی

و حاال تا حدی دلیل قطع شدن روابط پناه با این گروه 
 شد.برام روشن شد، قضیه به پویا مربوط می

ای رفت که پریناز نشسته بود. اپهپناه به سمت کان
 جا بود.حداقل تنها جایی خالی دور از پویا، اون
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 ای رو کنار پناه گذاشتم و نشستم.من هم صندلی

بقیه مشغول صحبت در مورد رشکت بودن و نوشیدنی 
 .خوردن، همه چی آروم بودمی

 حداقل اولش به خوبی گذشت. 

 بهش دادم.دار پریناز، نگاهم رو با صدای کنایه

کردی باشه نه؟ چند روز فکر منی»رو به پناه گفت: 
 «پیش برگشته. هنوز هم نرفته کارگاه.

ای به پویا داد و رسد به پریناز پناه نگاهش رو لحظه
 «خب این به من چه ربطی داره؟»گفت: 

 .پریناز کمی غافلگیر شد

 .خب گفتم شاید بخوای بدونی کی اومده -

 خت.پناه پا روی پا اندا

 نه برام مهم نبود.  -
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 ای رفت.پریناز چشم غره

 ام.بله متوجه -

 «قضیه پویا چیه؟»رو به پناه کردم و آروم گفتم: 

 بهم نگاه کرد. جدی اما ناراحت.

 گم.بعدا بهت می -

 باشه عزیزم.  -

 هاشونبار لیوانکمی از مهمونی گذشته بود و چندین
 رشاب لب نزدهاز رشاب پر و خالی شد. تنها کسی که به 

بود، من بودم. پویا و پناه حداقل یک لیوان خورده 
بودن اما به شدت بقیه نبود و رسحال و هوشیار به نظر 

 رسیدن.می
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قدری مست بود و به پویان چسبیده بود که پریناز به
هاش رو روی پای پویان کرد. ناخنحال من رو بد می

 خندید.کشید و ریز میمی
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کرد پریناز رو کنار اما پویان تو مستیش هم سعی می
بزنه و از دستش فرار کنه ولی پریناز این اجازه رو بهش 

 داد.منی

چرا هیچ »پناه متعجب نگاهی بهشون کرد و گفت: 
 «زنی؟حرکتی منی

یک لحظه قلبم ریخت. این ازدواج دروغین رو مدام 
رفت. هام رو یادم میرفت، نقش بازی کردنیادم می
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دادم و چون من اصال به این موضوع اهمیت منی
های پریناز در عمل به من ربطی نداشت و برام عشوه

 اهمیت بود.بی

به پویا نگاه کردم، اون هم با تعجب به من و پویان نگاه 
 کرد.می

ا کنه. امبینم. پویان داره دورش میچرا دارم می -
 کنه.روی میاین دخرته داره زیاده

خواستم ها رو از هم جدا کنم، منیخواستم اونمنی
کنار پویان بشینم؛ پویان مست بود و این من رو 

 ترسوند.می

 دادم پس نفسی گرفتمها پایان میاما باید به این تعجب
 و بلند شدم.

به سمتشون رفتم و با اخم مصنوعی به پریناز گفتم: 
 « بکش کنار.»
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سعی کردم دستش رو از پویان جدا کنم. اما سفت 
 چسبیده بود. 

اما  کرد.پویان با لبخند کثیف و زشتی به من نگاه می
 بیشرت سعی کرد پریناز رو از خودش جدا کنه.

ا از مدر نهایت پریناز با اخم و ناراحتی، تلو تلو خوران 
جدا شد. کنار پویان که نشستم، دستش رو دور گردنم 

 انداخت.

از این وضعیت راضی نبودم. از دیدن چندتا آدم مست 
 شد. و بیکار حامل بد می

 ای تحویلم داد.به پناه نگاه کردم که لبخند مصنوعی
تونستم دست دونست و من میای کاش همه چی رو می

 از دروغ گفنت بردارم.

ش رو تو گردنم کرد و عطری رو که به گردنم پویان رس
 زده بودم نفس کشید.
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 تنم از این همه نزدیکی مور مور شد و دمل ریخت.

د شپویان خامر به من نگاه کرد. صدای آهنگ پخش می
 شد اسمشرقصیدن. البته اگر میو پریناز و آرمین می

 لولیدن!رو رقص گذاشت، بیشرت تو هم می

پویان حواست باشه داری چی » عصبی زیر لب گفتم:
 «کنی!کار می

 ی ریزی به گردنم زد.پویان بوسه

 تو خیلی خوشگلی دالرام. -
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که ازم تعریف کرد، تعجب نکردم. این رو بار ها از این
فرنگیس برای کشوندن من به راه کثیف خودش 
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فهمید داره چی م که مست بود و منیگفت. پویان همی
 گه.می

 از من فاصله بگیر.  -

شد. همه وجودم از گوشم رو بوسید، داشت حامل بد می
 عصبانیت داغ کرده بود.

خوام ازت فاصله بگیرم. مگه ما زن و شوهر من منی -
 نیستیم؟

تا دو دقیقه پیش پریناز داشت تو بغلت ُول  -
فهمی مستی، منیخورد. حاال من زنتم؟ تو االن می

گی. فقط حواست باشه داری چی کار چی می
 شی!کنی که فردا بد پشیمون میمی

 

خواست پویان دستش رو روی رون پام کشید. دمل می
 ای به صورتش بزنم. جانانهجا سیلیهمون
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 خواستم. ولی من پریناز رو منی -

 تونی داشته باشی!باشه ولی من رو هم منی -

 هام کاسه خون شده بود.چشماز عصبانیت 

خوام. فقط تو خیلی آره خب، من هم که تو رو منی -
 کنی.خوشگلی آدم رو وسوسه می

 ی گوشم رو گاز گرفت.الله

هاش نگاه کردم و از بین با عصبانیت به چشم
 رشف!نکن عوضی بی»م گفتم: های کلید شدهدندون

 «ور.گمشو اون

کمی دورتر ازش  م برداشتم ودستش رو از روی شونه
قهر نکن »نشستم. اما پویان به سمتم اومد و گفت: 

 «حاال.
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اصال دیگه برام پناه و پویا اهمیت نداشنت. االن دیگه 
ها رو شد نقش بازی کرد. این عوضی داشت حریممنی

 ذاشت.زیر پا می

نگاهم رو به پویا دادم که همون لحظه به پناه با دستش 
 اشاره کرد. 

 «بله؟»به من کرد و به پویا گفت:  پناه نگاهی

زد که نصفش برام پویان بازوم رو گرفته بود و حرف می
نامفهوم بود. دستش رو پس زدم و بازوم رو ازش جدا 

 کردم.

 ور.پویان! برو اون -
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ویا پزدم ولی سعی کردم حواسم رو پناه و نفس نفس می
بدم. و نگاهم رو از پویان که مست شده بود و هیچی 

 فهمید بگیرم.منی

خواستم نگاهم به آرمین و مخصوصا یک لحظه هم منی
پریناز بیوفته. دانیال هم تو مستی با آهنگ رس تکون 

 داد. اوضاع چندش آوری شده بود.می

کمی بعد پویا بلند شد و پناه دنبالش رفت. از فرصت 
ه بدست آوردم، استفاده کردم و رسیع بلند ای کآزادی
 شدم.

 «بینی!فردا بد می»رو به پویان گفتم: 

دستم رو گرفت که با انزجار پسش زدم. تو مستی واقعا 
 شد. زشت و منفور می

بیا دالرام. بیا پیشم بشین. من االن به یکی نیاز  -
 دارم.
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دوباره دستم رو گرفت. چقدر وقیح بود که نیاز 
گفت. تنم مور مور شد. پویان و بهم میش ر جنسی

امشب ترسناک شده بودو به شدت مست کرده بود. باید 
ر رفتم و دها، به اتاقم میبالفاصله بعد از رفنت مهمون

 کردم.رو قفل می

 پویان خفه شو، خفه شو! -

 لگدی به پاش زدم. 

بقیه به قدری تو حال و هوای خودشون بودن که حتی 
ی هیچ چیزی کردن، متوجهمی اگر به ما نگاه هم

 شدن.منی

پویان با لگدی که بهش زدم عصبی شد. به سختی سعی 
هام روی مبل پرتش کردم و کرد تا بلند شه که با دست

رسیع از سالن بیرون اومدم و به سمت دستشویی رفتم، 
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در رو قفل کردم و به در تکیه دادم. نفسی گرفتم. قلبم 
 زد.ن تند میهای پویااز عصبانیت و حرف

ی رسخم نگاه کردم. آبی به صورتم زدم و به چهره 
 هام قرمز. هام گشاد شده بود و لپمردمک چشم

 شد.هر لحظه بیشرت به نفرتم دامن زده می

وقتی به در چند رضبه خورد، نفسی گرفتم و صدای پناه 
 به گوشم رسید.

 دالرام جون خوبی؟ -

کردم التهابش رو از دوباره آبی به صورتم زدم و سعی 
 بین بربم.

 خوبم. االن میام بیرون. -

با حوله صورتم رو خشک کردم و چند بار نفس عمیق 
 کشیدم.
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ترین لبخندی بود که تا حاال لبخندی زدم؛ سخت
 هام کرده بودم.مهمون لب

 پناه نگران نگاهم کرد.

 د؟ شچی -

 حامل یکم بد شد، فضا خفه و گرفته شده بود. -

 اخم کرد.

 حق داری. -

 کرد.تر بود و بهمون نگاه میپویا چند قدم عقب

 شون مستحداقل پویا مثل بقیه»آروم به پناه گفتم: 
 «نیست و سنگینی خودش رو حفظ کرده.
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حرفم رو قبول کن، این »پناه عمیق بهم نگاه کرد: 
 «شه.ها بدتر میدیوونه بشه از این

 ای زدم.لبخند موزیانه

 کنم.نه باور منی -

 خب»انگار که کمی عذاب وجدان گرفته باشه، گفت: 
کنه اونقدری ها بهرته. معموال سعی میباشه، از این

 «نخوره که مست بشه. اما وقتی عصبانی باشه، نه.

 خوای به من بگی چه خربه؟خب منی -

فردا اگر تونستم تو بیامرستان خوام برم. االن نه؛ می -
 کنم.برات تعریف می

 باشه. ولی به نظرم پویا پرس خوبیه. -

 آره خوبه. اما نه خیلی.  -

 «دوستش داری؟»مشکوک و آروم گفتم: 
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 هاش لرزید.مردمک چشم

 دوستش داشتم. -

از نوع نگاه و لحن صحبتش، دروغ تو حرفش کامال 
اقعی جلوه واضح بود. دروغی که برای خودش هم و 

 کرد.می

 نه دوستش داری. -

 پوزخندی زد و ادامه نداد.

ها کی میرن؟ من اصال تو این وضع راحت پناه این -
 نیستم.

ا شد، امپناه به سالن نگاهی کرد. آهنگ هنوز پخش می
ال کشید. دانیپریناز روی مبل ولو شده بود و سیگار می

ش رو بدست رسش تو گوشی بود و تا حدی هوشیاری
آورده بود. رامین روی مبل خوابیده بود و آب دهنش 
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اش ریخته بود که به شدت باعث شد روی لب و چونه
 .حامل بهم بخوره
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پویان هم لیوان رشابش دستش بود و معلوم نبود توی 
 کرد.کدوم عامل سیر می

بینی واقعا! چندش رو می هامتاسفم که این صحنه -
 آوره.

تونی بری تو اتاقت و در رو قفل کنی و سعی کنی می
 بخوابی. البته اگر خوابت بربه.

 کنم.کار رو میآره، همین -
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پناِه امروز، مثل روزهای دیگه شاد و خندون نبود. 
شیطنت نگاهش از بین رفته بود و بیشرت خامنانه و رسد 

ز های پرینابرخالف رفتار کرد. کامال دخرتیبرخورد می
 بود.

 خب من برم.  -

 ری؟با پویا می -

ارصار داره من رو برسونه. االن هم که شبه، خیلی  -
 پیشنهاد بدی نیست.

امیدوارم هرچی »هاش نگاه کردم و گفتم: به چشم
 «بشه. بینتون هست برطرف

باور کن هیچی بینمون نیست. من خیلی وقته  -
 ندیدمش.

 برام تعریف کن.حاال برو بعدا  -
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 م رو بوسید.لبخند تلخی زد و گونه

هام رو بپوشم. تو مواظب خودت باش. من برم لباس -
 شم.هم برو اتاقت. مزاحمت منی

شی من برم آشپزخونه آب باشه. ولی تا تو حارض می -
 بخورم، میام.

 باشه هرجور دوست داری.  -

ی متیز لبخند زدم. حداقل کمی با دیدن آشپزخونه
هاش خانم سپاهی رو عور داشت که با اومدن مهمونش

هاش رو بشوره و دستی به آشپزخونه بفرسته تا ظرف
 بکشه.

با رسکشیدن لیوان آبم به سمت سینک رفتم تا لیوانم رو 
 بشورم.
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ی کمرم شد و شیر آب رو که باز کردم، دستی حلقه
 های گرمی پشت گوشم رو داغ کرد.نفس

ک افتاد که به خودم اومدم. لیوان از دستم توی سین
 های پویان دورم حلقه شده بود.دست

صرب و تحملم از بین رفته بود، مخصوصا که االن 
 انتظارش رو نداشتم. 

ی به رسعت به سمتش برگشتم و با کف دستم رضبه
 محکمی به صورتش زدم که کمی به عقب پرت شد.
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تونم، تِن صدام رو پایین سعی کردم تا جایی که می
 ام کم کنم.بیارم و از خشم و عصبانیت بیش از اندازه



وشتآغجنون      
 

 

745 

745 
@romandl 

 دیوونه شدی؟ بس کن این کارهاتو!  -

ی قبلی هاش قرمز شده بود. انگار هنوز از رضبهچشم
 تونست با یکی دیگه کنار بیاد.عصبی بود و منی

 ا لبش ورم کرده بود.صورتش رسخ شده بود و تقریب

زد و باعث شد تپش قلبم باال بره. عصبی نفس نفس می
 اما آروم به سمتم اومد. 

جایی که من راهی برای فرار نداشتم، بیشرت به از اون
 سینک چسبیدم. 

فهمی داری چی کار پویان برو اونور! تو منی -
کنی! من دوست دخرتت نیستم احمق. به می

 خودت بیا!

م نزدیک شده بود که داشتم نفس کم به قدری به
اوردم. قدش بیست سانتی از من بلندتر بود، من هم می
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که تو گردنش فرو نرم، مجبور شدم رسم رو باال برای این
 بیارم و باهاش چشم تو چشم بشم.

کس جز بابام رو من دست بلند نکرده تا حاال هیچ -
 بود.

حدش  بیش از که از نگاه پر خونش و نزدیکیبا این
تر خوب کرد که زد. اگر یکم محکم»ترسیدم، گفتم: می
 «بودی!رشف منیقدر عوضی و بیزد، االن اینمی

 پوزخندی زد.

 تو فکر کنم رست به تنت زیادی کرده. -

 هاش زل زدم.پروا به چشمبی

قدر فکر کردی کی هستی عوضی؟ وقتی این -
 ها رو!ای نخور اون واموندهجنبهبی
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گردنم کرد. هنوز از عصبانیت نفس نفس رسش رو توی 
 زد.می

 دی!من خیلی هم اوکیم. لعنتی چه بوی خوبی می -

با دستم به عقب هولش دادم که حتی یک سانت هم 
 عقب نرفت.

ش مشت زدم. دیگه تحمل کردن رفتارهاش به سینه
 سخت شده بود.

 زنم!ور، وگرنه داد میبرو اون -

 کرد.م میخورد و منزجر هاش به گردنم میلب

بار قصد داشتم داد بزنم و خودم رو از این وضعیت نکبت
دالرام جون، من »نجات بدم که صدای پناه رو شنیدم: 

 «رفتم.
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تونستم کمی از پویان فاصله بگیرم. نگاهم به پناه افتاد 
من رفتم، مزاحم » هاش رو بست و گفت:که رسیع چشم

 «شم.منی

 نه نرو اومدم! -

این دفعه با متام توانم هولش دادم و عصبی زیر لب 
 «گمشو اونور!»گفتم: 

 به سمت پناه پا تند کردم و به در رسیدم.

دستی به موهام کشیدم و سعی کردم آرامش خودم رو 
 حفظ کنم.

هام زل زد. انگار متوجه شد که اون وضعیت پناه به چشم
 میل من نبود.  باب
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 خواست بیای خب.منی -

 نه عزیزم. -

از پویا و پناه خداحافظی کردم و بالفاصله به سمت 
 اتاقم رفتم و در رو قفل کردم. 

ی وجودم داغ کرده بود و عصبی بودم. اون همه همه
 نزدیکی حامل رو بد کرده بود.

وقت تا این حد به کسی نزدیک نبودم. یعنی تا حاال هیچ
م با بود ای نبودم. فقط وقتی بیست سالههیچ رابطهتو 

ی نزدیک وقت بهش اجازهپرسی آشنا شدم که هیچ
شدن ندادم و خب اون رابطه یک سال بیشرت دوام 

ای به ادامه دادنش نیاورد و البته که من هم عالقه
 ای بود.ای ساده و کلیشهنداشتم. رابطه

. احساس بدی ی بدنم مور مور شده بوداما حاال همه
داشتم و بیشرت از هربار از پویان متنفر شده بودم. ای 
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گذشت و بهبودی تر میکاش این یک سال لعنتی زود
 رفت. دریا با رسعت بیشرتی پیش می

ی بلند روی تخت دراز کشیدم. گاهی صدای خنده
شد که با لودگی برای پویان ناز پریناز شنیده می

 کرد.می

ام گذاشتم و سعی کردم بخوابم هبالشت رو روی گوش
 که تا حدی موفق شدم.

کرد. صبح با صدای زنگ گوشیم بلند شدم. رسم درد می
خورد، رس دردم رو تشدید نور آفتاب که به صورتم می

 کرد.می

م هاتونستم چشمبا احتیاط از اتاق بیرون اومدم. منی
رو به راحتی باز نگه دارم، هنوز به شدت خوابم 

  ومد.امی
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 کرد.که امروز صبح شیفت بودم حامل رو بدتر میاین
 کشیدم.مطمنئ بودم تا پایان شیفتم زجر می

هام رو باز نگه داشتم. امیدوار بودم با به سختی چشم
دونستم با دیدنش چه رو نشم؛ منیبهپویان رو

العملی نشون میدم اما واقعا دوست داشتم تو عکس
 زدم. با یادصورتش می تر بهش هم یکی محکمهوشیاری

زخم روی لبش و ورم صورتش، ترس به دمل افتاد. اگه 
ی خوبی رو اومد، آیندههای دیشب رو یادش میاتفاق

 دیدم.در انتظارم منی
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اومد اخمی روی پیشونیم نشست. اگر هم یادش می
فهموند که اون زخم بهش می اهمیتی نداشت، شاید
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طور رفتار کنه یا نزدیکم تونست دیگه با من اونمنی
 بشه. 

آور هوا، عق زدم. با دیدن سالن شلوغ و بوی تهوع
های مرشوب روی زمین و میز افتاده بودن. شیشه
های کثیف و زرد روی میز و مبل پخش شده لیوان

تم ونستبودن. بوی سالن به قدری بد بود که حتی منی
 دونم کیهای ساندویچی که منینفس بکشم. پوسته

 سفارش داده بودن روی زمین ریخته شده بود. 

خواست پویان رو زیر مشت اخم سنگینی کردم. دمل می
اراده و لگد بگیرم، با دیدن سالن عصبی شده بودم و بی

 اسم پویان رو با غیض و داد صدا زدم.

رفته بود. رس دردم اما صدایی ازش شنیده نشد. اون 
 شد.تشدید شده بود و اخم روی پیشونیم محو منی
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که دست و صورتم رو شستم، بدون صبحانه از بعد از این
 هام تند بود و اعصاب نداشتم.خونه بیرون زدم. قدم

با رسیدن به بیامرستان، یک راست به سمت اتاق دریا 
 شدم. رفتم. شاید با دیدن حال بهرتش، منم بهرت می

آروم در اتاقش رو باز کردم و با کمرتین صدایی وارد 
 . اما اون بیدار بود. شدم

 با دیدنم لبخند زد. 

 سالم چه خوب شد اومدی. منتظرت بودم. -

به صورتش نگاه کردم. کمرت رنگ پریده بود و 
 زد. خوشحال بود.هاش برق میچشم

ش رو بوسیدم و محکم بغلش کردم. انگار به گونه
ی چند سال دمل براش تنگ شده بود. بغلش بهم اندازه

 آرامش داد و تا حدی عصبانیتم رو فراموش کردم.
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 دریا خیلی دمل برات تنگ شده بود.  -

 منم خیلی زیاد. -

خب حاال بگو چرا »به صورتش دستی کشیدم و گفتم: 
 «حالی؟اینقدر خوش

یادت نیست؟ من امروز با مهراب جلسه دارم و  -
 ساعت نه میاد. 

کرد، خیلی بهم خیلی وقت بود که مهراب صداش می
نزدیک شده بودن. دریا واقعا دوستش داشت. به نظرم 

ها ها گم شده بود و اونهحتی هدف اصلی این مشاور
گذروندن. شادی و خوشحالی دریا برای باهم وقت می
 من کافی بود.

 ها.آره یادم رفته بود. چقدر دوستش داری -
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هاش من فخیلی باهام خوبه خیلی. مهربونه. حر -
تونه واقعا شوخ خندونه در حین جدیت میرو می
 باشه.

وقت بعد و شخصیتی از مهراب رو که دریا تعریف هیچ
رسید، یک کردم. هروقت به من میکرد باور منیمی

شد و من هم تا حدی مجذوب دکرت جدی و خشک می
 شدم. نگاه جدی و تاریکش می

شدم و بعد از هاش خیره میاراده به چشمگاهی بی
هم اومدم. بعد کرد به خودم میاینکه اسمم رو صدا می

. انگار فرستادمبا دیدن اخمش به خودم لعنت می
 هاش بردارم.تونستم دست از نگاه کردن به چشممنی

 راستی دالرام یک چیز دیگه هم هست. -
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زد، انگار هنوز از یک خاص توی نگاهش حرف میبا برق
 چیز دیگه خوشحال بود.

 چه چیزی؟ -

 که امروز عرص فرنگیس میاد مالقاتم.مثل این -

ا حاال دو بار به دیدن دریا اومده بود. اما هربار ده ت
رفت. توی کشید و رسیع میدقیقه بیشرت طول منی

کردم شد و حس میهاش موج ناراحتی دیده میچشم
ی تونه بیشرت از این کنار دریا باشه. البته که همهمنی
تونست برای قرارهای ها حدس و گامن بود و میاین

شته باشه و نگران دیر رسیدنش اش عجله داعاشقانه
 باشه.

 دونی میاد؟از کجا می -

که به بیامرستان خانم کرامتی اومد گفت. مثل این -
 زنگ زده.
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 باشه. من برم به کارم برسم. -

 بهم لبخندی زد و رسی تکون داد. 

 دوست دارم. -

 از اتاق بیرون اومدم. 

  ساعت هشت بود و یک ساعت تا اومدن دریا مونده بود.

هام رسیدگی کردم و گزارش که به کاربعد از این
 ها رو دادم به اتاق رست رفتم.بیامر

هام کشیدم. دمل رژم رو از تو کیفم برداشتم و به لب
خواست خوب و مرتب به نظر برسم چون هنوز از می

 کرد.های دیشب عصبی بودم و رسم درد میاتفاق

هراب به خاطر خواستم مام مشخص بود و منیاز چهره 
ها دونستم که تنوضعم ازم سوالی بپرسه. اما باز هم منی
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خواستم به نظرش خوب و زیبا به دلیلم همین بود یا می
 نظر برسم.
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ام کشیدم و به سمت راست دستی به موهای زیر مقنعه
خودم نگاه کردم، به خاطر منحرفشون کردم. تو آینه به 

 بود. هام توی هم رفتهرس دردم کمی اخم

نفسی گرفتم و از اتاق بیرون اومدم. به ساعت دستم 
 .نگاه کردم، ساعت نه شده بود

با دیدن مهراب که سنگین و جدی به سمت اتاق 
اومد، لبخند محوی زدم. مثل همیشه رس وقت می
 رسید.می
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بود. چون کمی بلند  امروز حالت موهاش فرق کرده
شده بودن، به سمت چپ منحرفشون کرده بود و این 

های سیاه و تاریکش رو صد برابر بهرت موضوع چشم
 داد. نشون می

هاش خیره شدم، اون هم عمیق و جدی بهم به چشم
 خیره شده بود.

احساس گرما کردم و کمی رضبان قلبم باال رفت. نفس 
گاه که نداختم. با اینمحکمی گرفتم و رسم رو پایین ان

 هاش سخت بود.نکردن به چشم

 سالم. -

ر تبار لحن مالیمبا شنیدن صداش به خودم اومدم. این
 تری داشت. و نرم

 سالم. منتظرتونه. -
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تر شده بود و کوبش قلبم بیشرت. انگار رس دردم قوی
 که توی اینچیزی از عصبانیتم کم نشده بود. با این

کردم اما دردم های دیشب فکر منیاتفاقلحظه اصال به 
 بیشرت شده بود.

یک لحظه وقت دارید با »هام خیره شد و گفت: به چشم
 «خودتون حرف بزنم؟

 بله. -

من دیگه »اتاق دریا چند مرت دورتر بود پس گفت: 
 «گیرم.ها از شام منیای بابت جلسههزینه

 اراده اخم کردم و حس بدی گرفتم.دونم چرا بیمنی

 چرا؟ چرا نباید بگیرید؟ -
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چون حال دریا خیلی بهرته. دیگه به عنوان یک  -
روانشناس به من نیازی نداره. خودش خیلی قوی و 

 رسحاله.

 ها رو ادامه بدید؟خواید جلسهیعنی دیگه منی -

کمی از حس بدم از بین رفت ولی ناراحتی جاش رو 
 گرفت.
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 بله. اما من هنوز هم به دیدنش میام. -

 «یعنی چی؟»گیج پرسیدم: 

 آروم و مردونه خندید.
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شه که دمل برای دریا تنگ میمن به خاطر این -
 میام؛ به عنوان یک دوست.

که دلش برای دریا با شنیدن حرفش تعجب کردم. این
شد عجیب بود. خیلی با احساس و مهربون تنگ می

 زد.می حرف

 رید؟هاتون میی مریضشام به دیدن همه -

 گاهی اوقات بله. اما ممکنه فقط یک بار بیشرت نشه. -

خواید بگید بیشرت از یک بار به دید دریا یعنی می -
 میاید؟

ی زد و کمی گوشههاش برق میدونم چرا چشممنی
 لبش باال رفته بود.

 بله درسته. -
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دردم رو تشدید کرد و تای ابروم رو باال دادم که رس 
 اخمی روی پیشونیم نشست.

 چیزی شد؟ -

 «نه نه. فقط تعجب کردم.»هول شدم و گفتم: 

 خب اخم کردن داشت؟  -

 نه. به نظرم دریا منتظره. -

 «رم االن.بله. می»بهم خیره شد و کمی بعد گفت: 

 خواید بگید؟به خود دریا هم می -

شه باعث میطوری بهرت هم هست. آره به نظرم این -
های خوبی شدیم. تر هم باشیم. من و دریا دوستراحت

 تا حاال مثلش ندیدم؛ خیلی مهربون و قویه.

از تعریفی که کرد خوشحال شدم و لبخندی زدم.  دریا 
 بهرتین بود.



وشتآغجنون      
 

 

764 

764 
@romandl 

 بینمتون.باشه. بعدا می -

تر. اما تا عرص حامل بهرت شده بود و رسدردم خفیف
دیدم، رس به تنش مطمنئ بودم اگر پویان رو می

 ذاشتم.منی

 شد، تعجببا دیدن فرنگیس که به سمتم نزدیک می
 کردم. یک جعبه کتاب دستش بود.

 سالم دالرام. -

 رسید.لحن صداش کمی شاد بود و خوشحال به نظر می
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 سالم. چه عجب یاد دخرتت افتادی. -
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من همیشه یاد دخرتم »هام خیره شد و گفت: چشمبه 
 «هستم.

 ام.بله. متوجه -

که من اول رفتم با دکرتش صحبت کردم. مثل این -
 ره.خیلی حالش بهرته و بهبودیش خیلی خوب پیش می

 داد، جای تعجب داشت. قدر اهمیت میکه ایناین

 .آره خیلی حالش بهرته -
 باشه من میرم دیدنش. توهم میای؟ -

 «آره.»گیج از خوشحالی توی نگاهش گفتم: 

باهم به سمت اتاق دریا رفتیم. فرنگیس در زد و بعد 
 وارد شد.

های دریا با دیدنش، برق زد. مخصوصا با دیدن چشم
 اراده جیغ کشید.ها تعجب کرد و بیکتاب
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 «خوشت اومد؟»فرنگیس بلند خندید و گفت: 

د. هیچ چیز زده شده بو ها ذوقدریا از دیدن کتاب
 تونست به اندازه رمان، دریا رو خوشحال کنه. منی

 خیلی زیاد. -

فرنگیس جعبه رو روی تخت گذاشت و روی صندلی 
 کنار تخت نشست.

 خوشحامل دوست داشتی. -

زد. با شادی کرد و ورق میها رو نگاه میدریا کتاب
 «مرسی مامان.»گفت: 

گرد  هامکه فرنگیس رو مامان صدا کرد، چشماز این
 شد. حتی خود فرنگیس هم ماتش برد و تعجب کرد.

ی حرفش نشد و به گشنت توی اما دریا متوجه
 هاش ادامه داد.کتاب
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 «کنم دخرتم.خواهش می»فرنگیس لب باز کرد: 

 

ه طور بودنش ب. اینفضا خیلی عجیب و مادرانه شده بود
کرد. این که حامل رو خوب کنه، بدتر میجای این
هاش تر از دیدن خوشگذرونیرنگیس، سختبرخورد ف

ی بدی رو که برام رقم زده شد گذشتهبود. باعث می
 بود، بدتر نشون بده.

طور نبود و اون واقعا از برخورد اما انگار برای دریا این
متفاوت فرنگیس خوشحال بود که حتی باعث شد مامان 

 صداش کنه.

ست رفتم. کالفه از اتاق بیرون اومدم و به سمت اتاق ر
 نیاز داشتم کمی اسرتاحت کنم.
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۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

وارد خونه شدم. با بوی بدی که به مشامم رسید اخم 
کردم. با دیدن سالن حامل بد شد. حتی یک لیوان هم 

 رس جاش گذاشته نشده بود.

عصبی و دست به کمر با شنیدن صدایی از آشپزخونه، 
 به سمت منبع صدا رفتم.

با دیدن پویان که یک دستش لیوان مرشوبش بود و 
 ی. همهش، اخم وحشتناکی کردماش گوشیدست دیگه

هام ظاهر شدن و های دیشب یکباره جلوی چشماتفاق
 خون از صورتم بیرون زد.

 هی تو! من رو ببین. -
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م نگاه کرد. پویان رسش رو از تو گوشی در اورد و به
ی لبش از سیلی دیشب من کمی پاره شده بود و گوشه

 صورتش ورم داشت.

 چیه؟ -

کرد، تفاوت رفتار میقدر خونرسد بود و بیکه ایناز این
 شد.حامل بد می

فهمی داری چه تعفنی رو چیه؟! تو االن می»داد زدم: 
 «کشی؟نفس می

 پویان دماغش رو چین داد و هوا رو بو کرد. 

 کنم.که چیزی حس منیمن  -

داد. دروغ تعجب کردم، خونه بوی افتضاحی می
 گفت.می
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جا رو جمع نکردی؟ این چه وضعیه درست چرا این -
 شد با دیدنتون.کردید؟ حامل بد می

شو خاموش کرد و رو اپن بار اخم کرد و گوشیاین
 آشپزخونه گذاشت.

 گی برای خودت؟چی می -

بزنه تا من حرص  دونست چطوری حرفکه میاز این
 شدم.بخورم، عصبی می

 شه؟خودت یک نگاه به خونه بکن! حالت بد منی -

 اینش به خودم مربوطه. -

 تو چشم نگاهش کردم. به سمتش تیز شدم و چشم

تونم با این کنم، منیجا زندگی میمنم دارم این -
 هات کنار بیام.کاریکثافت

 هام خیره شد و پوزخندی زد.تو چشم
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 که باهاش کنار بیای به تو مربوطه. این -

تو ات و مخ نداشتهتونم بزنم تو کلهدونی االن میمی -
 له کنم؟
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 ی لبش نگاه کردم و پوزخندی زدم.به گوشه

 ش نشست.تعجب کرد و بعد اخمی روی پیشونی

 تو این کار رو کردی؟ -

 روم رو باال دادم.تای اب

که واقعا هیچی یادت منیاد! اره من محکم مثل این -
 زدم تو صورتت. 
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هاش جمع شد. به سمتم تیز شد و محکم خون تو چشم
 بازوم رو گرفت و فشار داد.

 تو چه غلطی کردی!؟ -

کرد زیاد بود و درد که فشاری که به بازوم وارد میبا این
کجا اومده؟ از بس واقعا فکر کردی از »داشت گفتم: 

 «مست بودی خوردی به میز، لبت پاره شد و اوف شدی؟

 ی آخر حرفم رو با مسخرگی گفتم و پوزخند زدم. تیکه

 تونم بدتر از این رو رست بیارم.دونی میمی -

 تونی!نه منی -

رت هاش بیشفشار دستش رو بیشرت کرد و خشم تو چشم
 شد.

 از کجا اینقدر مطمئنی؟ -
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ی دستش گذاشتم و سعی کردم دستش رو دستم رو رو 
 عقب بکشم که موفق نبودم.

تو دستت به من بخوره، مامانت »پوزخند زد که گفتم: 
 «کشتت.می

 دونست من از گفتنش ترسی ندارم.می

خیلی مطمنئ نباش. من هم »دستم رو ول کرد و گفت: 
 «واسه خودم ضامنت دارم.

لبش گفت: ی هام خیره شد و با پوزخند گوشهبه چشم
 «من دریا رو دارم.»

ای به جونم افتاد. داشت من با شنیدن اسم دریا، لرزه
 کرد. رو تهدید می

تو یک آدم وقیح و عوضی هستی! فقط باید خودت رو  -
 دیدی بدبخت! دیشب می
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 کنم!من هرکار دوست داشته باشم می -

فهمی؟! تو حق نداری به من دست بزنی می»داد زدم: 
 زمنت تاکارت رو تکرار کنی اینقدر میاینبار دیگه 

 «خون باال بیاری!

من چی کار »با شنیدن حرفم اخم کرد و بعد گفت: 
 «کردم دیشب مگه؟
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که خودتو بهم نزدیک تو داشتی برای این»پوزخند زدم: 
بیاری، خودت رو   هات رو درکنی و الشی بازی

 « کشتی!می

 من هیچ وقت به سمت کسی مثل تو منیرم! -
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 ی لبم رو باال دادم.گوشه

 گفتی. ای مینه دیشب چیز دیگه -

رفتم، حرف دیشبم رو طور که به سمت اتاقم میهمین
دونم خوشگلم، تو نیاز نیست بهم ن میم»تکرار کردم: 

 «یادآوری کنی.

 یدر اتاق رو بستم و قفل کردم. بحث کردن باهاش همه
 تر شده بودم.انرژیم رو گرفته بود اما تا حدی سبک

روی تختم دراز شدم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم 
فکرم رو آزاد کنم اما ناخودآگاه ذهنم به سمت مهراب 

 کشیده شد. 

نداخت، هم های تاریکش، هم من رو به وحشت میچشم
کرد. امروز چون موهاش کمی بلندتر شده مجذوبم می

بود و بهش حالت داده بود، بیشرت از همیشه جذاب به 
 نظرم رسید.
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گرفتم و لحن مالیم اما با دیدنش حس خوبی می
که ممکن بود تشکلیل جدیش رو دوست داشتم. از این

 ببینمش، احساس ناراحتی ها کمرتنشدن جلسه
که هیچ توجیهی برای ناراحت شدنم کردم. با اینمی

 نداشتم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

با  ش بلند شد.جلوی آینه نشسته بود که صدای گوشی
ش نشست و متاس رو دیدن اسمش اخمی روی پیشونی

های مکرر، اعصابش رو بهم ریخت و قطع کرد. اما زنگ
 جواب داد.

 چیه؟ -

 ش به گوش رسید.صدای بلند و عصبی

 به چه حقی رفتی اونجا، ها؟ کی بهت اجازه داد؟ -
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از کنار آینه بلند شد و طول اتاق رو با عصبانیت طی 
کنم. بازم من هر کار دمل بخواد می»کرد و گفت: 

 «رم. به تو ربطی نداره!می

 شنید.های بلندش رو میصدای نفس

ونجا، روزگارت رو اگه بشنوم یک بار دیگه رفتی ا -
 کنم.سیاه می
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 پوزخندی زد. این مرد واقعا ساده و ابله بود.

ای بیچاره! تو هر حرکتی بکنی من واقعا ساده -
 قبلش حرکتم رو زدم. 
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ی مضطربش رو شنید. خودش هم صدای خنده
 تونست بکنه. کاری منیدونست هیچمی

 شه؟بینی چی میتو بار دیگه برو اونجا می -

ا لطف»از بلوف و تهدیدهای الکیش خسته شد و گفت: 
اینقدر مزخرف نگو و رو اعصاب من نرو. تو خودت 

تونی بکنی. هرکاری بکنی دونی هیچ غلطی منیمی
بودت کردم. واقعا بهت آسون گرفتم که قبلش من نا

 «اینقدر پررو شدی.

 گوشی رو قطع کرد و روی تخت سفیدش پرتش کرد. 

برنامه داشت که عرص به دیدنش بره. دلش تنگ شده 
ترسید، بود. دوست داشت خودش رو نشون بده اما می

ترسید. امیدوار بود خانم یکتا دلش خیلی می
 داد.سوخت و اجازه دیدنش رو میمی
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زد و اسرتس روی در بزرگ ایستاد. قلبش تند میروبه
 داشت.

به خودش رسیده بود و دوست داشت به چشمش خوب 
 که هیچ رویی برای رفنت نداشت.به نظر برسه، با این

وارد سالن شد و به سمت مسئول رفت که خانم یکتا رو 
 دید.

 «سالم، بازم اومدی.»با دیدنش کمی اخم کرد و گفت: 

 بود. دونست باید چی بگه، خودش هم گیج شدهیمن

 خوام ببینمش.بله می -

 «دنبامل بیا.»نگاهی به رستاپاش انداخت و گفت: 

 به سمت اتاقی رفت، در رو آروم باز کرد. 

اش رو جلب نکن. این ساعت تلویزیون لطفا توجه -
 بینن.می
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 ای ایستاد.وارد سالن بزرگ شد و گوشه

 هاشون رو به تلویزیوناتاق تقریبا شلوغ بود و همه چشم
 دوخته بودن. 

دیدن این همه بچه با اون همه معلولیت سخت بود. 
نگاهش به سمتش کشیده شد. غرق فیلم دیدن بود و 

تر بزرگ لبخند محوی داشت، به نظرش رسید از همه
 باشه.
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 تره نه؟از همه بزرگ -

 «ر.تبله و از همه باهوش»خانم یکتا تایید کرد و گفت: 
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نگاهش به سمت آستین چپش کشیده شد. هر بار 
اورد. دلش برای در دیدنش، قلبش رو به درد می

 آغوش کشیدنش لرزید.

 هاش حلقه زده بود. توی چشم بغض داشت و اشک

ه از نزدیک شمی»با صدای آروم و ضعیفی گفت: 
ذارم ناراحت ببینمش؟ من قول میدم بازم بیام. منی

 «بشه.

 «بشه.

تونیم این شوک بزرگ رو بهش شه، منیمتاسفم منی -
و کار ر دن اینکه بهم اجازه منیتحمیل کنیم و این

 بکنم.

اگه گفته بهم اجازه ندید بیام »اخمی کرد و گفت: 
هم  دیدنش بهش توجه نکنید. هیچ حقی نداره، ازش

 «نرتسید.
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ترسم. االن کس منیمن از هیچ»خانم یکتا اخم کرد: 
جایی به خاطر این هست که حست رو درک هم که این

. ولی دوست که خیلی دیر کردیکنم، با وجود اینمی
ندارم ببینتت، چون دوست ندارم برتسه و دلش 

 «بشکنه.

من دلش رو »اشکی از صورتش ریخت و گفت:  قطره
 «شکنم. لطفاً اجازه بده ببینمش.منی

 خانم یکتا عمیق و غمگین بهش نگاه کرد.

یک مدت بهم اجازه بده. شاید بتونیم آروم آروم  -
 بهش قضیه رو بگیم. ولی بهت قول منیدم.

کار رو واقعا این»هاش رو پس زد و گفت: با شادی اشک
 «کنی؟می

 گفتم که بهت قول منیدم. -
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دلش برای اون موهای نامرتبش  دوباره بهش نگاه کرد،
 رفت. تو دلش گفت زود میام دیدنت عزیزم.

 ممنونم خانم یکتا. -

 دیم.بهت خرب می -

 من منتظرم. -

جا ایستاد و نگاهش کرد. و از همون کمی دیگه همون
 کرد.ش لحظه شامری میلحظه برای دیدن دوباره

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 جا.دالرام بیا این -

یدن صدای پویان، دست از چت کردن با زیبا که با شن
 مدتی بود باهاش حرف نزده بودم برداشتم.

 «چیه؟»داد زدم: 

 یک لحظه بیا. -
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کالفه آهی کشیدم و بلند شدم. وقتی پام به سالن رسید 
 جا رو مثل همیشه کثیف دیدم.باز هم اون

یز لطفا یکم مت»قبل از اینکه پویان چیزی بگه گفتم: 
 «خوره.باش! داره حامل بهم می

 «باید بریم مسافرت.»توجه گفت: پویان بی

 هام کمی گرد شد.چشم

 یعنی چی؟ -

مامان گفته. البته که »هام زل زد و گفت: به چشم
 «هاشون هم هسنت.هاش و بچهخواهر

 . شهاآه بازم خانم کیانی و برنامه
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 تونم بیام.ولی من منی -

 شه.شناسی منیمامانم رو که می -

به نظرت با این وضع من »اخمی کردم و ادامه دادم: 
االن وقت مسافرته؟ بعد هم به من مرخصی منیدن. دریا 

 «ذارم.رو هم تنها منی

هنوز تا تابستون مونده، اونجا سخت اجازه مرخصی  -
 تونمتنه. من میمیدن. اما االن وقت خوبی برای رف

 مرخصیت رو بگیرم.
 ذارم.زحمت نکش، من منیام. دریا رو تنها منی -

اوکی. ولی با »ای باال انداخت و گفت: پویانن شونه
 «مامانم طرفی.

و این یک مسئله بزرگ بود. خانم کیانی طوری برخورد 
ش رفتار کرد که ناخودآگاه طبق میل و عالقهمی



وشتآغجنون      
 

 

786 

786 
@romandl 

گرفت که خودت هم رو می کردی، یا طوری موافقتتمی
 فهمیدی چطوری موافقت کردی. منی

 لطفا خودت بهش بگو من منیام. -

 «شه.دونی که منیمی»پوزخندی زد: 

 «رید حاال؟دونم. کجا میآره می»آهی کشیدم و گفتم: 

دریا. تقریباً  بهما یک ویال تو شهر رامرس داریم رو -
الن هم شن. اهرسال خانواده مامانم اونجا جمع می

 هوا خوبه، تصمیم گرفنت برن.

داشنت یک ویالی لوکس روبه دریا از این خانواده مرفه 
 درد عجیب نبود. و بی

 آها اما من دوست ندارم بیام. -

 گم که با مامان طرفی.می -

 هوف. -
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ناامید به سمت اتاقم رفتم. واقعا دوست نداشتم به این 
 داد.منیمسافرت برم. مطمئننا بهم حس خوبی 
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 اگه»توجهی پویان داد زدم: با یاد کثیفی خونه و بی
فردا اینجا متیز نبود، خونه رو روی رست خراب 

 «کنم.می

حرفی از پویان شنیده نشد، البته که آدم گوش دادن 
 هم نبود.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

سمت اتاق دریا رفتم. خانم کیانی  غمگین و خسته به
دیشب مخم رو به کار گرفته بود و کل شب رو التامس 
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کرد و برای هر دلیلی که اوردم، یک بهونه اورد. می
ه تونحتی گفت قصد داره یکی از خواهرهاش رو که منی

به مسافرت بیاد، هر روز به دیدن  دریا بفرسته تا ازش 
یست، اگر بیام خودم خرب بگیره. اما من گفتم نیازی ن

کنم و واقعا از بحث کردن و دلیل اوردن یک فکری می
 براش خسته شده بودم و به ناچار قبول کردم.

مرخصیم رو هم راحت گرفته بودم. چون بابای پویان با 
رئیس بیامرستان آشنا بود و اون راحت مرخصیم رو رد 

 کرد.

م. ی خندون دریا رفتوارد اتاق شدم و به سمت چهره
خیلی بهرت شده بود خیلی بهرت. به بهبودی کاملش 

 نزدیک شده بودیم و این بهرتین امید زندگیم بود.

 سالم خوشگل خانم. -

 «چیزی شده؟»ام رو بوسید و گفت: گونه
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آره. »هام رو روی هم گذاشتم و گفتم: غمگین چشم
 «خوایم با خانواده پویان بریم مسافرت.می

 دریا خوشحال شد.

 که خیلی خوبه.این -

 خوام تو رو تنها بذارم.نه خوب نیست. من منی -

 ذاری برو خوش بگذرون.تو منو تنها منی -

گذرونی دونست هیچ دلیلی برای خوشاون که منی
 ها بازی و نقشه بود.ی اینوجود نداشت و همه

 ذارم.آه حاال که باید برم. ببخش که تنهات می -

 دریا بغلم کرد. 

 ذاری.حامل برای خودت وقت مینه خوش -

شد اینقدر مهربون و خوب بود. این آخه چطور می
 دخرت بهرتین بود.



وشتآغجنون      
 

 

790 

790 
@romandl 

گم تو نبود من ات میممنونم. به دکرت مورد عالقه -
 بیشرت بهت رس بزنه و اخبار روز به روز بهم بده.
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هفته شده که ندیدمش. دمل  وای گفتی، شاید یک -
 براش تنگ شده.

 «تو خیلی بال شدی.»خندیدم و گفتم: 

 خب دوستش دارم. -

معرفتی کرده. البته خب گم چرا بیدونم. بهش میمی -
 بهش حق بده رسش شلوغه.

 میای؟ ری؟ کیباشه بهش حق میدم. کی می -
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ای هست. خیلی طوالنیه. خودمم فردا. سفر یک هفته -
ونم چطوری بهم مرخصی دادن. بابای پویان دمنی

 خیلی بانفوذه.

شه. بهت بگذره. دمل خیلی برات تنگ میاها، خوش -
 زنم.زنگ می

 شه.حتام زنگ بزن عزیزم. منم دمل تنگ می -

با ناراحتی ازش جدا شدم و با متوم شدن شیفتم از 
 بیامرستان بیرون اومدم.

  رفتم به شامرهطور که به خونه میهمین

اصلی مهراب زنگ زدم. این بار دومم بود که شخصاً به 
زدم، دفعه قبل که خوب برخورد کرده خودش زنگ می

 بود.

 اراده لبخند زدم. مالیم و نرم بود.با شنیدن صداش بی
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 سالم. -

 سالم ببخشید مزاحم شدم. -

 نه کاری نداشتم. -

زدیم خوشحال تر حرف میباهم راحتکه کمی از این
 بودم.

 ری دیدنش.گه کم میدریا می -
ای که پیش رو داشتم برام آره، متاسفانه. این هفته -

 سخت بود و بد گذشت.

ی بدی رو در پشت رس دوست داشتم بدونم چرا هفته
 گذاشته بود.

 تونم بپرسم چرا.می -
 هام زیادهام فوت کرد و جلسهبله، یکی از بیامر -

 بود.
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 بهم گم. حتاممتاسفم، تسلیت می»آهی کشیدم و گفتم: 
 هاتونجایی که فهمیدم با مریضنزدیک بودید، از اون

 «ی عمیقی دارید.رابطه

 شناختیم. ممنون. بله ما دوسال هم رو می -

 گم.بازم تسلیت می -

 ممنونم. کاری داشتی؟ -

ریا دمسافرت. کسی نیست به  من این هفته مجبورم برم -
شه خواهش کنم بیشرت رس بزنه یا نزدیکش باشه. می

بهش رس بزنید؟ البته با این اتفاق بدی که براتون افتاد 
 بهتون حق میدم قبول نکنید.

. قصد داشتم فردا برم کال. من کارم رو نه حتام میام -
 کنم.درگیر زندگیم منی
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لبخندی از نرمی صداش زدم. به قدری آروم اما جدی 
گوش   زد که دوست داشتی تا ابد به صداشحرف می

هایی که به خودم زدم بدی. یک لحظه از این حرف
 گفتم.تعجب کردم، اصال متوجه نبودم که چی می

ممنونم. اشکال نداره در طول سفرم بهتون زنگ  -
 بزنم و از اوضاع دریا بپرسم؟

تم تونسکه فریامه و کادر پرستاری بودن و من میینبا ا
خواست از مهراب هرثانیه ازشون اخبار بگیرم، دمل می

خواست بیشرت پرسیدم یا شاید دمل میدر موردش می
 بهش زنگ بزنم. 

 «شه.بله می»کمی ساکت شد و جدی گفت: 
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 گوشه لبم رو گاز گرفتم و لبخند محوی زدم.

کنم به مادرتون بگی تو این راستی من پیشنهاد می -
 هفته بیشرت به دیدن دریا برن.

 کنم کمی بهرتبله خودم هم قصد داشتم بگم. حس می -
 شده.

 مادرتون؟ به من که چیزی ازشون نگفتی.  -

 دونم شاید یک روزی گفتم. منی -

هرجور راحتی. بهت خوش بگذره. خیالت از دریا  -
 راحت باشه.

 دی برق زد. هام از شاحس کردم چشم

 خیلی ممنون.  -

 سفر خوبی داشته باشی. خدانگهدار. -

 خداحافظ. -
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 تا رسیدن به خونه لبخندم از صورتم محو نشد.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

وسایلی رو که نیاز داشتم رو تو چمدون کوچیکی که 
داشتم گذاشتم. تو ماشین نشستم و منتظر پویان شدم تا 

 وسایل رو تو ماشین بذاره.

 «صبح به دریا رس زدم.»سوار ماشین شد و گفت: 

از شنیدن حرفش تعجب کردم. یکم از خودش جنتلمن 
 بازی در اورده بود. 

 ممنونم. مطمئنم خوشحالش کردی. -

 زد. البته کلیهاش برق میچشم»پویان خندید و گفت: 
تهدیدم کرد که اگه مواظبت نبودم چه بالیی رسم 

 «میاره.

 .شناسمشدونم میمی -
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وقتی داشتم از اتاقش بیرون اومدم. اون دکرت  -
دونم چرا اصال ازش خوشم نچسبش رو دیدم. منی

 منیاد.

با شنیدن حرفش، اخمی روی پیشونیم نشست. دوست 
 جوری حرف بزنه.نداشتم در موردش این
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جوری چرا این»که گفتم: ماشین رو به حرکت در اورد 
 «ش!شناسیزنی؟ تو اصال منیدر موردش حرف می

 های ریز شده نگاهم کرد.پویان یک لحظه با چشم

 کنی؟اوه. حاال تو چرا اینجوری ازش دفاع می -
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شناسی نظر که در مورد کسی که منیبه خاطر این -
 میدی.

رفت ی مامانش میطور که به سمت خونهپویان همون
من نظر ندادم. من گفتم ازش خوشم منیاد و »گفت: 

 «کنم.مطمئنم که اشتباه منی

 کنم. ولی دکرت خوبیه.باشه من با تو بحث منی -

شون پویان هم دیگه ادامه نداد و تا رسیدن به خونه
 سکوت کرد.

وقتی خانم کیانی و پویان با دو دست پر از وسایل و 
از موند. حارضم خوراکی به سمت ماشین اومدن، دهنم ب

قسم بخورم به اندازه یک سال چیزی برداشته بود. با 
ها پایین اومد و نفس نفس اون صورت گرد و تپلش از پله

 زد.می

 با خنده به سمتش رفتم و وسایلش رو از دستش گرفتم.
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 وای چه همه چیز! -

 بینمت.وای منم خیلی خوشحامل می -

 ی زد. خندیدم که خانم کیانیی هم لبخند قشنگ

 ببخشید، یعنی سالم.  -

سالم دخرتم. بذار وسایل رو تو »بغلم کرد و گفت: 
ماشین زود، خسته نشی. چقدر خوشگل شدی امروز. 

 «ی دخرتهای فامیل رو در میاری که.چشم همه

 با شنیدن تعریفش لبخند زدم و تشکر کردم.

قب من ع»دستگیره در عقب ماشین رو کشید که گفتم: 
 «برید جلو. شینم. شاممی

 ترم.نه دخرتم من عقب راحت -

همیشه با این همه وسایل »سوار ماشین شدیم که گفتم: 
 «رید مسافرت؟ مطمئنا تو ویالتون همه چیز دارید.می
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کنه باید یک چیزهایی برات نه. ولی امسال فرق می -
خوام بعضی چیزها رو عوض داشتم چون میبرمی
 کنم.

ین همه به خودش از شنیدن حرفش ناراحت شدم. ا
برای من زحمت داده بود تا وسایل جدید رو در اختیار 

من قرار بده. برای یک عروسی که واقعی نبود. من 
براش واقعی نبودم. من تا یک سال دیگه عروسش نبودم 

 شد.و این بازی متوم می

 خیلی ممنونم. اصال نیازی نبود. -
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ام مطمئنم هفته زدهنه عزیزم. من خیلی هیجان -
 رو داریم. خوبی رو پیش

دلربا دو روز پیش رفت ویال. »رو به پویان کرد و گفت: 
خواد دمل اینقدر برای شهریار تنگ شده. دمل می

 «ش کنم.دیدمش با بوس خفه

 ام گرفت.های پر ذوق خانم کیانی خندهبا شنیدن حرف

ها توقف کردیم. تقریبا با همه رسیدن به بقیه ماشینبا 
 فامیل، سالم و احوالپرسی کردم.

پناه با شادی و خوشحالی از ماشینشون پیاده شد و 
 محکم بغلم کرد.

 سالم دالرام. دمل برات تنگ شده بود. -

 ها. فقط چند روزه، هم رو ندیدم -
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و م. تتازه من باهات قهرم هست»ش زدم و گفتم: به شونه
 . هی گفتیتعریف نکردی بین تو و پویا چه خرب بوده

 «بعدا بعدا.

دیدی که رسم شلوغ بود »لبش رو گاز گرفت و گفت: 
دیگه. ولی قول میدم وقتی رسیدیم بهت بگم. البته که 

 .«دیگه اهمیت نداره

 باشه. پریناز هم هست، ندیدمش؟ -

 

 ای رفت.پناه چشم غره

ی نباشه. تو ماشین نشسته، ااوه فکر کن اون افاده -
 خواد تو این آفتاب پوستش خراب بشه.منی

 بعد محکم دستم رو گرفت و فشار داد.
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وای من خیلی خوشحامل. قراره حسابی خوش  -
شستیم و ها تو ساحل میبگذره. ما بعضی شب

کردیم، امسال هم همین جرئت حقیقت بازی می
کنیم. برای من مهم نیست این بازی کارو می

قدیمی شده یا نه، چون دوستش دارم. اما از 
قسمت حقیقتش خوشم منیاد زیاد، جرئتش خیلی 

 خوبه. 
 کنی؟رو انتخاب میهمیشه جرئت  -

ار بتقریبا. یک»هاش رو تو حدقه چرخوند و گفت: چشم
 ها کنم و برای نیمپویان بهم گفت خودم رو شبیه دلقک

دونی چه وضعی بود ساعت تو خیابون راه برم. وای منی
خواستیم بریم بازار. پویان و وقتی فردا صبح بازی، می

 آرشاویر اومدن درستم کردن.
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ی اه دار و بلندم رو روی شلوار خونههای ر جوراب 
ای بود تا نصفه گشادم کشیدن. لباسم رو که دکمه

بسنت، یک قسمتش رو کردن زیر شلوارم و دورم شال 
سبزم رو بسنت. یک خال سیاه بزرگ کنار دماغم کشیدن 

هام رو به طرز و دماغم رو با رژ قرمز کردن. چشم
م کردم داشتوحشتناکی ریمل زدن. وقتی به خودم نگاه 

 دارافتادم، مزخرف و بیریخت و خندهبه غلط کردن می
 «کار رو انجام بدم.خواستم اینشده بودم. عمرا منی
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ی نفس بلندی گرفت و خواست ادامه بده که قهقهه
ه زد کبلندی زدم. به قدری تند تند و با آب و تاب حرف 

ش که وسط تعریف کردن قرمز بیشرت از دیدن چهره
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هاش از حدقه بیرون زده ام گرفت. چشمشده بود، خنده
 خوردن.وقفه تکون میهای کوچیکش بیبود و لب

 وای پناه تو رو خدا یک نفس بگیر. -

نه گوش بده. من گفتم من این »ام زد و گفت: به شونه
کار ان گفت اگر اینگیرتم، پویکنم. پلیس میکارو منی

 «رو نکنی باید برای جربان کردن، پرهام رو ببوسی!

فکر کن! من حارض بودم »جیغ کشید و با اخم گفت: 
 «کار رو نکنم.مبیرم و این

 «پس رفتی تو خیابون؟»خندیدم و گفتم: 

آره اما آرشاویر تخفیف داد و گفت یک ربع راه برم.  -
کردن. دمل می دونی مردم چه جوری نگاهموای منی

جا زمین دهن باز کنه و منو ببلعه. خواست همونمی
 وحشتناک بود.
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 خوای جرئت حقیقت بازی کنی نه؟و باز هم می -

شم اما برای پویان آره من آدم منی»خندید و گفت: 
 «دارم. بیشعور!

 دخرتها بیاید دیگه. دیر شد.  -

ون هاشتو ماشین با صدای خانم کیانی برگشتیم. همه
 نشسته بودن و ما متوجه نشده بودیم.

 «نظرت چیه با ما بیای؟»رو به پناه کردم و گفتم: 

نظر بدی نبود، اینجوری از جو خسته کننده ماشین هم 
 شدم.راحت می

واد خآره خوبه. دمل می»پناه کمی فکر کرد، بعد گفت: 
 «پویان رو اذیت کنم.

 «باشه.»خندیدم و گفتم: 

 تیم که خانم کیانی لبخند زد.باهم به سمت ماشین رف



وشتآغجنون      
 

 

807 

807 
@romandl 

رم تو ماشین پناهشون. شام خب پس من می -
 ها باهم باشید. عزیزم گرشا هم بیاد پیشتون؟جوون

گرشا برادر پناه بود. بیست سالش بود. اونقدری برخورد 
 نداشتیم که بشناسمش. 

خانم کیانی رفت و گرشا رو فرستاد. گرشا با لبخند 
 پهنی به سمتمون اومد. 

 بینمت.الم دالرام خانم. خوشحامل دوباره میس -

که بیست سالش بود اما دستم رو محکم فشار داد. با این
 کرد.خیلی مردونه برخورد می
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 بینمت. تو جلو بشین.سالم منم خوشحامل می -
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 وقتی سوار ماشین شدیم پویان گفت:

 شای کم پیدا.سالم گر -
 سالم. دیگه امسال تونستم به مسافرت بیام. -

خوبه. اما از همین لحظه »پویان آهی کشید و گفت: 
قراره رسم بره. پناه جیغ جیغ نکنی فقط که اعصاب 

 «ندارم.

پناه اخمی کرد و غیرمنتظره به کف رس پویان رضبه زد 
ا بکه پویان به جلو پرت شد و دهن من باز موند. اما بعد 

د. ام بلند شی عصبی و متحیر پویان قهقههدیدن قیافه
 گرشا هم آروم و مردونه خندید.

 «بک!زنم کر شی گندهاینقدر جیغ می»پناه گفت: 

پویان عصبی شده بود. مطمئنا خیلی دردش گرفته بود. 
خواست به پناه حرفی بزنه که با شنیدن صدای بوق 

 .«دارم برات»ها حرکت کرد و گفت: ماشین
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پناه پوزخندی زد. هنوزم متوجه نشده بودم که پناه از 
اومد یا از رس و کله زدن باهاش خوشش پویان بدش می

 اومد.می

 رفتی با بقیه؟خب گرشا چرا مسافرت منی -

 کنکور داشتم. پشت کنکوری بودم.  -

 ریاضی بودی یا تجربی؟ کجا قبول شدی؟ -

خونی ریاضی. من خیلی بچه درس»خندید و گفت: 
نیستم. درس خوندن خیلی خیلی برام سخت بود. اما 

 «مشهد قبول شدم.

 اوه خیلی هم خوبه. فقط یکم راهش طوالنیه. -

 «خیلی طوالنی.»پناه تایید کرد: 

 پویان هنوز عصبی بود و اخم داشت. 
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راستی وقتی داشتی »رو به پناه کردم و پرسیدم: 
 «کیه؟خواستم بپرسم. آرشاویر کردی، میتعریف می

 «یک نخاله.»پویان از آینه بهم نگاه کرد و گفت: 

پناه خواست دوباره به رس پویان رضبه بزنه که پویان 
بینی دارم منی»رسش رو به جلو برد و بلند گفت: 

 «کنم. هنوز هم مغزت عین نخوده؟رانندگی می

236 

 

 

 «گه پناه. خطرناکه.راست می»گرشا گفت: 

 پناه پشت چشمی نازک کرد.

 باشه شام خوبید. -

 «اون عشق منه.»بعد رو به من لبخند زد و گفت: 
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هاش رو ریز کرد و حالت متفکری به خودش بعد چشم
 گرفت.

عجیبه که در موردش بهت نگفتم. آرشاویر پرس  -
 ریخت.شه پرس دایی این بیعمومه که می

 کرد اخم کرد.شت با جدیت رانندگی میبه پویان که دا
شدم که شاید واقعا از بعد داشتم کم کم متوجه می

 اومد.پویان خوشش منی

اینم اضافه کنم آرشاویر خیلی جذابه! یعنی تو  -
 ترینه.فامیل جذاب

اما پویان و پریناز، »لبش رو جمع کرد و با اکراه گفت: 
. ها به کی رفنتدونم اینآه خدای من، من منی

 «هام به این خوشگلی.عمه

 «به تو.»پویان با غیض گفت: 
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خندید. و های پناه میگرشا از اول تا آخر به حرف
 نداخت.هاش، من رو به خنده میخنده

آه ای کاش به پست »پناه بی توجه به پویان ادامه داد: 
 «خوردی نه این نکبت!آرشاویر می

ال کرد اصدا میم گرفته بود. پویان رو به هرچیزی خنده
 اسم خودش.

خیلی مشتاقم ببینمش. حداقل شاید از پویان  -
 متیزتر باشه.

ی که بگجای این»پویان از آینه بهم نگاه کرد و گفت: 
 «گی؟پویانم ماهه، اینجوری می

. لفظ پویانم خیلی مزخرف بود. از حرفش حامل بد شد
 که چقدر بچگونه و لوس حرف زده بود.مخصوصا این
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ای تو شلخته»نیشگونی از بازوی پویان گرفت: پناه 
 «مگه؟

ای کاش شلخته بود. اتفاقا به خودش خوب  -
ره حموم، هزار بار هم جلوی رسه. هر روز میمی

آینه قربون قد و باالش میره. اما خونه رو به گند 
 کشه. می

 پشت چشمی برای پویان نازک کردم. 

 خودمه. دوست دارم خونه -

 کرد.پناه رو بهم 

 کنم تو جوش نزن عزیزم.خودم آدمش می -

هام رو ریز کردم و به پویان خیره شدم. اون هم از چشم
 کرد. تو آینه بهم نگاه می

 شه.این آدم منی -
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عکس آرشاویر رو بهم نشون »بعد لبخندی زدم و گفتم: 
 «بده.

هاش رو بهم سایید که کمی ن دندونیک دفعه پویا
 متعجم کرد. 

هام رو خالی کردم برای چند روز پیش عکس -
مسافرت. نت هم ندارم که از تو اینستا عکسش رو 

 تره.بهت نشون بدم. دیدنش از نزدیک جذاب

 «گه پناه. خطرناکه.راست می»گرشا گفت: 

 پناه پشت چشمی نازک کرد.

 باشه شام خوبید. -
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 «اون عشق منه.»ن لبخند زد و گفت: بعد رو به م

هاش رو ریز کرد و حالت متفکری به خودش بعد چشم
 گرفت.

عجیبه که در موردش بهت نگفتم. آرشاویر پرس  -
 ریخت.شه پرس دایی این بیعمومه که می

 کرد اخم کرد.به پویان که داشت با جدیت رانندگی می
از شدم که شاید واقعا بعد داشتم کم کم متوجه می

 اومد.پویان خوشش منی

اینم اضافه کنم آرشاویر خیلی جذابه! یعنی تو  -
 ترینه.فامیل جذاب

اما پویان و پریناز، »لبش رو جمع کرد و با اکراه گفت: 
ها به کی رفنت. دونم اینآه خدای من، من منی

 «هام به این خوشگلی.عمه
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 «به تو.»پویان با غیض گفت: 

خندید. و های پناه میرفگرشا از اول تا آخر به ح
 نداخت.هاش، من رو به خنده میخنده

آه ای کاش به پست »پناه بی توجه به پویان ادامه داد: 
 «خوردی نه این نکبت!آرشاویر می

ال کرد ام گرفته بود. پویان رو به هرچیزی صدا میخنده
 اسم خودش.

خیلی مشتاقم ببینمش. حداقل شاید از پویان  -
 متیزتر باشه.

ی که بگجای این»پویان از آینه بهم نگاه کرد و گفت: 
 «گی؟پویانم ماهه، اینجوری می

. لفظ پویانم خیلی مزخرف بود. از حرفش حامل بد شد
 که چقدر بچگونه و لوس حرف زده بود.مخصوصا این
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ای تو شلخته»پناه نیشگونی از بازوی پویان گرفت: 
 «مگه؟

ودش خوب ای کاش شلخته بود. اتفاقا به خ -
ره حموم، هزار بار هم جلوی رسه. هر روز میمی

آینه قربون قد و باالش میره. اما خونه رو به گند 
 کشه. می

 پشت چشمی برای پویان نازک کردم. 

 خودمه. دوست دارم خونه -
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 پناه رو بهم کرد.

 جوش نزن عزیزم. کنم توخودم آدمش می -
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هام رو ریز کردم و به پویان خیره شدم. اون هم از چشم
 کرد. تو آینه بهم نگاه می

 شه.این آدم منی -

عکس آرشاویر رو بهم نشون »بعد لبخندی زدم و گفتم: 
 «بده.

هاش رو بهم سایید که کمی یک دفعه پویان دندون
 متعجم کرد. 

ای هام رو خالی کردم بر چند روز پیش عکس -
مسافرت. نت هم ندارم که از تو اینستا عکسش رو 

 تره.بهت نشون بدم. دیدنش از نزدیک جذاب

ده ز وقتی به در بزرگ و سفید فلزی باغ رسیدیم، ذوق
شدم. منای سفید و آبی خونه از پشت در بسته هم خیره 

 کننده بود. 
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ها یکی یکی وارد حیاط بزرگ ویال در باز شد و ماشین
 شدند. 

 جا خوشگله.ر اینچقد -

 «پولداریه دیگه.»پناه اخمی به پویان کرد و گفت: 

 پویان نگاهی به پناه کرد.

 این چه ربطی به من داشت؟ -

وقتی من یک چیزی »پناه از ماشین پیاده شد و گفت: 
 «گم تو فقط باید تایید کنی.می

هام برای خندیدن کش اومد اما جلوی خودم رو لب
 گرفتم. 

خواست که وضعی مثل من داشت و می گرشا رو دیدم
 بخنده. چشمکی بهش زدم و آروم خندیدم.
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وسایل رو از ماشین بیرون اوردیم و کشون کشون به 
 سمت خونه بردیم که کم از عامرت نداشت. 

های بزرگ و سبز دور حیاط رو گرفته بودن و درخت
ها زیبایی حیاط چند مرتی رو چند برابر زیبا کرده گل

 بودن.

خوش »خانم پناهی به سمتم اومد. لبخند زد و گفت: 
 «اومدی عزیزم. امیدوارم بهت خوش بگذره.

 دستم رو گرفت و چمدونم رو از دستم کشید.

 «پویان چمدون دالرام رو بیار.»داد زد: 

ث ش باعنگاهی به پویان کردم و اخم ظریف رو پیشونی
 م شد.خنده
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ت یلی دوسامیدوارم بیشرت با دلربا آشنا بشی. خ -
داره باهات وقت بگذرونه اما خب نیست پیشمون. 

 زنی.البته که تو هم به من کم رس می

ی آخرش رو با لحن ناراحتی گفت که احساس جمله
 بدی گرفتم.
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 شم باهاشون باشم.منم خوشحال می -

نگفتم. چیزی نداشتم و در مورد جمله آخرش چیزی 
د. کر جا فقط حس بدم رو بیشرت میبگم. رفنت به اون

من یک عروس قالبی بودم و وقت گذروندن با کسی که 
 داد.مثال مادرشوهرم بود بهم عذاب وجدان می
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دلربا رو دیدم که دست شهریار رو گرفته بود و آروم 
اومد. لبخند داشت و های عامرت پایین میآروم از پله

 تر شده بود.لتپ

 از دور برامون دست تکون داد.

خانم کیانی با ذوق به سمت شهریار دوید و بغلش کرد. 
. به سمتشون رفتم و دلربا ام گرفتش خندهاز این عجله

 رو بغل کردم.

بینمت. همیشه از سالم عزیزم. خیلی خوشحامل می -
 پرسیدم. مامان حالت رو می

سالم. مرسی »م: ش رو ظاهری بوسیدم و گفتگونه
 «عزیزم. شهریار بزرگ شده ها.

 . مثل همون داییشه.م خیلی رشهکن. بچه و اذیت -

 ره.حتام دیگه. حالل زاده به داییش می -
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 خب بیا بگو ببینم چه خرب؟ خواهرت خوبه؟ -

آره خیلی بهرته. روند بهبودیش »لبخندی زدم و گفتم: 
 «ره.خوب پیش می

 خداروشکر. -

با شنیدن صدای جیغ پناه به سمتش برگشتم. بغل یک 
 ی جذاب پریده بود. پرس بلند قد و چهارشونه

ای بود، ته ای داشت و فکش گوشهصورت استخونی
بودن. با دیدن هاش مشکی مشکیریش داشت و چشم

دونم چرا دمل برای هاش یاد مهراب افتادم و منیچشم
به سمت راست  نگاهش تنگ شد. موهای مرتبی داشت و

 منحرفشون کرده بود. 

تونستم بگم زیباییش منحرص به فرد بود. تا این حد می
کسی رو جذاب ندیده بودم. حتی مهراب هم به اندازه 
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آرشاویر جذاب نبود. پویان که کال در حد 
 کدومشون نبود. یک چهره ساده و یک تیپ سبک.هیچ

221 

 

 

ش رو بوسید. یک آرشاویر پناه رو بغل گرفت و گونه
بودم. برای حسی که لحظه دمل خواست جای پناه می

ای بهم دست داده بود، لعنتی فرستادم و اخمی لحظه
 کردم. هیچ درکی از این حس نداشتم.

با دیدن پویان که اخم سنگینی داشت و چپ چپ نگاهم 
 کرد تعجب کردم. می

 «چیه؟»ر لب گفتم: زی
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هاش همچنان درهم بود. روش رو ازم گرفت و به اخم
سمت آرشاویر رفت. مردونه باهاش دست داد و بغلش 

 کرد.

 «دالرام بیا اینجا.»پناه با دیدنم جیغی کشید و داد زد: 

 با لبخند به سمتش رفتم. 

 پناه رو به آرشاویر کرد.

 چلغوز.دالرام هسنت. دوست عزیز من. همرس این  -

ای کرد، ولی دالرام اخم وحشتناکی آرشاویر تک خنده
 داشت.

دالرام جان. ایشون هم آقا آرشاویر »پناه ادامه داد: 
 «هسنت.

 لبخندی زدم و با آرشاویر دست دادم.

 کامال متوجه شدم. خوشبختم. -
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هاش در عین درشت و دستم رو آروم گرفته بود. دست
 بی بهم داد.بود. حس عجی سخت بودن خیلی نرم

 های هم رو گرفته بودیم.شاید چند ثانیه بیشرت دست

 به خودم اومدم و دستش رو ول کردم. 

های گزید. اصال حالتپویان رو دیدم که لبش رو می
 کردم.ش رو درک منیعجیب چهره

آرشاویر به نظر تو هم دالرام برای پویان »پناه گفت: 
 «حیف نیست؟

ونم باید بیشرت با دالرام دبهم که میان، واال منی -
 خانم آشنا شم.

پناه، »ش گفت: های کلید شدهپویان از بین دندون
 «بسه.
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واال دخرت به »پناه پشت چشمی نازک کرد و ادامه داد: 
 «این گلی. پرس به این خلی.

آرشاویر نگاهی به پناه انداخت و نگاهش جوری بود که 
 داد. داشت بهش زنگ خطر نشون می

ای باال انداخت و چیزی نگفت. پویان عصبی نهپناه شو 
بود. این عصبانیتش منطقی نبود. یعنی واقعا به خاطر 

 شد؟های پناه عصبی میشوخی
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 «بیا بریم خونه.»پناه دستم رو کشید و گفت: 

وابم لبخند ج لبخند ملیحی به آرشاویر زدم و متقابالً با
 رو داد و همراه پناه به راه افتادم.
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ش هام از بزرگی و زیباییوارد خونه که شدیم. چشم
 گرد شد.

. زدنلوسرتهای بزرگ و سفید شیک تو سالن برق می 
 های سفید وای رنگ با مبلهای بلند و مجلل سورمهپرده

 داد.ها تصویر مجلل و شیکی به خونه میهمرنگ پرده
 ها بود خیره کننده بود.ای که کنار مبلی شیشهمیزها

 ی اینستا افتادمی ناز و بامزهیک لحظه یاد پانیذ بچه 
 ها نشسته بود و بلبلهایی شبیه همین مبلکه روی مبل

ی کرد. تقریبا ترکیب رنگ این ویال، مثل خونهزبونی می
 پانیذچه بود.

تاقت م، بیا ابیا عزیز »خانم کیانی به سمتم اومد و گفت: 
 «رو نشونت بدم.

خاله »هاش رو ریز کرد و مظلوم گفت: پناه چشم
 «شه من و دالرام هم اتاقی باشیم؟منی
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ها تازه عروس و دومادن بذار این حاال عزیزم این -
 مسافرت باهم باشن.

با شنیدن این جمله نزدیک بود جیغ بکشم. حتی یک 
 لحظه هم به این قسمت فکر نکرده بودم.

شه. من و پناه فاقا خانم کیانی خیلی خوب میات -
ریم تو یک گذره. با دخرتها میبهمون خوش می

 اتاق.

 «به جز پریناز.»پناه اضافه کرد: 

خانم کیانی دستش رو پشت کمرم گذاشت و من به رو 
 سمت جلو هدایت کرد.

شه. من اون اتاق رو درست کردم تا برای نه منی -
و رت بعدی شاید بتونید تشه. از مسافشام باشه. منی

 یک اتاق باشید. االن هم باید دالرام اسرتاحت کنه.
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ای دونست، مسافرت بعدیالبته که خانم کیانی منی
 برای من در کار نبود.

 پناه بادش خوابید و ناراحت شد. 

رم پیش دخرتها. دالرام وقتی باشه من می -
 اسرتاحت کردی من میام پیشت.

پس ترجیح دادم برم کمی کردم احساس خستگی می
 بخوابم.

 باشه عزیزم. -

وقتی وارد اتاق شدم، خانم کیانی ازم جدا شد و رفت. 
 اتاق بزرگ بود و کم از سوئیت نداشت.

یک رسویس کامل حموم و دستشویی داشت و تخت 
بزرگ و چوبی رنگی وسط اتاق بود. خودم رو روی تخت 

هم پرت کردم و دراز کشیدم. نرم بود و حس خوبی ب
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بردم داد. برای مدتی داشتم از این حس لذت میمی
 که با اومدن پویان از بین رفت.
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 چمدونم رو تقریبا به سمت تخت پرت کرد. 

 «خسته نشی.»تیکه انداخت و گفت: 

 اخم کردم. 

وردم، اخواد نگران من باشی. من داشتم میتو منی -
 مامانت نذاشت.

ات هبینی با چشمهمیشه وقتی یک پرس می»ادامه داد: 
 «خوریش؟می
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با تعجب نگاهش کردم، از حرفش خوشم نیومد اما 
هام نه مگه من وقتی تو رو دیدم با چشم»گفتم: 

 «خوردمت؟ اصال مگه تو خوردن داری؟ ای.

از تصورش هم حامل بد شد. اما خب ضایع شده بود و به 
 ارزید.فتنش میگ

خوام من می»به اسرتاحتم ادامه دادم و گفتم: 
 «هاتو بکن و برو بیرون.اسرتاحت کنم. زود کار

 هاش رو تو کاسه چرخوند.پویان چشم

چی؟؟ برم بیرون؟ وای خدای من. تو خیلی  -
جا منیرم. این همه راه رو من پرویی. من هیچ
 رانندگی کردم.

پرت کرد. رسیع از  بعد خودش رو روی تخت، کنارم
 روی تخت بلند شدم.
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پویان لطفا اذیت نکن و برو روی کاناپه حداقل  -
 اسرتاحت کن.

هاش گذاشت و گفت: پویان ساعدش رو روی چشم
 «خورمت.نرتس، منی»

 پشت چشمی نازک کردم.

ترسم. ولی دوست ندارم تو یک فضای ازت منی -
 بسته کنارت باشم. 

 پوزخندی زد.

 خورمت.منیگفتم که نرتس،  -

 بالشتی از روی تخت برداشتم و به سمتش پرت کردم.

 .عوضی -

با حرص به سمت کاناپه رفتم و روش دراز کشیدم. به 
 نرمی و راحتی تخت نبود اما همین هم غنیمت بود.
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ترسیدم ولی یکم از بودن با پویان توی یک اتاق می
 هام رو ببندم و بهش فکر نکنم.سعی کردم چشم

هام رو باز هایی روی صورتم، چشمنفس با حس کردن
، کردم و با دیدن دو چشم مشکی و پوزخند روی لبش

. پویان ناخودآگاه با پاهام به سمت عقب هولش دادم
 هم انتظار نداشت و به عقب پرت شد.

 چته وحشی؟ -داد زد

 از روی کاناپه بلند شدم و تیز نگاهش کردم.

 این چه کاری بود؟ -

خوایم خواستم بیدارت کنم میمی»اخم کرد و گفت: 
 «بریم ساحل. بعد هم بریم شام.
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 هام رو ریز کردم. چشم

ها بعد بیدارشون تو همیشه میری تو حلق آدم -
 کنی؟می

یک لحظه حس کردم دستپاچه شد ولی بعد گفت: 
 «آره!»

 هام رو عوض کنم.لباس مسخره. پس برو بیرون تا -
خوام عوض کنم. مشکل داری برو نه منم می -

 حموم.

هام رو با حرص از تو چمدون بیرون کشیدم و لباس
رفتم زیر لب طور که داشتم به سمت حموم میهمون
 .«عوضی»گفتم: 
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ش به وجد با وارد شدن به حموم، از دیدن بزرگی
 . . وان بزرگ و سفیدی کنار دیوار بوداومدم

تونستی توش شنا کنی. به قدری بزرگ بود که حتی می
های سفید و حموم آینه کاری شده بود و کاشی

 خاکسرتی معرکه بودن.

هام رو عوض کردم و دست از نگاه کردن به رسیع لباس
در و دیوار این خونه برداشتم. حتی خونه اصلی خانم 

 رسید.کیانی به زیبایی این ویال منی

هام کشیدم و ریمل زدم. خط م رو لبرژ صورتی رنگ
چشمم رو تا گوشه چشمم ادامه دادم که باعث شد 

 تر دیده بشه.هام بزرگچشم

شال صورتیم رو رسم کردم و موهام رو با سشوار 
 مخصوصی که اورده بودم، فر دادم.
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ای که به در خورد دست از رسیدن به خودم با چند تقه
 برداشتم.

 کنی؟. چی کار میدالرام زود بیا دیگه -

 اومدم. -

وقتی از حموم بیرون اومدم، با پویان چشم تو چشم 
شدم. برای چند ثانیه بهم خیره شد و بعد رسش رو 

توجه به این رفتار پایین انداخت و رفت. منم بی
  عجیبش گوشیم رو برداشتم.

خواستم وقتی به ساحل رسیدم به فریامه یا مهراب می
کردم به همین زودی فکر منیزنگ بزنم. البته که 

 مهراب، به دیدن دریا رفته باشه.

از اتاق بیرون رفتیم و وارد سالن شدیم. تقریبا همه 
 جمع شده بودن و منتظر ما بودن.
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 «خوابالو. چقدر خوابیدی.»پناه به سمتم اومد و گفت: 

 لبخند زدم.

 اصال حالیم نشد ببخشید.  -

اومدم اتاقتون. خواستم بیدارت »پناه در گوشم گفت: 
 «. پویان نذاشت.کنم

هام از تعجب گرد شد. چیزی رو و بعد ریز خندید. چشم
 تنها واکنشی که تونستم کردم وشنیدم باور منیکه می

 نشون بدم گفنت اوه بود.

خونه بیرون گیج به پویان نگاه کردم و همراه پناه از 
اومدیم و به سمت ساحل رفتیم. نگاهم به پریناز افتاد 
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که برام پشت چشمی نازک کرد. این دخرت هم کال یک 
 ش کم بود.تخته

خوای بیا بگیرش؛ من که نخواستمش. پویان رو می 
 ای برای داشنت پریناز نداشت.البته که پویان عالقه

وقتی بوی عطر آشنایی به مشامم رسید، آرشاویر رو 
 کنارم دیدم. 

تونستم قسم بخورم این عطر مهراب بود، همون عطر می
برد. با بو کردن این رسد و تلخ. آدم رو به خلسه می

 کردم رضبان قلبم تند شده.عطر حس می

 چطوری دالرام خانم؟  -

تم: گف پناه لبخندی به آرشاویر زد. منم لبخندی زدم و
 «خوبم. االن از یک اسرتاحت کامل برگشتم.»
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تر هم بود. تقریبا داشتیم دوش به از نزدیک جذاب
سانت از  ۰۰کردیم. قدش نزدیک به دوش هم حرکت می

 من بلندتر بود. 

 خب زندگی متاهلی چطوره؟ -

تونست ترین سوال ممکن بود که مییعنی مزخرف
 بپرسه. 

 خوبه بد نیست.  -

کرد، انگار از کنجکاو و دقیق بهم نگاه مییک جور 
 چیزی باخرب بود و تقریبا حرفم رو باور نکرد.

آرشاویر، از بازی جرئت و »پناه نجاتم داد و گفت: 
حقیقت پارسال برای دالرام تعریف کردم. گفتم امسال 

 «کنیم.هم بازی می
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هاش مردونه و قشنگ بود. به آرشاویر خندید. خنده
کردم. پس د داشتم بهش توجه مینظرم بیش از ح

 .نگاهم رو ازش گرفتم و به زمین دوختم
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اون بازی که دیگه خیلی قدیمی شده. من  -
کنیم همش تکراری دونم چرا همش بازی میمنی
 شه.می

ساکت. اون بازی »پناه نیشگونی ازش گرفت و گفت: 
، کنی. ولی امشب نهعالقه منه. تو هم بازی می مورد
 «فردا.



وشتآغجنون      
 

 

842 

842 
@romandl 

اش گرفت و آرشاویر از لحن تند و تیز پناه خنده
 هاش رو به نشونه تسلیم باال برد. دست

آرشاویر دستش رو روی کمرم گذاشت که رسم رو باال 
 اوردم.

های نافذش بهم دقیق شد، بیشرت از همیشه یاد با چشم
 ی برای خودم فرستادم. مهراب افتادم و لعنت

ی وحشتناکی برای این خانم پس دالرام، بیا نقشه -
 عشق جرئت بکشیم.

هاش دقیق شدم، تقریبا برای چند ثانیه وقتی به چشم
نگاهمون قفل هم شد که با اومدن پویان و جدا کردن 

دست آرشاویر از روی کمرم، بینمون قرار گرفت و دست 
 خودش رو دور کمرم حلقه کرد.
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 «حتام. یک نقشه خوب.»رو به آرشاویر کردم و گفتم: 
 دستت رو بکش. پرو»بعد توی گوش پویان آروم گفتم: 

 «نباش.

تر کرد و حتی پایین تر از اما اون حلقه دستش رو محکم
گودی کمرم برد. اخم ظریفی کردم ولی وقتی به ساحل 

های وحشی به وجد رسیدیم با دیدن دریای آبی و موج
های ازشون جلو زدم و به سمت دریا رفتم. پاچه. اومدم

شلوارم رو باال کشیدم و اجازه دادم آب پاهام رو قلقلک 
 بده.

ردم بخورد لذت میداشتم از نسیم رسدی که به بدنم می
که یک دفعه با پاشیده شدن آب به صورتم، جا خوردم. 

پاشید. خندید و روم آب میآرشاویر رو دیدم که می
نکن دیوونه، رسما »ناه رو شنیدم که گفت: صدای داد پ

 «خوره.می
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آرشاویر از آب ریخنت روم دست کشید و به سمتم 
خندید. خیلی خیس نشده بودم ولی اومد. هنوز هم می

 لرزم کرده بود.

فکر کنم باید برای تو یک »اخم کردم و با خنده گفتم: 
 «نقشه خوب بکشم.

 پوزخند جالبی زد.

 .من که مشکلی ندارم -

خورد که هام بهم میتقریبا داشت از رسما دندون
دونم خانم کیانی یک دفعه از کجا پیداش شد و منی
من »زد: ای دورم کرد. اخم داشت و زیر لب غر میحوله

کنه. خوبه هاشون گل میها شوخیدونستم اینمی
 «خورد.مجهز اومدم وگرنه این طفل معصوم رسما می

 آرشاویر نگاه کرد. و بعد تیز به سمت پناه و
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 بینید رسده؟منی -

 اخم داشت و دست به کمر بود.

اش رو بگیره و رسش آرشاویر لب گزید تا جلوی خنده
من کاری »رو پایین انداخت. پناه خندید و گفت: 

 «نکردم به خدا.

 و به پویان دوخت.  خانم کیانی نگاهش رو ازشون گرفت

بیا دالرام رو برب پیش آتیش. هامیون اونورتر  -
 درست کرده.

و بعد به سمتی که بقیه نشسته بودن اشاره کرد. 
تر هامیون، شوهر دلربا داشت آتیش رو پر قدرت
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کرد. تقریبا جمعیت زیادی دور آتیش جمع شده می
 بودن. به نظرم که کل فامیل اومده بودن.

عمیقی بهم کرد و دستش رو پشتم گذاشت و پویان نگاه 
منو به سمت جمعیت هدایت کرد. خانم کیانی هم همراه 

 ها پشت رسمون حرکت کرد.بچه

عجیب شدی. چی »نگاهی به پویان کردم و آروم گفتم: 
 «شده؟

 پوزخندی زد.

 هیچی نشده. خوب با آرشاویر جور شدی. -

واقعا نزدیک بود دهنم از شدت تعجب روی ساحل 
 بیوفته. 

 کنی؟ کنی؟ تو واقعا حسودی میتو حسودی می -
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مسخره بازی در نیار. حسودی »اخم کرد و جدی گفت: 
چیه؟ ولی به نظر خودت وقتی شوهرت کنارت ایستاده، 

جالبه که با یکی دیگه راحت باشی و خوش و بش 
 «کنی؟

قضیه رو. تو شوهر من اوه. پویان جدی گرفتی  -
 کنه کهنیستی. این که آرشاویر با من شوخی می

حتی خیلی کم بوده و ما فقط دو بار بهم برخوردیم، 
 هیچ ربطی به تو نداره.

 

دستش رو از پشتم برداشت و کمی ازم فاصله گرفت. 
تونستم این وضعیتش رو هنوز هم اخم داشت و منی

یچیدم که گفت: درک کنم. حوله رو بیشرت دور خودم پ
 «من گفتم بگم، فردا پشتت چیزی نگن.»



وشتآغجنون      
 

 

848 

848 
@romandl 

گه، پویان کیانی! تو که تقریبا ببین اینو کی می -
پری! به فکر راحتی منو آرشاویر هرشب با یکی می

 نباش لطفا.
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 انگار که کمی تعجب کرد انتظار نداشت متوجه بشم که
زنه. البته که برای من اهمیت تقریبا هرشب غیبش می

ها رو از کسی اومد این حرفنداشت اما خب خوشم منی
 که خودش به هیچی پایبند نبود بشنوم.

هام خشک شده وقتی دور آتیش نشستیم، کامال لباس
بود و گرم شده بودم. پناه کنارم نشست و تو گوشم 

 «یک حسی دارم. یک دلشوره.»گفت: 
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 «چرا؟ چطور؟»پرسیدم: 

 دونم دقیق ولی خب حس خوبی ندارم. منی -

بهش فکر نکن. سعی »لبخندی به روش زدم و گفتم: 
 «کن از االنت لذت بربی.

خندیدن و ها کنارمون جمع شده بودن و باهم میدخرت
ش حرف من هم گاهی در مورد موضوعی که درباره

ز این دادم. ترجیح دادم بیشرت ازدن، نظر میمی
 بهشون نزدیک نشم و فقط پناه رو نگه دارم. 

 با یاد دریا، گوشیم رو از تو جیبم برداشتم و بلند شدم.

 «کجا میری؟»پناه پرسید: 

 میرم از دریا خرب بگیرم.  -

 لبخندی بهم زد.

 باشه برو. -
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وقتی بلند شدم پویان بهم خیره شد ولی چند لحظه بعد 
ش رشوع به صحبت نگاهش رو به آرشاویر دوخت و باها

 کرد.

کمی ازشون فاصله گرفتم و به سمت سنگ بزرگی که 
 نزدیک دریا بود رفتم.

کمی اسرتس داشتم چون ساعت یازده شب بود و 
 ترسیدم دیر باشه. می

ش رو گرفتم و سعی کردم آروم باشم. اصال حال شامره
افتادم و هاش میفهمیدم فقط یاد چشمخودم رو منی
 گرفت.ت و رسدی نگاهش لرزم میتقریبا از جدی

 سالم. -

با شنیدن صداش لبخندی زدم، مثل قبل نبود. تقریبا 
 نرم و آروم بود.
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 سالم خوبید؟ ببخشید این وقت شب مزاحم شدم.  -

ممنونم. تقریبا برای من رسشبه. هنوز تازه برای خودم  -
 دارم.وقت 

 تون نیست دیگه.خواید قطع کنم؟ ساعت کاریمی -

 خب شام هم تو ساعت کاری من نیستید.  -

 تر شد.از حرفی که زد خوشحال شدم و لبخندم پهن

خیلی ممنون. به دیدن دریا رفتید؟ البته ممکنه  -
 نرفته باشید فقط زنگ زدم خرب بگیرم.
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ستم نتو رسیدم که میهر لحظه بیشرت به این نتیجه می
به فرمیاه زنگ بزنم و اخبار بگیرم. یعنی عمال هیچ دلیل 

 ی محکمی برای زنگ زدن من وجود نداشت.قانع کننده

بله رفتم. یکی از کارهای مهم امروز من بود.  -
تونم بگم دریا خیلی بهرته؛ خیلی. هم از نظر می

که مسافرت روحی و هم از نظر جسمی. از این
 رفتید خیلی خوشحال بود.

 لبخندی برای توجه و محبتش زدم. 

 مرسی ممنونم. واقعا خوشحامل کردید. -

 راستی دریا گوشی نداره؟ -

خواستم برای تولد خواستم براش بگیرم. میمی
 سالگیش بگیرم اما دیگه پولی برام منونده بود.هفده
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نه هنوز. قصد داشتم بگیرم. ولی »آهی کشیدم و گفتم: 
 «برای تولدش بگیرم.خواستم دیگه نشد. می

 ست.یک ماه دیگه -

 تعجب کردم.

 ای.ی قویاوه چه حافظه -

ما تقریبا در مورد همه چی باهم حرف »خندید و گفت: 
زدیم. به نظرم داشنت یک گوشی براش خوب باشه. 

 .«سنش هم کافیه و خیلی هم عاقله

 سالگیش براش بخرم. کنم تا تولد هفدهسعیم رو می -

 خیلی خوبه. -

هنوز قصد داشتم تشکر کنم و خداحافظی کنم که 
 «سفر چطوره؟»پرسید: 

 تا االنش که بد نبوده.  -
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 گذره.خوبه. خوشحامل که بهتون بد منی -

 «شوهر قالبی چطوره؟»خندید و گفت: 

یب ها عجواقعا هم قالبی. تازگی»بلند خندیدم و گفتم: 
فهمم. کنه. خودمم منیشده. به نظر که حسودی می

 «خیلی عجیبه.کال 
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به تخته سنگ پشت رسم تکیه دادم و پاهام رو قفل هم 
 کردم.

 برای چی باید حسودی کنه؟ -

هیچی؛ یک فامیل دارن اینجا. کمی باهم شوخی  -
 ، انگار خوشش منیاد.کنیممی
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 خب شاید دوستت داره. -

 ام گرفت.د و خندههام گرد شچشم

نه امکان نداره. چیزی برای دوست داشنت وجود  -
 نداره.

شاید. بهش کم محلی »کمی ساکت شد بعد ادامه داد: 
 «کنی؟می

ازش خوشم منیاد کال. »تای ابروم رو باال دادم و گفتم: 
 که رس متیزی خونهتقریبا کاری بهم نداریم. به جز این

شرت از همه چی من کنیم. این خصلتش بیباهم بحث می
 .«تونم اون خونه رو تحمل کنمکنه. منیرو اذیت می

 خیلی آدم شلوغیه پس.  -

 «و لجباز و یک دنده.»با حرص گفتم: 
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کنه. تو با دونم چرا حسودی میبه نظرم می -
کنی نه؟ با همین فامیلی اطرافیانت خوب رفتار می

 هم که گفتی راحتی درسته؟

فقط همین امروز باهاش آشنا آره اسمش آرشاویره.  -
 ام.شه گفت راحت؛ اما خب باهاش اوکیشدم. منی

 .کنهخب دیگه همین اذیتش می -

 که بهش محل منیدم؟این -

گیری و احتامال رسی جبهه میآره. تو تا بهش می -
ره توهم. چون ازش خوشت منیاد و این هات میاخم

و  بقیه خوبی بینه باکه میکنه. اینپویان رو اذیت می
 با اون بد.

تونم باهاش راحت ده. منیبه من حس خوبی منی -
 باشم.
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فهمم. ولی خب باید مواظب آره من می»آروم گفت: 
 «ها رو زیاد دیدم.خودت باشی. من این موضوع

 فهمم.منظورتو منی -

زدیم و دست از جمع تقریبا داشتیم خودمونی حرف می
 بسنت هم برداشته بودیم.
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ببین من این مورد رو داشتم. که خامنه مثل تو بوده و  -
اهمیتی، به سیم آخر بزنه باعث شده شوهرش از این بی

 و زنش رو شکنجه بده.

 اوه! -

 گم مواظب خودت باش.آره. برای همین می -
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غیرت و شلخته و لجباز و نچسب پویان ممکن بود بی
اومد. مخصوصا اینکه من گر منیباشه اما به نظر شکنجه

 دادم. این اجازه رو بهش منی

حتام. خب فکر کنم باید برم. ممنونم که »ولی گفتم: 
 «برام وقت گذاشتی.

 کنم. خوش بگذره بهت.خواهش می -

 خداحافظ. مرسی -

. چقدر طول کشید»رفتم پناه گفت: وقتی به سمت جمع 
 «به کی زنگ زدی؟

 به روانشناس دریا. اون امروز به دیدنش رفته بود. -

خب چرا به فریامه زنگ »هاش رو ریز کرد و گفت: چشم
 «نزدی؟

 کمی دستپاچه شدم. کال دخرت تیزی بود. 
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ه ها تو چعزیزم ساعت یازده شبه. معلوم نیست اون -
 وضعیتی باشن.

ونی زدم که باعث شد پناه قهقهه بزنه و لبخند شیط
 شکش برطرف شه.

خندیدیم که یک خوندیم و میداشتیم با هم شعر می
دفعه پناه دست از خوندن برداشت. رِد نگاهش رو دنبال 

اومد نگاه کردم. انگار کردم و به پویا که به سمتون می
که پناه درست حدس زده بود و این همون قولی بود که 

که پویا هم به این مسافرت خانوادگی ه بود اینگرشا داد
 میاد. اما چرا؟ 

با اومدن پویا همه دست از خوندن کشیدن و با 
 خوشحالی و صمیمت باهم احوال پرسی کردن.

 «کار می کنه؟جا چیاین این»پناه زیر لب گفت: 
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که به گرشا حدس زده بودی. مثل این»آروم گفتم: 
 «گفته بود میاد.

 مش.کشآره می -
 تون رو برام تعریف کنی. حتام امشب باید قضیه -

 «باشه.»نگاهی بهم کرد و کوتاه گفت: 

شد شد شخصیتش عوض میکال وقتی با پویا مواجه می
 رفت.و پناه شاد و شیطون از بین می

ش با نزدیک شدن پویا بهمون، پناه اخمی کرد و نادیده
گرفت. پویا با من و بقیه گرم سالم کرد و وقتی پیش پناه 

 رفت کمی نگاهش کرد و بعد آروم بغلش کرد. 

هاش هم پناه جا خورد و هم بقیه. ازش جدا شد و دست
 ازت معذرت»رو گرفت و تقریبا با صدای بلندی گفت: 

خرب رفتم. خوام که بیت میخوام پناه. معذر می
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د. شتونستم بهت بگم وگرنه رفنت برام سخت میمنی
 «متاسفم.
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 و بعد صدای اوه گفنت جمعیت حارض بلند شد.

پناه با نگاه متعجب که کمی بعد پر از اشک شد به پویا 
ها لبخند کردم بعضیچشم دوخته بود. به جمع نگاه 

ها اخم و من هم انگار تنها کسی بودم که داشنت، بعضی
 از چیزی خرب نداشتم. 

دونست باید چی بگه، انتظار همچین چیزی رو پناه منی
لرزید و هاش مینداشت قطعا. فقط مردمک چشم

کرد. بقیه دست از نگاه کردن غمگین به پویا نگاه می
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ه کار خودشون مشغول بهشون برداشنت و سعی کردن ب
 بشن و پویا و پناه رو معذب نکنن. 

ای به سمت آتیشی که آماده کرده بودن رفنت تا عده
 ها رو درست کنن. بالل

پویا دست پناه رو گرفت و به سمت دریا رفنت. به 
 آرشاویر نگاه کردم که بهم لبخندی زد.

ها بهم بر شه. اوننگران نباش. همه چی درست می -
 .گردنمی

پناه هنوز چیزی بهم »کمی بهش نزدیک شدم و گفتم: 
 «که پویا میاد خرب داشتی.نگفته. تو از این

آره خرب داشتم. من و گرشا خرب داشتیم. پویا  -
ش ازمون خواسته بود دیگه داشت دوری دیوونه

 کرد.می
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 و در آخر بهم چشمکی زد.

 امیدوارم هرچی بوده برطرف بشه. -

 من هم امیدوارم. -

زد و های آرشاویر برق میتوی تاریکی شب چشم
شد. نگاهم رو ازش گرفتم و به ش چند برابر میزیبایی

. نگاهش جدی و عصبی بود که اصال پویان دوختم
ای بار هیچ شوخی و بازیفهمیدم ایندلیلش رو منی

 بین من و آرشاویر نبود پس چه خرب بود؟

ی اما هنوز خیلوقتی پناه برگشت. لبخند ملیحی داشت 
راحت نبود ولی انگار تقریبا همه چی بینشون درست 

شده بود و خوشحال پیش هم برگشته بودن. پناه دخرت 
 مهربونی بود، مطمئنا تونسته بود پویا رو ببخشه.

 بعد از خوردن بالل و کمی بزن و برقص به خونه رفتیم. 
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وقتی به خونه رسیدیم دست پناه رو کشیدم و با هیجان 
 «زود تعریف کن دیگه. دقم دادی.»تم: گف

باشه بیا بریم تو یک »ای زد و گفت: زدهلبخند خجالت
 «اتاق.
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وارد اتاقی شدیم که آخر سالن طبقه باال قرار داشت. 
ی دیوار بود نشستیم که گفت: ای که گوشهروی کاناپه

پنج سال پیش باهم آشنا شدیم. من هجده  منو پویا»
وسه. گالری داشت، یک گالری سامل بود، اون بیست

 خیلی جور. من به هرن و نقاشی و تابلووکوچیک و جمع
 «عالقه دارم.
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پس یک بار با »نفسش رو بیرون فرستاد و ادامه داد: 
دوستم، ملورین رفتیم اون گالری. ملورین قبال رفته بود 

کرد، من هم دوست هاش خیلی برام تعریف میوو از تابل
ها نظر طوری داشتیم در مورد تابلوداشتم برم. همین

دادیم که به یک تابلو رسیدم. تابلو سیاه بود با می
خوام رست رو در بیارم های زرد و سفید بینش. منیرگه

که چطور بود اما بار منفی داشت و من ازش خوشم 
داشتم برای ملورین توضیح  نیومد و برای بهرت کردنش

بود. دادم که در اصل این تابلو باید چطور میمی
 «جا با پویا آشنا شدم.همون

 اون»مکثی کرد و بعد از یک پلک زدن طوالنی گفت: 
ی نظرهای من رو شنیده بود و با پشت رسمون بود و همه

ای که داده بودم موافق بود. کمی در مورد طرحش ایده
همیدم بیشرت تابلوها رو خودش کشیده. حرف زدیم و ف
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دونی پویا خیلی آروم و مهربونه. و بعد از چند خب می
بار رفنت و اومدن ما باهم دوست شدیم. تقریبا دو سال 

خواستیم برای از دوستیمون گذشته بود و ما حتی می
 «سال بعد باهم ازدواج کنیم.

 دونم هول بودم.خودمم می»بعد حرفش خندید و گفت: 
 «ولی خب همش بیست سامل بود.

 نه عاشق شده بودی دیگه بهت حق میدم. -
هام رو چند روز گذشته بود و پویا جواب متاس -

ها ش هم زنگ زدم اما اونداد به خانوادهمنی
گفنت . میدادنحواب درست و حسابی بهم منی

باید خود پویا بهت بگه. من واقعا نگران و عصبی 
ارم گریه کردن شده بود و بودم. تقریبا یک ماه ک

 حال خوبی نداشتم.
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فکر کن من  هیچ خربی ازش نداشتم و داشتم دیوونه  
شدم. بعد یک ماه بهم زنگ زد. صداش غمگین بود و می

 «آروم. اما من عصبی بودم خیلی عصبی بودم.

برای حسی که تجربه کرده بود، ناراحت شدم. مسلام 
 حقش نبود.
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خواد مدرک بگیره تا اون بهم گفت رفته ایتالیا. می -
بود  . اون رفتهتر و بهرت کنهش رو بزرگبتونه گالری

که حتی به من بگه. اون یک ماه من رو به بدون این
حال خودم گذاشته بود. وقتی این موضوع رو بهم 

 شی نفس کشیدم وگفت، فقط چند ثانیه پشت گو
همون لحظه متاس رو قطع کردم و بعد از اون روز 
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زد اما من جواب تا یک ماه مدام بهم زنگ می
گیر و دادم. من شده بودم یک آدم گوشهمنی

سه  . تقریبا دوکس اعتامد نداشتمعصبی که به هیچ
ماه وضعم این بود که به خودم اومدم و سعی کردم 

بیارم. موفق بودم و به بهرت شم و قدرتم رو بدست 
کنم. پویا تو این سه سالی که رفته خودم افتخار می

زد اما من بود حداقل ماهی دو سه بار زنگ می
کردم فراموشش کنم. دادم و سعی میجواب منی

من واقعا عاشقش بودم. خیلی زیاد دوستش داشتم. 
خواستم فراموشش کنم باز هم یعنی وقتی می

 «خواستمش.دوستش داشتم اما منی

 خب االن چی شد؟ چطور بهم برگشتید؟ -

دونم کار درستی کردیم که بهم برگشتیم، ولی منی -
خواستم یک شانس دیگه به خودم و خودش بدم. درسته 



وشتآغجنون      
 

 

869 

869 
@romandl 

که دمل رو شکست و خیلی دیر برام توضیح داد، اما 
ره من گفت داره میدوستش دارم. شاید اگر بهم می

بیام ولی خب بی فکری  تونستم بهرت باهاش کنارمی
 کرد.

 خب چرا بهت نگفت؟ -

گه من وقتی ازت خداحافظی می»آهی کشید و گفت: 
العملت رو ببینم و با دل تونستم عکسکردم منیمی

گفتم، ممکن بود خودم کنار بیام. یعنی اگه بهت می
گه هدف اصلی من از رفتنم تو قیدش رو بزنم. می

 تا بتونم یک زندگی خواستم بهرت بشمگه میبودی. می
های تو با چشمخوب برات بسازم. ولی وقتی ناراحتی

 «تونستم برم.دیدم قطعا منیخودم می
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گفت. شاید این سه سال سختی تقریبا پویا درست می
ارزید. اما به نظرم برای یک عمر زندگی مشرتک می

 بازم درست بود که پناه بگه.

 ذاشتی بره؟گفت راحت میاگر بهت می -

دونم، شاید هم خودم خیلی بهش فکر کردم. منی -
 خوام قبولش کنم.دونم و منیمی

 ذاشتی بره؟خوای بگی منییعنی می -

من خیلی دوستش »دوباره آهی کشید و ادامه داد: 
 «داشتم دالرام، مسلام نداشتنش برام سخت بود.

 لبخندی بهش زدم و دستش رو ناز کردم.

 فهمم عزیزم.آره، می -

وقتی اومد پیشم قلبم داشت »ملیحی زد و گفت:  لبخند
اومد. وقتی رفتیم سمت دریا اونجا م در میاز سینه
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خواد همه کلی ازم عذرخواهی کرد ولی گفت می
هاش رو جربان کنه. گفت عاشقمه دالرام، گفت نبودن

شده. گفت تر میگذشته براش سختهر روزی که می
 تونیم باهمم؛ میمن برگشتم، گفت من االن همه چی دار 

 «یک زندگی پر از آرامش رو رشوع کنیم.
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هایی که پویا به پناه زده بوده احساساتی به خاطر حرف
وای خدا همون لحظه باید »شدم، خندیدم و گفت: 

 «بوسیدید.همو می

 م رضبه زد. ای کرد و به شونهاخم بامزه
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برو. همین که فعال باهم آشتی کردیم خیلیه. هنوز  -
  خوام بیشرت فکر کنم.باید بهم فرصت بده، هنوز می

اومد داشت می»هاش رو ریز کرد و ادامه داد: بعد چشم
جلو تا منو ببوسه که ازش جدا شدم. وای خدا 

جا خواست هموندونی چقدر سخت بود. دمل میمنی
رفت ولی غش کنم. انگار داشت همه چی از یادم می

 «خب به خودم اومدم و این اجازه رو بهش ندادم.

 ام گرفت.از قیافه پر از هیجان و شوق زیادش خنده

 عاشقیه دیگه. -

من تا حاال عاشق نشده بودم که کامال حسش رو درک 
ا یکنم ولی فقط برای یک لحظه، نگاه رسد و تاریک برد

 هام ظاهر شد.جلو چشم

 خب این بود داستان من و پویا.  -
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انشاهلل همه چی »بغلش کردم و با خوشحالی گفتم: 
 «براتون خوب پیش بره.

 مرسی عزیزم. -

وارد اتاق مون شدم. پویان روی تخت دراز کشیده بود 
زد. یک لحظه نگاهش به من افتاد و با یکی حرف می
متاسفم عزیزم. من »د: ش ادامه داولی بعد به مکامله
م. وقتی برگردم اولین کسی رو که االن یک سفر کاری

... منم دوست دارم... مرسی زیبا جان. بینم توییمی
 «خداحافظ.

 «خسته نشی از این سفر کاری.»تیکه انداختم و گفتم: 

جوری چندشم شد. پشت چشمی نازک کرد که یک
خدا  وای تو رو»م رو درهم کردم و گفتم: قیافه
 «هات رو اینجوری نکن. خیلی لوسه.چشم
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بار تای ابروش رو باال داد. حداقل این از اون پشت این
 چشم نازک کردن بهرت بود. 

 خب زبونت رو هم که انگار موش خورده.  -

اخم کرد و ساعدش رو روی دستش گذاشت و بهم 
 توجهی کرد.بی
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خواست حرف بزنه که البته برای من که کال منیمثل این
هم خوب بود. چمدونم رو باز کردم و دنبال لباس خواب 
گشادم گشتم تا برای خواب بپوشمش. بعد از کلی زیر و 
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ی آخر این رو کردن، لعنتی به خودم فرستادم لحظه
 دست لباسم رو روی تخت جا گذاشته بودم.

گشتم ولی حتی داشتم و دنبال لباس مناسب میاخم  
 هایییک تیرشت هم با خودم نیورده بودم. فقط لباس

بود که مناسب بیرون بود. با دیدن تاپ بنفش رنگم آهی 
 پرتیم عصبی بودم. کشیدم. عصبی بودم، از این حواس

من حارض نبودم با این تاپ جلوی پویان رژه برم. پس با 
 بود به سمت تخت رفتم. همین لباسی که تنم 

 بلند شو پویان. نوبت منه. -

 «کی گفته؟»هاش رو باز کرد و گفت: پویان چشم

 من. من عرص روی کاناپه خوابیدم حاال نوبت تو.  -

 تونی توهم بیای تو تخت. من که نوبتیش نکردم می -

 اخم کردم و دستش رو کشیدم.
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بلند شو. مسخره بازی در نیار. من پیش تو  -
 خوابم.منی

تر دستش رو بار محکمولی از جاش تکون نخورد. این
کشیدم که چون انتظار نداشت روی زمین پرت شد. من 

 هم رسیع روی تخت پریدم و دراز کشیدم.

چرا وحشی شدی امروز؟ اون از عرص، »پویان داد زد: 
 «این از االنت.

که هوای اتاق گرم بود روی تخت دراز کشیدم و با این
پتو رو دور خودم پیچیدم. تخت خیلی نرم بود و حس 

 داد. خوبی می

 «چون باید به حرفم گوش بدی.»از زیر پتو گفتم: 

شد شنیدم و هاش رو که داشت دور میصدای قدم
 هام رو بستم.ای زدم و چشملبخند پیروزمندانه
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 ریختم و خفهشتم از گرما غرق میکه دابا حس این
 شدم از خواب بیدار شدم. تقریبا نیمه شب شده بود. می

ها به لباس پتو رو از قبل کنار داده بودم ولی با این
شدت گرمم بود. به ناچار آروم آروم به سمت چمدونم 

هام رو در بیارم به پویان نگاه رفتم و قبل این که لباس
 هاش بسته بود.بیده بود و چشمکردم. روی کاناپه خوا
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امیدوار بودم که بیدار نشه و در همون حال لباسم رو با 
تاپ بنفشم عوض کردم. شلواری جز دوتا شلوار بیرونی 

که آورده بودم برنداشته بودم. پس سعی کردم با همین 
 ننده بسازم.لی به شدت تنگ و خفه ک
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هام راحت شدم پنجره اتاق رو باز وقتی از رش لباس
ورد خکردم و با حس نسیم خنکی که به پوست لختم می

لذت بردم، حدود چند دقیقه کنار پنجره ایستاده بودم 
 هام رو بستم.و بعد روی تخت دراز کشیدم و چشم

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 پویان*

هام رو باز شمهایی رو شنیدم، چوقتی صدای قدم
کردم. دالرام رو دیدم که کالفه به سمت چمدونش 

جایی که رفت. هوای اتاق تقریبا گرم بود. از اونمی
زدم لباس هاش رو عوض نکرده بود، حدس میلباس

 خوابش رو یادش رفته باشه. 

بعد از برداشنت لباسی از تو چمدونش به سمتم برگشت 
و بستم و بعد از هام ر که همون لحظه غیرارادی چشم

چند ثانیه باز کردم. با دیدن پشت و کمر لختش، تقریبا 
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هام از حدقه بیرون زد. نور ماه از پنجره اتاق چشم
 داد.نظیر نشون میپشتش رو بی

تونستم دوتا چال کمرش صاف و سفید بود و می 
. کمی تپش قلبم باال رفته بود کوچیک کمرش رو ببینم

دم. دالرام رسیع تاپی رو تنش فهمیکه دلیلش رو منی
کرد و بلند شد. به سمت پنجره رفت و بازش کرد. کمی 

 تر ببینمش. خودم رو باال کشیدم تا راحت

. اومداز کنار پنجره بیشرت بدن سفیدش به چشم می
م تونستکرد. منیلبخند زده بود و به آسمون نگاه می

س کهیچدست از نگاه کردن بهش بردارم. تو این لحظه 
نظیر نبود. انحنای کمرش به نظرم اینقدر جذاب و بی

 از روی تاپ تنگش مشخص بود.

هام رو دور کمرش برای یک لحظه دمل خواست دستم 
حلقه کنم. اما با این فکر، لعنتی به خودم فرستادم و 
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هام رو بستم و سعی کردم به روی کاناپه فرو رفتم. چشم
 نظیرش فکر نکنم. بدن بی

که جوری شده بودم. از ایندونم امروز چرا اینمنی کال
کرد اعصابم بهم دیدم با آرشاویر خوب برخورد میمی
رفت. هاش توهم میریخت؛ ولی با من فقط اخممی

رفت و هاش رو شنیدم که به سمت تخت میصدای قدم
 بعد دراز کشید. 

ای که باهاش مواجه شده برای چند دقیقه به صحنه
 کردم و بعد به سختی خوابم برد.بودم فکر 
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صبح که بیدار شدم، کمرم درد گرفته بود. این کاناپه 
شد روش دراز کشید. کش و اصال راحت نبود و منی

قوسی به بدنم دادم و به دالرام نگاه کردم که به طرز 
 ای خوابیده بود. بامزه

نظیر بودن و وقتی نفس هاش بیسمتش رفتم. ترقوه به
رفت و همه وجودم برای ش باال میسینه کشید قفسهمی

زد. اصال حامل رو در آغوش کشیدنش نبض می
 کردم.فهمیدم و درک منیمنی

روم رو ازش برگدوندم و رسیع به سمت حموم رفتم تا  
 دوشی بگیرم که شاید این میل فروکش کنه.

حموم بیرون اومدم، دالرام رو دیدم که کنار  وقتی از
 زد.پنجره ایستاده بود و حرف می

ی خوب و مهربونی داره بد نیست خوبه... خانواده -
کال. از پناه بیشرت از همه خوشم میاد... آره همون 
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که تو بیامرستانه... من برم دیگه، مواظب دریا 
 ها... منم دوست دارم خداحافظ.باشی

دوستش فریامه باشه. هرچی باشه دالرام  زدمحدس می
 زد.طوری حرف منیبا کسی جز دوستش این

با دیدنم سالم آرومی کرد. لباسش رو عوض کرده بود و 
تونیک یاسی رنگی پوشیده بود. اما ته دمل دوباره 

خواست اون رو تو تاپ بنفش رنگش ببینم. می
دونستم این حس چی بود و از کجا پیداش شده منی

 د، اما امیدوار بودم هرچه زودتر از بین بره. بو 

با زنگ خوردن گوشیم دست از کلنجار رفنت با خودم 
برداشتم. رها بود، دخرتی که فقط یک هفته بود باهاش 

زد و با صدای آشنا شده بودم اما مدام زنگ می
رفت. ترجیح دادم جوابش رو ش رو اعصابم میمسخره
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اس متومش امیک اسندم و این دوستی رو با دادن 
 کنم.

 ی امروز چیه؟برنامه -

م. دونمنی»با شنیدن صدای دالرام برگشتم و گفتم: 
خوان برن بازار اگه نظرشون رو عوض ولی به نظرم می

 «نکرده باشن.

 آها. -

 ش تو هم رفته بود.کمی چهره

 چرا؟ خوشت منیاد؟ -

نه. کال از خرید کردن خوشم منیاد. ولی باید برای  -
 دونم چی بخرم.و منی ا سوغاتی بخرمدری
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به سمتش رفتم و کنارش روی تخت نشستم. اختیار 
 هام و رفتارم دست خودم نبود.قدم

دالرام تعجب کرد و تای ابروش رو باال انداخت اما 
ی به سکه ضایع نباشه، کش و قوچیزی نگفت. برای این

 بدنم دادم و روی تخت دراز کشیدم.

. تخت خیس کنی! بلند شو رست خیسهچی کار می -
 شه.می

ا شد بی حرفش رو با جیغ گفت. کال منیو تقریبا همه
این دخرت کمی خوب برخورد کرد، خودش اجازه 

 داد.منی

خب، »اخم کردم و از روی تخت بلند شدم که پرسید: 
 «خواستی بگی؟حاال چی می
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دونستم چی قرار بود بگم اما گفتم: خودم هم منی
 «هیچی.»

 ای باال انداخت و دیگه چیزی نگفت.شونه

پرید و جلوی همه طرف میطرف به اونپناه مدام از این
ایستاد و دالرام هم مدام دستش رو ها میمغازه

کرد چون اینطوری از دورش می گرفت و از مغازهمی
 افتادن.جمع دور می

ش رفت و با رشیک کاریآرشاویر کنار من راه می
کرد. تقریبا کارمون شبیه بهم بود و صحبت می

ز ا کردیم. آرشاویر لباسجورهایی باهم همکاری مییک
های کرد و من هم لباسکشور های مختلف وارد می

کردم. پویا هم جدید و ساخت رشکتم رو وارد بازار می
 کرد.و نگاه میبی صدا و لبخند به لب پناه ر 
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پناه به سمتمون اومد و دالرام رو هم دنبال خودش 
 کشید.

 آرشاویر! -

ز با»اش رو متوم کرد و با خنده گفت: آرشاویر مکامله
 «خوای؟چی می

خوام، لواشک و درست فهمیدی. من بستنی می -
 خوام. برای دالرام هم بگیر.پفک هم می

اش رو بهم آرشاویر دستش رو دور گردن پناه کرد و موه
 ریخت.

 چشم بانو. امر دیگه. -

پناه لبخند ملیحی زد و تشکر کرد. پویا صداش بلند شد 
 «خوای؟تا من هستم چرا از این برش می»و گفت: 
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و تقریبا با لحن ناراحتی حرفش رو زد. پناه دستش رو 
خوام خب من منی»دور دست پویا حلقه کرد و گفت: 

ی ا براش برنامههامون رو خرج خوراکی کنیم، مپول
 «ای داریم.دیگه
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گ یکم زرن»و بعد با حرص و خنده زیر لب به پویا گفت: 
 «باش.

اصال من که پول نیوردم، »پویا به خودش اومد و گفت: 
ی خامنم رو آرشاویرجان زحمتش رو بکش و خواسته

 «برآورده کن.

 صحبت کردن، لبخند پهنی روی صورتش بود. و حین
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 دالرام»آرشاویر با خنده نگاهی به دالرام کرد و گفت: 
 «خواید؟خانم شام چیزی منی

 دالرام لبخند ملیح و پرسکشی زد.

 خرم.نه ممنون. من خودم می -

دم خو »اراده دستم رو به پشت آرشاویر زدم و گفتم: بی
 «گیرم. هرچی بخواد.براش می

از این حرف نگاهی به دالرام کردم و اون پشت  و بعد
چشمی نازک کرد. وای خدای من! این دخرت واقعا 

ذاشت باهاش خوب اورد و منیحرص من رو در می
شدم و این رفتار کنم. دیگه کم کم داشتم کفری می

 عاقبت خوبی نداشت.

دادم دونستم چرا بهش اهمیت میلعنت! من اصال منی
با یک حس وحشتناک و قوی  ولی مطمئنن داشتم
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کردم و این موضوع داشت خوی بد و مبارزه می
 کرد.ام رو بیدار میوحشیانه

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰- 

 دالرام

از خرید برگشتیم و بعد از تعویض لباس به ساحل 
رفتیم. پویان از وقتی که برگشته بودیم اخم کرده بود و 

 ده به نظرزد و این موضوع کمی نگران کننحرفی منی
 رسید.می

لباس ساحلی و بلندم رو پوشیدم که رنگ سبز داشت با 
 های ریِز رنگی رنگی.گل

که از بودن کرد و مثل اینپناه همراه پویا حرکت می
بردن که این موضوع من رو واقعا کنار هم لذت می

 کرد.خوشحال می
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ها بار فقط جوانکنار هم دور آتیش نشسته بودیم و این
تر ها برای درست کردن شام و ه بودن و بزرگاومد

 اسرتاحت کردن تو ویال مونده بودن.

 «وقت جرئت حقیقته.»پناه بلند گفت: 

اعرتاض کنن که اجازه نداد:  ها خواسنتبعضی
خواید برید بازی نکنید. ولی ما قراره حسابی منی»

 «خوش بگذرونیم.

ش و بعد از این حرف همه ساکت شدن و به پناه گو
لطفا یکم »کردن. بطری ایستک رو برداشت و گفت: 

 «جرئت داشته باشید و جرئت رو انتخاب کنید.

بطری رو چرخوند و به پریناز افتاد. پناه پشت چشمی 
 «ایش.»نازک کرد و زیر لب گفت: 
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پویا افتاد. دیگه از  بار بهدوباره بطری رو چرخوند و این
تونست اتفاق بیفته. از تر برای پناه منیاین مسخره
 م گرفته بود.ش خندهی توهم رفتهدیدن چهره

 «جرئت یا حقیقت؟»پویا به پرنیاز گفت: 

 حقی... جرئت! -

پناه تقریبا نزدیک بود شاخ در بیاره. رو به من کرد و 
 «شه.اوه! باورم منی»زیر لب گفت: 

 «یکی خوبش رو بگو.»گفت:  پناه بلند

 ای کرد.پویا خنده

 باشه باشه. -
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عه آقا پویا، »ای گفت: پریناز با صدای لوس و زننده
 «تخفیف بدید.

کرد و ای نپناه تیز به سمت پریناز نگاه کرد. پویا توجه
 «پناه نوشابه داریم؟»بعد از کمی فکر کردن گفت: 

 آره تو»پریناز با تعجب بهش نگاه کرد. پناه گفت: 
 «ساکی که خاله داده هست.

مت . به سپویا بلند شد و از تو ساک نوشابه رو برداشت
 «موهات رو باهاش بشور!»پریناز رفت و گفت: 

کرد. به نظرم حدود دو پریناز با فکی باز نگاهش می
ساعت وقت برای موهاش گذاشته بود تا فرشون کنه و با 

ده زدن و گفنت: تافت نگهشون داشته بود. همه زیر خن
 «یاال یاال یاال!»
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پرنیاز خون به صورتش جهیده بود با لبخند مضحکی 
 که چیزی نیست.این»نوشابه رو از پویا گرفت و گفت: 

 «حتام.

زد که چقدر عصبیه. شالش رو اش داد میکامال چهره
در اورد و همه ساکت شدن بودن. در نوشابه رو باز کرد 

خت. پناه بلند شد و گفت: و روی ته موهاش نوشابه ری
 «که بریز!شه. گفت بشور نه اینجوری منیاین»

نوشابه رو از دستش کشید و یک دفعه رو رسش خالی 
کرد و موهاش رو بهم ریخت. پریناز با نگاه مات و 

کرد. همه بلند بلند های رسخ به پناه نگاه میچشم
 خندیدن و اولین کسی که خندید پویان بود.می

با ناراحتی و عصبانیت به سمت ویال رفت و پناه  پریناز
دوباره بطری رو چرخوند، رو به من افتاد که پناه با 
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ذوق پشت چشمی نازک کرد و دوباره بطری رو 
 چرخوند.

ی پویان افتاد. دخرت خوب و به ماهرو، دخرت خاله
 آرومی بود. 

 «جرئت یا حقیقت.»ماهرو با خنده گفت: 

تونستم حقیقت رو در مورد یجا که اصال مناز اون
 هرچیزی بگم، به ناچار جرئت رو انتخاب کردم.

261 

 

 

چرخونیم به هرکس دوباره بطری رو می»ماهرو گفت: 
افتاد دالرام باید باهاش تانگو برقصه. من خیلی رقصش 

 «ببینمش.خواد دوباره رو دوست دارم و دمل می
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اصال انتظار نداشتم همچین درخواستی ازم بشه با 
که خیلی به جرئت ربطی نداشت. فکر کنم تنها این

چیزی که به ذهنش رسیده این بوده و نخواسته سختش 
 کنه.

 کرد. به پویان نگاه کردم که تیز به ماهرو نگاه می

یعنی اگر دخرت هم بود باید باهاش »پناه گفت: 
 «برقصه.

 «آره دیگه.»و خندید: ماهر 

 رقصیدم خیلی ضایعام گرفته بود اگر با دخرت میخنده
 و مسخره بود.

به خودم اومدم اصال قرار بود با کی برقصم؟ امیدوار  
 بودم، بطری به پویان بیفته تا معذب نباشم.



وشتآغجنون      
 

 

896 

896 
@romandl 

بار به آرشاویر افتاد. بطری دوباره چرخونده شد و این
 « اوهو! واو!»همه باهم گفنت: 

خودمم تعجب کرده بودم و انتظار نداشتم. اگر با یک 
ی تر بود. پناه خندهرقصیدم برام راحتدخرت می

کوتاهی به پویان کرد، اما اون اخم کرده بود. کم کم 
کردم این برش از من خوشش میاد وگرنه داشتم شک می
ای نداشت. شاید هم مهراب راست هیچ دلیل دیگه

 کردم عصبی بود. توجه منی که بهشگفت و از اینمی

 «اوه داماد رگ غیرتش باال زده.»پناه گفت: 

همه به پویان نگاه کردن و خندیدن. آرشاویر که فقط 
داداش اگر مشکلی داری، »لبخند به لب داشت گفت: 

 «کنم.کار رو به خاطر تو منیمن این
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پویان سخت و جدی در حالی که به من زل زده بود 
کنی. بازیه دیگه. برو ببینم چی کار مینه بابا، »گفت: 

 «رقصی!مطمئنم که به اندازه من خوب منی

دقیقا همون آهنگ شب آشنایی رو گذاشنت و من رو 
 خواست برقصم ولی مجبور بودم. معذب کردن. دمل منی

بلند شدم و آرشاویر تعظیمی کرد و دستم رو گرفت. 
رو  شلبخند ملیحی زدم و دستش رو گرفتم. دست دیگه

ش گذاشتم و با روی کمرم گذاشت و من هم روی شونه
 ریتم آهنگ خودم رو تکون دادم.

 هوا تاریک شده بود و نور روی صورمتون افتاده بود. 

 «چه رویایی!»ای کرد و آروم گفت: آرشاویر خنده
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مه دادم. چرخی زدم و به لبخندی زدم و به رقصم ادا
 سمتش برگشتم.

 فکر کنم پویان من رو بکشه. -

 فکر کنم باید براش آماده باشی. -

 گی.فکر کنم درست می -

 ی آرومی کردم چه فکر کنم فکر کنمی شد.خنده

 فکر کنم من رو هم دعوا کنه. البته که حق»گفت: 
 «نداره.

 گی.فکر کنم راست می -

بش بهم خیره شده بود و آروم های گیرا و جذابا چشم
 کرد.حرکت می
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توهم خوب بلدی این رقص رو. فکر کنم دوست  -
 دخرتت خوب یادت داده.

 دوباره خندید. فکر کنم به خندیدن عالقه داشت.

گی. اسمش گلوریا بود، البته که دقیقا درست می -
 دیگه اون رابطه متوم شد.

 «اسمش قشنگ بوده.»دوباره چرخی زدم و گفتم: 

 «خودش هم قشنگ بود.»لبخند محوی زد: 

حاال شاید بد باشه تو این جمع پرسیدنش و آروم  -
 «پچ کردن ولی چرا متوم شد؟آروم پچ

رسش رو تو گردنم فرو برد که تعجب کردم و بعد آروم 
 «چون اون با یکی دیگه آشنا شد.»گفت: 

و ازم فاصله گرفت. صداش پر از بغض و ناراحتی بود. 
 لش سوخت و لبخند غمگینی زدم.دمل به حا
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 متاسفم. -

هاش جمع شده بود و زیر نور تو این اشک تو چشم
 درخشید.تاریکی می

 چیزی نیست که بابتش تاسف بخوری. -

آهی کشیدم و با متوم شدن آهنگ با لبخند از آرشاویر 
جدا شدم. این مرد جذاب، احساسات قوی و لطیفی 

ق ناراحتیش هاش بود از عمداشت. اشکی که تو چشم
 داد و من عمیقأ براش ناراحت شده بودم.خرب می

 بعد از متوم شدن بازی به ویال برگشتیم و شام خوردیم.

به اتاق که رفتیم قبل از خواب دوشی گرفتم و ناچارا 
همون تاپ بنفش رنگ رو برداشتم و پوشیدم؛ به امید 

که پویان خواب باشه از حموم بیرون اومدم. این
اورچین به سمت تخت رفتم که دیدم پویان پاورچین پ

 هاش رو بسته.روش دراز کشیده و چشم
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 «لعنت بهت!»آروم گفتم: 

و حارض بودم قسم بخورم که یک لحظه اخم کرد ولی 
 بعد به حالت طبیعی برگشت. 

نیم بود. به ساعت نگاه کردم، ساعت یازده و 
 زدم یا نه.دونستم باید به مهراب زنگ میمنی

خواست باهاش صحبت کنم. چون که این اما دمل می 
ن تریموقع بیدار بود باهاش متاس گرفتم و به گوشه

 ی اتاق رفتم و منتظر شنیدن صداش شدم.نقطه

 سالم خانم پرستار. -
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د کرد. لبخنطوری صدام میفکر کنم اولین بار بود این
 حوی زدم و جواب سالمش رو دادم.م

لطفاً بهم یادآوری نکن که کارم چیه که پشتم  -
لرزه. تنها خوبی این سفر، آزاد شدنم از می

 بیامرستان بود.

 خربزه خوردی باید پای لرزش هم بشینی خانم. -

 طوره. ببخشید دیر موقع زنگ زدم ها.واقعا هم همین -

وندم. کاری خنه مشکلی نیست من داشتم کتاب می -
 نداشتم.

 چه خوب. خب دریا چطور بود؟ -

 تونستم صدای خوشحالش رو بشنوم.می

دریا خیلی خیلی خوبه. فکر کنم تا دو سه ماه دیگه  -
 کامال بهبود پیدا کنه.
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 عمیقأ از حرفی که شنیدم خوشحال شدم. 

 ممنون. خیلی خوشحامل کردید.  -

تت خودت حرفی نداری بزنی؟ چیزی تا االن اذی -
 نکرده.

 آروم خندیدم.

. کنهدونم چرا اما وجود این برش کال اذیتم میمنی -
کنه. دیگه اصال طبیعی هی مدام واسه من اخم می

 نیست.

دالرام باید مواظب خودت »مهراب جدی شد و گفت: 
شه و ها، آخر یک جایی متوم میباشی. این اخم کردن

نکن شه. لطفاً طوری رفتار چیزهای جدیدی رشوع می
 «که باعث عصبانیتش بشه.

 باور کن من اصال بهش کاری ندارم. -
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 دونم. اما اون داره. اون روت حساس شده. من می -

 ها.کردم از شنیدن این حرفتعجب می

 ست؟چرا باید حساس بشه؟ مگه دیوونه -

 «دونی نباشه.از کجا می»مهراب آهی کشید و گفت: 

 ست؟دیوونهگی یعنی واقعا داری می -

دونم باید مواظب خودت دونم دالرام. فقط میمنی -
باشی. زیاد بهش گیر نده. حتی شده باهاش مهربون 

 باش.
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 تونم. مهربون؟ با اون؟ من منی -

 «سعی کن.»غمگین گفت: 
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 یوای خدا. ولش کن در موردش صحبت نکنیم. برا -
مون رو دریا قاب عکس خریدم و عکس خانوادگی

 که خیلی دوستش داره رو قاب کردم.

 شه.خیلی هم عالی. حتام خوشحال می -

شم. فردا هم آخرین روز ممنون. من دیگه مزاحم منی -
 گردیم.سفره. پس فردا بر می

 به سالمتی.  -

 ممنون، شب بخیر. -

 هشداری که وقتی متاس قطع شد، ترسی به دمل افتاد.
نسبت به پویان بهم داده بود باعث ترسم شده بود. شاید 

تر دادم و یکم باهاش نرمباید به حرفش گوش می
 کردم.برخورد می
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اما برام جای تعجب داشت. این پرس وقتی من مورد  
تجاوز قرار گرفتم، خیلی عادی و ساده برخورد کرد و 

گذروندم و  من اون برهه رو تو تنهایی و با کمک مهراب
تفاوت بود. پس االن قضیه از چه قرار پویان کامال بی

 بود؟

 روی کاناپه دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم.

صبح روز بعد، وقتی صدای دریا رو شنیدم با خوشحالی 
روزم رو رشوع کردم. به فریامه زنگ زده بودم و گوشی 

لی ککه مسافرت رفته بودم رو به دریا داده بود و از این
 خوشحال بود.

برای صبحانه تو حیاط جیگر سیخ کشیده بودن. 
 آرشاویر و پویان و گرشا مسئول آماده کردنشون بودن.

 «صبح بخیر، َدنرس)رقاص( زیبا.»گرشا گفت: 

 صبح بخیر عزیزم. لطف داری. -
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خورد، زد و میها ناخونک میطور که به سیخپناه همون
 با دهن پر سالم کرد.

صبح بخیر. بیا اینم »لبخندی زد و گفت: آرشاویر بهم 
 «یواشکی برای تو.

و تیکه جیگری بهم داد که همون لحظه خوردمش و از 
 شدت لذیذ بودنش دمل ضعف رفت.

 مرسی. واقعا خوشمزه بود. -

ای کردم و بعد به پویان آرشاویر لپم رو کشید که خنده
 نگاه کردم. 

اد شد ی شد که باعثاخم ظریف روی پیشونیش دیده می
 هشدار مهراب بیفتم.
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راه بود که در تا شب بساط بازی و رقص و تفریح به
هاشون رفنت و همه به اتاق ۰۲نهایت ناچارا ساعت 

 خوابیدن.

خواست برای آخرین اومد و دمل میاما من خوابم منی 
بار دریا رو ببینم پس لباسم رو عوض کردم و پاورچین 

ترسیدم چون کمی می پاورچین از ویال بیرون اومدم.
ساعت از دوازده شب گذشته بود و من تنهای تنها تو 

 ساحل اختصاصی این خونه نشسته بودم.
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ها نشستم و سعی کردم ترس رو از خودم دور روی ماسه
هایی که سیاه شده بودن و بهم کنم و از دیدن موج
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ا هها مثل ما آدمزدن لذت بربم. این موجرضبه میدیگه 
 بودن.

زنه میاد باال و اون یکی یکی به اون یکی رضبه می 
ره پایین و این رقابت و کشمکش تا آخر ادامه داره می

رن. شاید رسن و هر دو از بین میتا به ساحل می
خواست بهمون نشون بده، ها میی این موجقصه

ای که باشه آدم رو های بد و سخت در هر زمینهرقابت
 کشونه.به نابودی می

کردم و هنگ گذاشته بودم و باهاش همخونی میآ 
خورد نهایت لذت رو داشتم از نسیمی که به صورتم می

بردم. پاهام رو زیر شن رسد کرده بودم و از حسی می
 زدم.داد لبخند میکه بهم می

حدود نیم ساعت نشسته بودم و به ساحل خیره شده 
 بودم که با شنیدن صدای پایی، ترسیده برگشتم.
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های اومد. با چشمیان بود که داشت به سمتم میپو
هاش و تاریک و نگاه رسد، پوزخند تیزی روی لب

گفتم از شد. اگه میهای محکم بهم نزدیک میقدم
دیدنش نرتسیدم، دروغ گفتم. تا حاال این نوع نگاهش 

 رو ندیده بودم.

جا چی کار پویان این»باالخره به خودم اومدم و گفتم: 
 «کنی؟می

تر تونستم راحتشد و من میتر میهر لحظه بهم نزدیک
 هاش رو ببینم.برق تو چشم

پویان! با توام، یک چیزی بگو. داری چی کار  -
 «کنی؟می

 روش ایستادم.بلند شدم و روبه

 ها چیه؟ یعنی چی؟ مگه اللی!این مسخره بازی -
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ای که به صورتم زد برق از رسم پرید. متعجب و با سیلی
 هام کشیدم.خیره شدم و دستی به لبگنگ بهش 

زد. به خودم هاش برق میهنوز پوزخند داشت و چشم
عوضی روانی! این چه کاری بود »اومدم و داد کشیدم: 

 «کنی!کنی دست رو من بلند میکردی! تو غلط می

اش بزنم که همون لحظه دستم خواستم با دستم به سینه
 رو محکم گرفت و فشار داد.
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 لعنت بهت! ومل کن. -

کردم و برید. درکش منیدردش داشت امونم رو می
 فهمیدم.ش رو منیمعنی این کارهای وحشیانه
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 تر دستمسعی کردم دستم رو ازش جدا کنم ولی محکم
 ها پرتم کرد.رو گرفت و روی شن

 «دردت چیه؟لعنتی! حرف بزن. »داد کشیدم: 

 «درد من تویی!»آخر دهن باز کرد و گفت: 

تر به شکمم لگد زد که مرگ رو جلوی و بعد محکم
های بردیا تو ذهنم هام دیدم. برای یک لحظه حرفچشم

رژه رفت و تنم رو لرزوند. مثل این که وقتش رسیده 
 بود و این مرد به سیم آخر زده بود.

 دم.به سختی بلند شدم و به شکمم چسبی

ی اهل تو فقط یک بار دیگه من رو بزن، تا من همه -
 خونه رو بیدار کنم! و لوت بدم!

عصبی شد و دوباره به سمتم هجوم اورد و روی زمین 
 پرتم کرد.
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خواستم جیغ بکشم و بقیه رو خرب کنم که دستش رو 
 روی دهنم گذاشت. 

 ول...م ک...ن عو...ضی! -

دادم اما اون میزدم و فحشش با دهن بسته حرف می
کشید و حس ای تکون نخورد. شکمم تیر میذره
ریزی دارم. ولی امیدوار بودم که این کردم خونمی

 فقط یک حس باشه.

 یک دفعه من رو از جا بلند کرد و به سمت دریا رفت.

ی عوض»تونستم دستش رو از دهنم جدا کنم و داد بزنم: 
 «ته؟کنی! معلوم هست چکار میرشف داری چیبی

ی وارد آب شدیم و پاهام توی آب رسد رفت و همه
وجودم یخ زد. پویان من رو تو آب پرت کرد و مشتی به 

ام زد. وقتی توی آب پرت شدم، نفسم برید. قفسه سینه
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آب به قدری رسد بود که خون تو رگ هام منجمد شد و 
 برق از رسم پرید.

مه تو آب خورد. پویان تا نیهام از رسما بهم میدندون
 کرد.های ترسناک و وحشی نگاهم میبود و با چشم

مگه هاری »لرزیدم و داد کشیدم: همون طور که می
خوای من ها چیه؟ میداری تو عوضی! این مسخره بازی

رو به کشنت بدی! برسیم ویال لوت میدم بدبخت، این 
 «های مسخره رو لو میدم.و شوهر بازی ها و زنبازی
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خفه شو! به حد کافی تحملت کردم، »داد کشید: 
خوردم خواهرت کار رو بکنی قسم میدالرام. اگر این

 «کشم!رو می

 از چیزی که شنیدم بیشرت از همه چی ترسیدم.

قدر درد نداشت که این حرف شاید کتک خوردنم این 
ونستم حرفش رو باور کنم. اون تتیر به قلبم زد. منی

 کرد!کار رو منیرحم نبود! اون واقعا اینقدر بیاین

ریخت، اما امیدوار بودم تو هام میلرزیدم و اشکمی
 هام نشه.این تاریکی متوجه اشک

 کنی! تو این کار رو منی -

پویان پوزخندی زد و من رو از آب بیرون کشید و با 
 یتو آب پرتم کرد و همه هاش بلندم کرد و دوبارهدست

ها رو با دست های لرزون انجام رشف بازیاین بی
 داد. می
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 «امتحانم کن!»خندید و گفت: 

خواست و از حرفش دوباره لرزم بیشرت شد. دمل منی
های قرمز و براق و امتحانش کنم. این مرد با این چشم

های اون پوزخند روی لبش ترسناک شده بود و آدم
 کردن.های ترسناک میترسناک کار

خواستم کم بیارم لب گزیدم و به خودم پیچیدم، منی
جا بحث من نبود؛ اون خواهرم رو توی ماجرا اما این

 کشیده بود.

 خوای؟ چی از جونم می -

ن شدها همینطور به بدنم کوبیده میپوزخندی زد. موج
کردم هنوز کردن. تعجب میو دردم رو بیشرت می

 م.بیهوش نشده بود

های جدیدی داریم دالرام، من از این به بعد قانون -
 تونم کارهاتو تحمل کنم.دیگه منی
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 کنی؟ جوری میتو چت شده؟ چرا این -

 هاش بیشرت شد.یک دفعه برق چشم

رقصی و باهاش الس کنی با آرشاویر میتو غلط می -
خندی و می زنی وزنی و تو گوشش حرف میمی

زنی و دل و همه چیز زنگ میبیمدام به اون دکرت 
 قلوه میدی!

خواست دوباره من رو بزنه که با صدای ضعیفی گفتم: 
 «نزن! بس کن!»

دستش روی هوا موند و بعد از چند ثانیه خیره شدن 
 بهم دستش رو پایین اورد.
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این دریای لعنتی بیام  خواست هرچه رسیعرت ازدمل می
 کردم از شدت رسما زنده مبونم.بیرون چون فکر منی

من با آرشاویر چی کار دارم لعنتی! ما فقط به  -
خاطر بازی باهم رقصیدیم. اون فقط داشت در 

 گفت. تو چته؟ دخرت قبلیش بهم میمورد دوست

 به سختی روی پاهام ایستادم که مانعم نشد.

هات ادامه نده بازی حشیمن میرم تو ساحل، به و  -
 قدرلطفا. به اندازی کافی زدی. از کی تا حاال این

 غیرت شدی؟بی

با درد و لرز از دریا بیرون اومدم و خودم رو روی 
 های ساحل انداختم.شن

پویان از آب بیرون اومد و انگار نه انگار اون آب چقدر 
 رسد بود. 
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 د.به شکمم چسبیده بودم و حامل اصال خوب نبو 

ت کرد؟ هات راضیراضی شدی؟ این دیوونه بازی -
تو دریا انداختی که توی این هوا رسد  االن مثال منو

منجمد بشم، چی شد؟ منو زدی که چی رو ثابت 
 کنی؟ ثابت کنی خیلی مردی؟ متاسفم برات پویان.

کرد. شاید از اینکه فهمیده بود چیزی خیره بهم نگاه می
الکی این رفتارها رو کرده بود بین و من آرشاویر نبود و 

 پشیمون بود! البته که شاید! 

 خوام بزمنت.ساکت شو، فقط. من منی -

 کرد.با اخم بهم نگاه می

دیگه حق نداری به اون دکرت مسخره زنگ بزنی  -
بار هم نباید کنار فهمی!؟ حق نداری! حتی یکمی

 هم ببینمتون! 
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نباختم و که واقعا ازش ترسیده بودم، خودم رو با این
به چه حقی؟ تو هیچ حقی تو زندگی من نداری! »گفتم: 

 «مگه یادت رفته؟

به سمتم هجوم اورد ولی این دفعه نزد، مطمئنم اگر 
 شدم.زد راهی بیامرستان میمی

از این به بعد دارم! از این به »بلند و عصبانی گفت: 
 «گم همونه!بعد هرچه من می

من! پویان تو از من وای خدای »بلند خندیدم و گفتم: 
خوشت میاد؟ وای خدا، تو من رو دوست داری. همینه 

 «شه!زنی! باورم منیقدر پرپر میکه این
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هام که انگار براش سنگین بودن لگدی با شنیدن حرف
به ساق پام زد که از دردی که تو پام پیچید هوش از 
رسم رفت. این دفعه طاقت نیاوردم و به سختی بلند 
شدم و مشت و لگدهای بی جونم رو به سمتش روانه 

 دادم.کردم و فحشش می

دونم چرا عاشقم شدی یا نزن وحشی! نزن! من منی -
کنم! اما که نشدی و حساس شدی! من درک منی

کنه و من از تو متنفرم و این چیزی رو عوض منی
کنه اگه تا مه چی رو بدتر میفقط این کارهات ه
توجه بودم از این به بعد روی این لحظه بهت بی

 بینی! فهمیدی؟ فهمیدی پویان؟!خوشم رو منی

شدم که تا همین داشتم جلوی کسی شیر و پرجرئت می
هاش گرفته بود چند لحظه پیش من رو زیر مشت و لگد
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و جون خواهرم رو تهدید کرده بود. اما من اگه ضعف 
 تونست بکنه!دادم هیچ غلطی منیون منینش

هام رو بزنم و دوباره من رو روی کامل گذاشت من حرف
زمین پرت کرد. رگ پیشونیش باال زده بود و نفس نفس 

 زد.می

ی هیچی اینقدر واسه من اراجیف نبند دخرته -
. پس هرچی ت به تار موی من بندهندار! تو زندگی

 کنی!من میگم گوش می

 به همین»که درد بیشرتی تو شکمم پیچید: خندیدم 
 «هات گوش منیدم.خیال باش. من هیچ وقت به حرف

 بلندتر خندیدم، شاید از عصبانیت بود.

تو عاشقم شدی پویان! چشم نداری ببینی با بقیه  -
شی ای میتوجه! تو داری دیوونهبه تو بی خوبم و

 سوزه.بدبخت! دمل برات می
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 ازم دور شد.بار نگاهم نگرد و این

 جا صدات در نیاد تا برگردم.بشین این -

 «که چی؟»اخم کردم و بلند گفتم: 

 برم وسایل رو بیارم برگردیم خونه. -

 خندیدم.

هات منو اینجوری ببینن؟ که ترسی فامیلمی -
رشف و روانی هستی؟ آره؟ بفهمن تو یک آدم بی

 خوای چی بگی هوم؟وقتی رفتیم می

ف زدن سخت بود اما کشید و حر شکمم تیر می
 رشف ساکت باشم.تونستم در برابر این آدم بیمنی

جا بشین. فقط از این به بعد قبل خفه شو و همین -
خواستی دهن بازی کنی یاد خواهرت اینکه می

 بیافت. 
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رفتیم و این رو هشدار آمیز و گفت و دور شد. باید می
خواستم تو این خانواده حرفی از من و من هم منی

ان زده بشه یا پشتم چیزی ببندن پس نشستم و به پوی
 درد کشیدنم ادامه دادم.
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 حدود یک ربع بعد با اخم سنگین برگشت.

 بلند شو! -

به سختی بلند شدم و لبم رو گزیدم. کامال مرگ رو با 
 دیدم.هام میهر حرکت جلوی چشم

گه تو فقط یک بار دی»متش نگاه کردم و گفتم: تیز به س
 «دست رو من بلند کن.
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 پوزخندی زد.

هام پا روی دمم نذار و مثل یک دخرت خوب به حرف -
 گوش بده. 

 لنگان به سمت ماشین رفتیم.لنگ

ات شد یهو؟ یهو فهمیدی عاشقی؟ بعد زدی به سیم چه -
 آخر؟

 فقط سوار ماشین شو. -

 درد لب گزیدم.سوار ماشین شدم و از 

 «زبونت رو نگه دارها.»اخم کردم و گفتم: 

های ماشین رو روشن کنه پویان بدون این که چراغ
ترین حالت ممکن از ویال حرکت کرد و در محتاطانه

 خارج شد.
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کشید و به خودم چسبیده بودم. روی زیر شکمم تیر می
صندلی عقب نشسته بودم و از هرگونه نزدیکی بهش 

کردم. پاهام رو روی صندلی دراز کردم و امتناع می
 رسم رو به پنجره تکیه دادم. 

حدود یک ساعت تو سکوت گذشت و پویان با جدیت 
 کرد. مردک عوضی! َرم کرده بود یک دفعه. رانندگی می

ه تر بشکردم تکون نخورم تا دردم قابل تحملسعی می
 شدم.مردم و زنده میاما توی هر دست انداز می

 خوای چیزی بگیرم برات؟می -

 با شنیدن حرفش دمل خواست تو صورتش تف بندازم.

چی؟ دقیقا چی؟ دیگه »تیز نگاهش کردم و بلند گفتم: 
 «خوای بکنی؟چه غلطی می
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باشی؟ چمیدونم یک چیزی که  تونی آدممنی -
 دردت رو آروم کنه.

 خندیدم. 

. تا جون وای خدای من! تو اصال حالت خوب نیست -
خوای دردم رو گی میزنی و بعد میمی داری

آروم کنی؟ تو که روانی نبودی چطور یهو روانی 
 شدی؟

 «با من درست صحبت کن!»داد زد: 

تو واقعا خیلی رو داری! تو حق نداری با من حرف  -
فهمی؟ االن هم وقتی رسیدیم من رو بزنی، می

ی کنی؛ من با تو تو اون خونهمون پیاده میخونه
 جن منیام.کوفتی و ل
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خواب دیدی خیر باشه. تو همون خونه »خندید و گفت: 
شی. ساکت باش و دردت رو کوفتی و لجن پیاده می

 «بکش.

داد و بیشرت رشف مسلام به حرفم گوش منیاین بی
ساکت بشم تا حداقل کرد، پس ترجیح دادم اذیتم می

 کمی آرامش بگیرم.

با شنیدن صدای زمخت پویان بیدار شدم. کل راه رو 
خوابیده بودم که واقعا خوب بود و بدنم به این خواب 

نیاز داشت. قصد کرد تا دستم رو بگیره و کمکم کنه که 
 با اخم غلیظی دستم رو پس کشیدم.

تونم برم. تو فقط به من دست ومل کن، خودم می -
 نزن.
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اخمی بهم کرد و وسایل رو از صندوق ماشین برداشت، 
 من هم کیفم رو برداشتم و روی دوشم انداختم.

کردم به با درد وحشتناکی که تو ساق پام حس می 
گرفتم و هام رو گاز میسمت خونه حرکت کردم. لب

شد. وقتی وارد آپارمتان ی خون زیر لبم حس میمزه
یشرت کردم و خودم رو تو شدم، رسعتم رو به سختی ب

 اتاق انداختم و بالفاصله در رو قفل کردم.

هام گرفتم. پشت در اتاق نشستم و رسم رو با دست 
دونستم قراره چی بشه، قراره چه بالیی رسم بیاره. منی

هشدار مهراب به واقعیت تبدیل شده بود و این مردک 
 روانی رو من حس پیدا کرده بود.

شه آدم عاشق هم نبود، مگه میاین حس لعنتی عشق 
بشه و زندگی کسی که دوست داره رو سیاه کنه و تا حد 

 کردم. مرگ اون رو بزنه؟ من که فکر منی
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 ریخنتهام بی اختیار میحاال که تنها شده بودم، اشک
کرد و طاقتم و درد بیشرت از قبل تو وجودم طغیان می

پست  گذشتم، اون یکبرید. من از پویان منیرو می
 فطرت روانی بود.

هق تبدیل شد. دستم رو روی دهنم هام به هقو اشک
 گذاشتم تا صدام بیرون نره و به حال خودم گریه کردم.

هام با تونستم حموم برم و خودم رو بشورم. لباسمنی
آب دریا هنوز منناک بود و به تنم چسبیده بود. بوی 

. خوردمیبدی گرفته بودم و حامل بیشرت از خودم بهم 
ی بدنم کبود هام رو عوض کردم، همهبه سختی لباس

شده بود. ساق پام متورم شده بود و به رنگ بنفش در 
اومده بود. شکمم قرمز شده بود و بیش از حد درد 

 کرد.می
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 گوشیم رو از تو کیفم بیرون کشیدم.

بح بود. به سختی روی تخت دراز ساعت هفت ص
کشیدم. هنوز دو روز دیگه مرخصی داشتم و این همه 

 کرد. چیز رو بهرت می

نیاز داشتم با یکی حرف بزنم و خودم رو آروم کنم و 
اراده به اولین کسی که فکر کردم مهراب بود. خیلی بی

همون کسی که من رو نسبت به همچین روزی هشدار 
ه خیلی زودتر از اون چیزی که داده بود. هشداری ک

 انتظار داشتم اتفاق افتاده بود.

کرد چیزی بین من و مهراب بود که تو پویان فکر می
کرد. به فکرهای دریا من رو به بودن باهاش تهدید می

آمیزش پوزخندی زدم و شامره مهراب مسخره و حسادت
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رو گرفتم. مهراب تنها آدم خوبی بود که تو زندگیم 
 تم.شناخمی

. باز هم دمل صداش رو شنیدم و آروم سالم کردم
 خواست پویان صدام رو بشنوه.منی

 خوبید؟ صداتون ضعیفه. -

 هستم یا شام.« تو»لبخندی زدم. معلوم نبود من 

زد، انگار هنوز هر بار به یک شکلی باهام حرف می 
 تکلیفمون مشخص نبود.

 تونم بلندتر صحبت کنم.نیستم و منی نه خوب -

ی حواسش یک دفعه لحن صداش تیز شد و انگار همه
 رو معطوف صدای من کرد.

 خب چرا خوب نیستید؟ چیزی شده؟ -

 هام بشم.لب گزیدم تا مانع ریخنت اشک
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 پویان دیوونه شده، اون خیلی ترسناک شده. -

 چرا چطور شده؟ -

 من رفته بودم ساحل و بعد اون اومد و... -

 االن کجایید؟ -

ایم. اگر بفهمه بهت زنگ زدم بدتر برگشتیم. خونهاالن  -
 کشه.من رو می

تونستم حتی پشت گوشی، پیچ خوردن ابروهاش رو می
 ببینم. نگاه تاریک و خشمگینش رو ببینم. 

 حالت چطوره؟ همه چی رو تعریف کن. -

دادم، وقتی داشتم براش همه چیز رو توضیح می
. نعشون بشمتونستم ماریخت و دیگه منیهام میاشک

فهمیدم چه بالیی رسم کردم تازه میوقتی تعریف می
 اورده و چه بالیی قراره رسم بیاد.
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تونستم پیش همه محکم باشم و خودم رو نبازم. منی
ای که دیگه بریده بودم از این همه درد و بدبختی

نیاز داشتم به یکی که بهش تکیه کنم  کشیده بودم و من
 جا این فرد مهراب بود. و باهاش حرف بزنم و تا این

 دالرام تو باید همین االن بری بیامرستان! -

فهمن چه بالیی رسم تونم. برم همه میشه، منیمنی -
 .اومده

مگه مهمه بقیه چی »تقریبا با صدای بلند گفت: 
 «گن؟می
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رفت ولی نه اونقدری که به  منم یکم تن صدام باال
 بیرون درز کنه.

دونن مامان شه! همینطوری همه میشه منیمنی -
من چه آدمیه و کارش چیه و پدرم رو سکته داده و 

ما رو به بدبختی کشونده. همینطوری پشتم حرف 
 هست، برام بسه.

 تر گرفت. کمی آروم

شه با این وضع رس کنی. خودت پرستاری، ولی منی -
 یکم به خودت برس. 

 «تونم بکنم.کاری منیفعال هیچ»پوزخندی زدم: 

دالرام، باید کاری بکنی این صیغه فسخ بشه. وگرنه  -
 گذرونی.روزهای سختی رو می

 تونم، اون به مرگ خواهرم من رو تهدید کرد.منی -
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چه حسی داری، ولی تو  دونماین وحشتناکه. من می -
 تونی خودت رو ببازی. منی

ه غیرت بود، شلختاون اصال اینطوری نبود. بد بود، بی -
پریش نبود. چی گر و روانو رو اعصاب بود، اما شکنجه

 شه.به رسش اومده؟ من باورم منی

 تر شده بود.صداش عصبی

 تونی بیشرت از این پیششمن که گفتم، دالرام! تو منی -
 شی. باید کاری کنی صیغه فسخ شه.با

کار بکنم، مدت این صیغه یک ساله و تونم هیچمن منی -
هنوز نصف ماه رد نشده. بعدش چی؟ دریا رو چی کار 

 کنم؟ 

کنم دالرام، من کمکت می»صداش آروم و مالیم شد: 
کنم. االن مسئله بهت قول میدم. من به دریا کمک می
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م! یکم هم به خودت دریا نیست، موضوع تویی دالرا
 «فکر کن.

کرد. هاش دمل رو نرم میی وجودم گرم شد، حرفهمه
کار رو بکنم. اینطوری مدیونش تونستم اینولی منی

تر از همه من گدا نبودم که از این و اون شدم و مهممی
چیزی بخوام. من باید خودم یک فکری به حال خودم 

 کردم.می
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کنه. اون خیلی شه. صیغه رو باطل منیمنی -
تونم جون خواهرم رو رسش ترسناک شده من منی

ریسک کنم. با اون چیزهایی که امشب دیدم 
 تونم مطمنئ باشم که تهدیدش رو عملی نکنه.منی
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 آهی از رس ناامیدی کشید.

 خوای چی کار کنی؟پس می -

دونم پویان تا چه حد عقلش دونم. من منیمنیفعال  -
 رو از دست داده.

کنی. اما من بازم من امیدوارم بدونی چی کار می -
 کنارتون هستم.

لبخندی زدم، شاید حرف زدن باهاش یکم از دردهام رو 
 تسکین داده بود، چون حامل کمی بهرت شده بود.

 هام روبعد از خداحافظی متاس رو قطع کردم و چشم
بستم و سعی کردم به دردم و آینده فکر نکنم. من 

ها تر از این حرفتونستم باهاش کنار بیام، من قویمی
 بودم.

 با صدای چند رضبه که به در خورد، بیدار شدم. 
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 دالرام، بیا بیرون صبحانه بخور. -

به سختی از روی تخت بلند شدم، هنوزم درد داشتم 
شنیدم تعجب می تر بود. از چیزی کهولی قابل تحمل

 کردم؛ این مرد، تکلیفش با خودش مشخص نبود.می

پویان به نظرم تو رست به جایی خورده. من  -
تونم تو رو درک کنم. تنها حسی که بهم میدی منی

 انزجار و تنفره.

 و لحن صحبتم پر از نفرت و عصبانیت بود.

این مرد به قدری رو داشت که من رو برای خوردن  
کرد، دقیقا بعد از اون همه عذابی که میصبحانه دعوت 

 تو دریا بهم داده بود.

دالرام، همین االن میای بیرون وگرنه دیگه رنگ  -
 بینی.این اتاق رو منی
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قفل در رو باز کردم و سینه به سینه باهاش مواجه شدم. 
 هام به عقب هولش دادم و داد زدم.با کف دست

ی؟ هر ت شده روانخوای از جون من؟ چهچی می -
 زنی!روز یک فازی می

 هام رو گرفت و اخم کرد.دست

خوام اتفاق دالرام بهرته آروم بگیری. من منی -
دیشب دوباره تکرار بشه، پس حواست به رفتارت 

 باشه.

 با شنیدن حرفش قهقهه زدم. 

ای! خودت وای خدای من، پویان تو واقعا دیوونه -
 گی؟فهمی داری چی میمی
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سعی کرد آرامش خودش رو حفظ کنه و به اعصابش 
 مسلط باشه.

 دالرام گفتم با من درست صحبت کن.  -

 دوباره به عقب هولش دادم.

زنی که زنی منو نه؟ میدرست صحبت نکنم، می -
 بیشرت به دیوونه بودنت اقرار کنی؟

ن م»رفت گفت: قب میهام عقب عهمینطور که با رضبه
ش تقصیر دیشب کنرتمل رو از دست دادم، اما همه

 .«خودته. حاال هم زبونت رو نگه دار تا نربیدمش

 قهقهه زدم. 

کنی؟ تو یک وای خدا پویان. بچه تهدید می -
 ای عزیزم.عرضهبی
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دالرام، یاد دریا »پویان وارد آشپزخونه شد و گفت: 
 «بیفت.

قبل از اینکه در اتاق رو محکم به سمت اتاقم رفتم و 
کنی پویان هیچ تو هیچ غلطی منی»ببندم گفتم: 

 «غلطی!

که دستش بهم برسه از رسیع حارض شدم و قبل از این
 خونه بیرون زدم. 

هنوز هم راه رفنت برام سخت بود و درد داشتم. تاکسی 
گرفتم و آدرس مطب مهراب رو دادم. جای دیگه 

دید سکته طوری مین رو اینتونستم برم، دریا ممنی
 کرد.می

با زنگ خوردن گوشیم دست از حرص خوردن و درد 
 کشیدن برداشتم و جواب متاس پناه رو دادم.

 سالم دالرام خوبی؟ -
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 آره خوبم عزیزم. -

چقدر یهویی و بی خرب رفتید. خاله کلی »نگران گفت: 
نگران شد برات. پویان گفت حالت خیلی بد شده مجبور 

 «بربتت دکرت. مطمئنی خوبی االن؟شده 

ای نداشت گفت. چیز دیگهپوزخندی زدم، باید هم می
تونست بگه تا حد مرگ زنم رو زدم. بگه. منی

 تونست.تونست بگه روانی شده، منیمنی

 آره بهرتم. ببخشید که نگران شدید. -

دالرام مطمنئ »پناه انگار که باور نکرده باشه گفت: 
 «باشم؟

ست راستش رو بهش بگم و دست از نقش خوادمل می
 بازی کردن بردارم حداقل برای پناه.
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ام با زیبا و من واقعا به یک دوست نیاز داشتم، رابطه
خیلی وقت بود که کم شده بود و فقط گاهی متاس 

. البته که حق داشت، زدیمگرفتیم و حرف میمی
مادرش مریض بود و به تازگی با کسی به اسم مرصاد 

کرد شده بود و وقتش رو رصف گذشنت با کسی میآشنا 
 که دوستش داشت.
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ا گفتم، اون واقعشاید واقعا باید به پناه همه چیز رو می
 یک دوست خوب بود.

 بعدا بهت میگم پناه. -
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و بعد گرم ازم  و پناه متوجه شد و ادامه نداد
 خداحافظی کرد.

خواستم با این قیافه ژولیده از تاکسی پیاده شدم، منی
و عصبی وارد مطبش بشم پس به  مهراب زنگ زدم و 

 جلوی در منتظر جوابش شدم.

 سالم. -

ز دونستم اسالم، خوبید؟ من بیرون مطبم، دیگه منی -
 .ها و کارهای پویان به کجا پناه بیارمحرف

وم م متن. ده دقیقه دیگه مشاورهصرب کن. بیا تو بشی -
 شه.می

هام توی دست به دیوار تکیه دادم و کیفم رو محکم
 گرفتم.

 منیام تو. خیلی اوضاعم جالب نیست. -
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مگه دوباره دست روت »با صدای عصبی و نگران گفت: 
 «بلند کرد؟

نه برعکس صبحانه برام درست »پوزخندی زدم و گفتم: 
 «کرد.

ده دقیقه دیگه میام بیرون. باشه، صرب کن. من  -
 .تونم بیشرت حرف بزنم، مریضم منتظرهمنی

 باشه ببخشید، فعال. -

کردم و حدود یک ربع منتظر بودم و با موهام بازی می
شاید نزدیک به سه بار پویان بهم زنگ زد و جواب 

کردم که چرا اینقدر یهویی بهم ندادم. درکش منی
داد که ود و بروز منیمند شده بود؟ شاید شده بعالقه

 . حاال به سیم آخر زده بود



وشتآغجنون      
 

 

947 

947 
@romandl 

اما همچین چیزی برام قابل باور نبود چون من و پویان 
ی دوستانه و گرمی نداشتیم که باعث بشم بهم رابطه
 مند بشه.عالقه

رو هایی برگشتم و با مهراب روبهبا شنیدن صدای قدم
 شدم. 

ی زد و موهاهاش برق میزیر نور خورشید چشم
ای رنگی درخشید. کت و شلوار سورمهش میمشکی

ی اول پیرهن سفیدش باز بود. تنش بود و دو تا دکمه
بعد از چند ثانیه نگاه کردن بهش سالم کردم و رسم رو 

 پایین انداختم.
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رو روبههایی برگشتم و با مهراب با شنیدن صدای قدم
زد و موهای هاش برق میشدم. زیر نور خورشید چشم

 ای رنگی تنشدرخشید. کت و شلوار سورمهمشکیش می
 ی اول پیرهن سفیدش باز بود. بود و دو تا دکمه

بعد از چند ثانیه نگاه کردن بهش سالم کردم و رسم رو 
 پایین انداختم.

 سالم. خب چی شده؟ -

ی با لبخند مالیم گوشه دوباره نگاهم رو بهش دوختم که
 لبش مواجه شدم.

تونم حتی دوست ندارم تو اون خونه باشم. منی -
 تونستمصداش رو تحمل کنم. با این وضع هم منی
 برم بیامرستان. جای دیگه هم نداشتم برم.

م که ی لبم بود که کبود شده بود و گونهنگاهش به گوشه
 کمی ورم کرده بود. 
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چیز خاصی نیست زود خوب »پوزخندی زدم و گفتم: 
 «شه. جاهای دیگه بدتر کبود شده.می

بدی دادم.  و بعد از حرفم تازه متوجه شدم چه سوتی
 «یعنی کجاها؟»تر شد و گفت: لبخندش پر رنگ

از شنیدن سوالش بیشرت تعجب کردم، انتظار نداشتم 
 طوری برخورد کنه و شیطنت به خرج بده.این

 دونم.منی -

ا شیطنت نگاهش کردم. تای ابروش رو و بعد خودمم ب
 باال انداخت و چیزی نگفت.

. دوست داری کجا حرف خب من دو ساعت وقت دارم -
 بزنیم؟

هام خوب نیست. هرچی دم دستم دونم که لباسمنی -
 اومد پوشیدم. 



وشتآغجنون      
 

 

950 

950 
@romandl 

 «پس دنبامل بیا.»خندید و گفت: 

 ریم؟کجا می -

 تو ماشین. -

بین من و مهراب اتفاق فهمیدم این چیزی که داشت منی
افتاد چی بود ولی هرچی بود حس خوبی بهم می
 داد.می

 «باشه.»منم خندیدم و گفتم: 

سوار ماشین مشکی رنگ و مدل باالش شدم. از 
دونستم، حدسی هم جایی که چیزی از ماشین منیاون

تونستم بزنم که چه نوع ماشینی بود، البته که برام منی
 اهمیت هم نداشت.
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 «خب صبحانه نخوردی؟»ماشین رو روشن کرد و گفت: 

 خوای بهم صبحانه بدی؟نه نخوردم. نکنه می -

 آره، چی دوست داری؟ -

 ها جایی برم.تونم با این لباسخب من که گفتم منی -

 خوریم.فالفل خوبه؟ تو ماشین می -

 صبح فالفل میدن؟ساعت ده  -

 «مزه است.آره. خیلی هم خوش»خندید و گفت: 

 «پس باشه. ممنون.»کمربندم رو بستم و گفتم: 

 نگاهم کرد و لبخندی زد.

 خب مسافرت چطور بود؟ -
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بود اولش خوب بود، آخرش افتضاح. اگر پویان منی -
 خیلی بهرت هم بود.

م مگه من نگفت»به داخل خیابون اصلی پیچید و گفت: 
 «پا روی دمش نذار؟

ن . او باور کن من کاری نکردم که روی اعصابش برم -
رقصیدم عصبی شده از اینکه من با آرشاویر می

دونستم بود، ولی اون فقط یک بازی بود. من منی
 شه.قدر عصبی میاین

 کرد بین من و آرشاویر چیزی هست.اون فکر می 

 «ت؟حاال چیزی هس»زیر چشمی نگاهم کرد و گفت: 

معلومه که نه! ما »متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  -
. اون فقط یک پرس خوب فقط چند روز باهم آشنا شدیم

 «و مهربونه.
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 خب آرشاویر کی هست حاال؟ -

پرس دایی پویان. به قول پناه یک چیزی رو بگم اون  -
 واقعا جذابه.

و بعد خندیدم. مهراب هم خندید و جلوی فالفل 
 ایستاد. فروشی کوچیکی

 خوای؟صرب کن تا بیام. نوشابه هم می -

 «واقعا که آقای دکرت، رس صبح؟»خندیدم و گفتم: 

 تای ابروش رو باال داد و لبخندی زد.

من یک روانشناسم نه یک دکرت تغذیه. حاال یکم  -
 ناپرهیزی اشکالی نداره.

باشه »های خندون گفتم: لب گزیدم و با چشم
 «خورم.می
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با رفنت مهراب گوشیم روشن کردم که با موجی از 
 های پویان مواجه شدم.اساماس

حاال امروز بهت کاری نداشتم، ولی از فردا حق نداری  -
 رسخود از خونه بیرون بری.

رسم اگه بفهمم پیش اون دکرت نکبتی، حسابت رو می -
 دالرام.

. همین االن میای خونه، دارم جدی ، کافیهدالرام -
 میگم.

هاش رو عصبی پاک کردم و گوشیم رو تو اساماس
کیفم انداختم. این مرد بیش از اندازه پرو و بیشعور 
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تونست من رو کنرتل کنه، اصال همچین بود. اون منی
 حقی نداشت.

هام توهم بود. فالفل رو از با برگشنت مهراب هنوز اخم
 رفتم و تشکر کردم.دستش گ

 «چرا عصبی شدی باز؟»مهراب سوار ماشین شد و گفت: 

از دست پویان. پیامک داده برای من امر و نهی  -
گه اگه بفهمم با دکرت بودی حسابت رو کنه. میمی
ه کنگه باید االن بیای خونه، فکر میرسم. میمی

دونم چطوری باید برگردم خونه، اربامبه، واقعا منی
 خواد برگردم. منیاصال دمل

من که گفتم دالرام، باید کاری کنی این صیغه فسخ  -
 شه. 
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. تونم بفهمم چرا اینقدر یهویی فهمید عاشقمهمن منی -
ترسم زندگی دریا رو رس حاال هم که ترسناک شده، می

 زندگی خودم ریسک کنم.

من که گفتم به دریا و تو کمک »مهراب غمگین گفت: 
 «کنم.می

 ای بهش زدم.خستهلبخند 

تونم قبول کنم. یعنی دیگه ظرفیت ممنونم. ولی منی -
کنم پویان بفهمه اونی که ندارم. ولی یک کاری می

 قدرت دستشه، منم.

دونی چه کاری از دست این مردهای دالرام، تو منی -
 خوام تو آسیب ببینی.دیوانه برمیاد. من منی

ا کنم تمیممنونم، ممنون که به فکرمی. اما سعی  -
حدی تحمل کنم و در برابرش بایستم. اما اینکه 

ای به دریا نزدیک شده من رو بفهمم برای لحظه
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تونم همین االن کاری ترسونه. برای همین منیمی
 کنم. باید صرب کنم ببینم چی پیش میاد.

281 

 

 

جریان بذار. حاال غذاتو باشه. فقط من رو در  -
 بخور.

کنج لبم باال اومد و گازی از فالفلم زدم. واقعا خوشمزه 
 بود.

 ماشین رو دوباره روشن کرد و به ساعتش نگاه کرد.

 من باید برگردم مطب. ببخشید. -

 خوام که مزاحمت شدم.نه من معذرت می -

 «خب کجا میری؟»با لبخند نگاهم کرد و بعد گفت: 
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 گم اونجا برو.منیرم. یک آدرس می مسلام خونه -

 «خونه کیه؟»کنجکاو پرسید: 

 آهی کشیدم.

فرنگیس. فکر کنم باید بهش یک رسی بزنم. االنم  -
 بهرتین موقع است. 

 مهراب دوباره لبخند زد.

کنم. ولی تو دیگه درد منم همین فکر رو می -
 نداری؟ خوبی؟

 پوزخندی زدم.

 ندارم. آره باهاش کنار میام، زیاد بهش توجه -

م ایستاد. نفس عمیقی گرفتم، روی در خونه قدیمیروبه
شم؛ دونستم که چرا دارم وارد این خونه میخودمم منی

جایی که تا االن فقط دو بار دیده بودمش و اما از اون
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برای بردن بقیه وسایلم به خونه اومده بودم باید یک 
 زدم.رسی بهش می

 نگاه قدردانم رو به مهراب دوختم.

 کنی مهراب.مرسی که بهم کمک می -

زدم؛ برای و این اولین باری بود که به اسم صداش می
خودمم متفاوت و جذاب بود. مهراب تای ابروش رو باال 

 .ای زدداد و لبخند مردونه

 شم کمک کنم دالرام.خوشحال می -

 خندیدم و رسی تکون دادم.

 خداحافظ. -
 برو. گم اونجامسلام خونه منیرم. یک آدرس می -

 «خونه کیه؟»کنجکاو پرسید: 

 آهی کشیدم.
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فرنگیس. فکر کنم باید بهش یک رسی بزنم. االنم  -
 بهرتین موقع است. 

 مهراب دوباره لبخند زد.

کنم. ولی تو دیگه درد منم همین فکر رو می -
 نداری؟ خوبی؟

 پوزخندی زدم.
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 آره باهاش کنار میام، زیاد بهش توجه ندارم. -

روی در خونه قدیمیم ایستاد. نفس عمیقی گرفتم، روبه
شم؛ دونستم که چرا دارم وارد این خونه میخودمم منی

جایی که تا االن فقط دو بار دیده بودمش و اما از اون
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برای بردن بقیه وسایلم به خونه اومده بودم باید یک 
 زدم.رسی بهش می

 نگاه قدردانم رو به مهراب دوختم.

 کنی مهراب.مرسی که بهم کمک می -

زدم؛ برای و این اولین باری بود که به اسم صداش می
خودمم متفاوت و جذاب بود. مهراب تای ابروش رو باال 

 .ای زدداد و لبخند مردونه

 شم کمک کنم دالرام.خوشحال می -

 خندیدم و رسی تکون دادم.

 خداحافظ. -

اشین بیرون اومدم و زنگ در رو فشار دادم. با پام از م
 سنگ گوشه دیوار رو کنار زدم و منتظر شدم.
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در باز شد که وارد خونه شدم. اوضاع حیاط بدتر از اون 
روزی بود که از این خونه رفتم، دیگه حتی برای بهرت 

 کردنش دیر شده بود.

 آهی کشیدم و در ورودی خونه رو باز کردم.

 سالم. -

اراده روی فرنگیس با دیدنم، لباس تو دستش رو بی
 زمین انداخت.

 دالرام... انتظار نداشتم ببینمت. -

 و بعد لبخند کمرنگی زد.

 منم کنج لبم رو باال دادم و به ظاهر لبخندی زدم.

فرنگیس نزدیک شد و نگاهش رو به صورتم دوخت. 
چرا کبود شدی؟ کی »و گفت: ابروهاش رو توهم کرد 

 «زدتت؟
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 چیزی نیست. منتظر کسی بودی؟ -

سوالی نگاهش کردم، ممکن بود با یکی از دوست 
 پرسهاش قرار داشته باشه.

 اگر قراری، چیزی داری من برم. -
خواست بیاد. فکر کردم اونه اوه نه. دوستم، تارا می -

برای همین بدون این که بپرسم در رو باز کردم. 
 خواستی بربی؟خب چی می

 

 «هیچی.»و گفتم: روی مبل نشستم 

 متعجب نگاهم کرد.

 خب پس چرا اومدی؟ -

خواست مستقیام بهش جواب بدم پس گفتم: دمل منی
 «تارا کیه؟»
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شه هم رو دوست دوران دبیرستانم چند ماهی می -
 گذرونیم. پیدا کردیم. باهم وقت می

به شلوغی قبال نبود و بوی سیگار و  به خونه دقیق شدم.
 رسید.مرشوب هم به مشامم منی

ش هنوز هم روی میز های پر و خالیالبته که بطری
 بود. اما شاید نوشیدنشون رو کمرت کرده بود.

حاال نگفتی دالرام؟ چرا زخمی شدی. شنیدم  -
مسافرت بودی، یعنی دریا بهم گفت. سه روز پیش 

 رفتم بیامرستان پیشش.
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که دریا این موضوع رو بهم نگفته بود تعجب این از
 کردم، اما خب اهمیتی هم نداشت.

 افتادم زمین. -

 تای ابروش رو باال داد.

 دونم نیفتادی زمین؛ ولی خب ولش کن.من که می -

طور کنار هم نشسنت و زیر چشمی نگاهش کردم. این
ای بین من و حرف زدن برام راحت نبود، همچین رابطه

 وجود نداشت.فرنگیس 

که حالش ره. مثل ایندریا واقعا داره خوب پیش می -
 خیلی بهرته.

 آره خداروشکر. -

 ره؟اوضاعت با شوهرت چطور پیش می -
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از لفظ شوهر، خوشم نیومد و اخمی روی پیشونیم 
تونستم بهش فکر کنم. هر بار . االن حتی منینشست

و  افتادمهاش میبازی اومد یاد وحشیاسمش می
 ریخت.اعصابم رو بهم می

 پوزخندی زدم که دور از چشم فرنگیس منوند.

 مه. اوضاع بد نیست.اون کشته مرده -

 اما اوضاع واقعا بد بود، یعنی افتضاح بود.

 «مطمئنی؟»فرنگیس مشکوک نگاهم کرد و گفت: 

 «آره.»نگاه گذرایی بهش کردم و دروغین گفتم: 

من میرم یک لیوان »از روی کاناپه بلند شدم و گفتم: 
 «آب بخورم.

نه واستا »فرنگیس یک دفعه از جا بلند شد و گفت: 
 «خودم میرم برات قهوه میارم.
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باشه، »از دیدن رفتارش تعجب کردم و مردد گفتم: 
 «ممنون.

های پویان گوشیم رو روشن کردم؛ باز هم موج پیامک
هاش رو نخونده پاک کردم و اعصابم رو بهم ریخت. پیام

 عی کردم دوباره آرامشم رو بدست بیارم.س

 با شنیدن زنگ آیفون، صدای فرنگیس بلند شد.

 کنی؟دالرام در رو باز می -
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از روی مبل بلند شدم و در رو باز کردم. هنوز هم بودنم 
عجیب اینجا برام عجیب بود، کال این چند روز واقعا 
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ب اش عجیبود. عالقه پویان عجیب بود، رفتار وحشیانه
 بود، مهربونی فرنگیس هم عجیب بود.

نفس زنان وارد شد. موهاش در خونه باز شد و زنی نفس
روی صورتش ریخته بود و لبخند پهنی داشت و غرق 

های خریدش دستش بود و شتاب کرده بود. پالستیک
 رسید.زده به نظر می

تر شد و به موهای نامرتب زیر بخندش عمیقبا دیدنم ل
 «اوه سالم.»شالش دستی کشید و گفت: 

های خریدش رو روی زمین گذاشت و دستم رو پالستیک
 فشار داد.

 سالم. چقدر خرید! -

هاش کرد و بعد دست به کمر لبخندی نگاهی به خرید
 «آره، یک قدم برای بهرت شدن.»زد و با رضایت گفت: 
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 «بهرت شدن؟»دم و پرسیدم: سوالی نگاهش کر 

باید دالرام باشی نه؟ »جوابی به سوامل نداد و گفت: 
ا . اما بقدر دلربا و جذابخیلی شبیه فرنگیسی، همون

 «چند تا زخم.

لبخندی زدم و تشکر کردم. این زن هم به نظر یک 
، صورتش چروک شده بود های جذاب بودروزی جز زن

هاش جمع شده شمهای پیشونیش معلوم بود. چو خط
هاش بهم چسبیده بودن. اما با این حال باز بود و مژه

 رسید.هم زیبا به نظر می

فرنگیس از آشپزخونه اومد و گرم دوستش رو بغل کرد و 
 به سمت سالن هدایتش کرد.

 بینم خرید کردی.خب تارا، می -

 شو در کرد.تارا روی مبل مل داد و خستگی
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های ساز رش اون لباآره همون طور که تو گفتی،  -
 قدیمی خالص شدم.

های رشابش رو برداشت و به سمت فرنگیس بطری
خواست اراده اخمی کردم و میآشپزخونه رفت. بی

 دوباره بند و بساطش رو رشوع کنه؟

های قهوه وارد شد و من رو ای از فنجونولی با سینی
 متعجب کرد.

گفت:  ارامردد فنجونی برداشتم و بهشون نگاه کردم که ت
طوری شده؟ با کسی دعوا چرا صورت خوشگلت این»

 «کردی؟

پروا بود. منی دونستم مثل این که این زن زیادی بی
باید چه جوابی بدم، چه جوابی به زنی که فقط چند 

اس دیدمش بدم، به نظر که نباید چنین سوالی دقیقه
پرسید تا من رو تو معذرویت قرار بده اما در ازم می
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این »باوری فرنگیس منو نجات داد و گفت: کامل نا
دخرت، به قدری دست و پا چلفتیه که حتی جلو پاش هم 

 «کنه. دیشب با مغز رفت تو زمین.نگاه منی
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و بعد بلند قهقهه زد. تارا هم خندید و چند تا پیشنهاد 
 زخمم کرد.برای از بین بردن جای 

خب دالرام، مامانت گفته ازدواج کردی. تو کار بچه  -
 زدید یا نه؟

دونستم رسید، حتی منیکال آدم راحتی به نظر می
کرد باید باهاش چطوری برخورد کنم، جوری رفتار می
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شناسیم. راحِت راحت! و من انگار چند ساله هم رو می
 معذب معذب!

یست. رصفا اوه، نه. هنوز ازدواجمون رسمی هم ن -
 جهت آشنایی بیشرت همخونه شدیم.

 چشمکی زد و خندید.

خوشم اومد، دخرت زرنگی هستی. ولی حیف شد،  -
 دیدی، اون واقعا یک آقاست.باید پرس من رو می

اوه، نه. هنوز ازدواجمون رسمی هم نیست. رصفا  -
 جهت آشنایی بیشرت همخونه شدیم.

 چشمکی زد و خندید.

هستی. ولی حیف شد،  خوشم اومد، دخرت زرنگی -
 دیدی، اون واقعا یک آقاست.باید پرس من رو می
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اش غم خاصی توی بار بعد از متوم شدن جملهولی این
 صدا و نگاهش نشست. 

تازه خیلی هم بهم »و بعد مصنوعی خندید و گفت: 
 «میاید.

 «منو پرستون؟»متعجب گفتم: 

 «آره، دقیقا.»اش نوشید و گفت: ای از قهوهجرعه

فرنگیس هم متوجه معذوریت و تعجب من شد که به تارا 
 «دوست داری خریدهات رو بهم نشون بدی؟»گفت: 

 «آره آره.»تارا از جا بلند شد و ذوق زده گفت: 

ای ساله بود. رسحال و انگار نه انگار، زنی چهل و خورده
 کرد، مثل یک بچه تخس و شیطون.خندون رفتار می

 خب من برم.  -
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نداشتم که باید تو همین لحظه کجا برم و به هیچ نظری 
 کی پناه برم. عمال هیچکس رو نداشتم، هیچکس.

 «کجا؟ بودی حاال؟»فرنگیس پرسید: 

کرد. درک طوری رفتار میکردم که چرا ایندرک منی
ش رو مهریهای بیکردم که چطور متام سالمنی

فراموش کرده بود که حاال رفته تو جلد یک مادر 
 شدکردم؛ یعنی منیو نگران؟ اصال درک منی مهربون

 درک کنم.
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یادم منیره؛ شش هفت ساله بودم که برای یک متام یا 
حتی بیشرت، منو تنها گذاشت و رفت. یادم منیره چقدر 
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 تو نبودش گریه کردم، یک دخرت بچه شش ساله چی
 خواست. فهمید؟ اون فقط مامانش رو میمی

کردم و اون هم ناراحت و شب تا صبح بغل بابا گریه می
گفت مامان داد و مییهای اشکی دلداریم مبا چشم

گسالرده. نه من هیچ رفته مسافرت کاری، زود برمی
ها رو یادم منیره، یادم منیره دریا رو من بزرگ وقت این

کردم، کردم، از دست کارهای کثیفش دورش می
ذاشتم گرسنگی بکشه، کمبود داشته باشه، این ها منی

 ها رو فراموش کنم.تونم هم اینره منیرو یادم منی

نگاهی بهش کردم و بدون حرف رسیع از خونه بیرون 
هام روی صورتم ریخت و صدای اراده اشکاومدم. بی

 کرد.فرنگیس به گوشم رسید که اسمم رو بلند صدا می

ای گرفتم و سوار شدم. هنوز شتاب زده و خسته تاکسی
ریخت، حاال فهمیده بودم چقدر تنهام، هام میهم اشک
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ا . بکنمهدف زندگی میدارم بی چقدر سختی کشیدم و
یک مرد روانی عاشِق حسود، همخونه شده بودم و دارم 

 خواهرم رو نجات میدم. 

با مردی که یک شب پیش دستش رو روم بلند کرده 
بود! اما تا حاال شده بود یک بار خودم رو نجات بدم؟ 

ای هستم و یک بار به خودم اهمیت بدم؟ من دخرت قوی
 .امبرای خودم، برای خانوادهبودم، ولی نه 

رسید بیشرت به خودم اهمیت بدم؟ اگر کی وقتش می 
گن خودخواه؟ من مگه حق زندگی اهمیت بدم بهم منی

 کردن نداشتم؟

هام رو هام گرفتم و پوزخندی زدم؛ اشکرسم رو با دست
بودم. شاید باید از همین لحظه پس زدم، باید قوی می

 کردم.رشوع می
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خواستم مزاحمتون بشم ولی منی»گفت: راننده 
 «رید؟خواید بگید کجا میمنی

 ای زدم و آدرسی رو بهش گفتم.لبخند خسته

 ش رو گرفتم. م رو برداشتم و شامرهگوشی

 سالم زیبا.  -

 .سالم دالرام خانم، چه عجب -

 زیبا من دارم میام خونه تون. -

ه باش»ام و حال ندارم که گفت: انگار فهمید خسته
 «رسی؟عزیزم، کی می

 یکم دیگه. -

 منتظرتم. -

286 

 



وشتآغجنون      
 

 

978 

978 
@romandl 

 

گوشی رو قطع کردم و نفسی گرفتم. خیلی وقت بود 
خواستم با یکی حرف بزنم، به یک ندیده بودمش، می

خواستم همه چیز نفر دروغ نگم و نقش بازی نکنم، می
 رو به زیبا بگم، همه چیز همه چیز رو. 

ی بگم و خالی شم از این پوچی و بدبختی که همه
 وجودم رو گرفته بود.

ی بچگی هام دم و به سمت کوچهاز تاکسی پیاده ش
 کردن کارهای فرنگیس من رفتم، همیشه بابا برای پنهان

برد و اینجا تو کوچه باهم بازی رو به خونه زیباشون می
 کردیم.می

آهی کشیدم و زنگ در خونه رو زدم. در باز شد و وارد 
 شدم.

 زیبا با دیدنم لبخندی زد و آغوشش رو برام باز کرد.
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 خوش اومدی.  سالم عزیزم. -

ش رو بوسیدم و تشکر کردم که با دیدن زخم روی گونه
 «چی شده؟»صورتم گفت: 

 گم بهت حاال.می-

باشه، دمل برات »من رو به سالن راهنامیی کرد و گفت: 
 «وفا شدی.تنگ شده بود. شوهر کردی بی

 «مطمنئ نباش.»عمیق نگاهش کردم و گفتم: 

 بود و وسایل خاله پری روی صندلی مخصوصش نشسته
ش کنارش گذاشته شده بود، از وقتی دیده پزشکی

 تر شده بود.تر و شکستهبودمش، خسته

 هاش رو باز کرد.با دیدنم لبخند زد و دست

 بینمت.سالم دخرتم، چقدر خوشحامل می -

 ش رو بوسیدم.بغلش کردم و پیشونی
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 منم خاله، دمل برات تنگ شده بود. -

 جا، بیشرتته نیومدی اینخیلی وق»خاله ناراحت گفت: 
 «بیا دیدمنون. من دیگه وقتی برای دیدنت ندارم.

از حرفش ناراحت شدم، زیبا هم ناراحت شد. زیبا همه 
ش رو وقف مادرش کرده بود، یک مادر مهربون زندگی

 های زیبا بود. ی فداکاریو دوست داشتنی که الیق همه

 چشم حتام میام. -

اتاق. مامان من یک ساعت  خب دالرام بیا بریم تو -
 دیگه میام بهت قرصت رو بدم.

 باشه عزیزم، برید خوش بگذرونید. -

چیزی برای خوش گذشنت وجود نداشت، فقط 
 خواستم حرف بزنم.می
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با زیبا وارد اتاقش شدیم، هنوز هم مثل قبل بود. یک 
اتاق با ترکیب صورتی و خاکسرتی، هنوز هم دخرتونه و 

ق پر از نشاط و شادابی بود و چیزی قشنگ بود. این اتا
 برای خجالت کشیدن ازش وجود نداشت.
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خب بگو ببینم چی شده »روی تختش نشستم که گفت: 
 «دوست قدیمی.

گی از کجا رشوع می»ای زدم و گفتم: لبخند کج و کوله
 «ترسم کوپ کنی.کنم؟ می

من »ی ابروش رو باال داد که آهی کشیدم و گفتم: تا
صیغه یک مرد روانی شدم تا خواهرم رو از مرگ نجات 
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رشف شده و به جونم بدم و اون مرد االن وحشی و بی
 «افتاده.

دونستم باید خیلی کوتاه و خالصه گفتم چون منی
چطوری این موضوع رو بگم تا حاال در موردش فکر 

 نکرده بودم.

هاش گرد شده عجب بهم نگاه می کرد و چشمزیبا مت
 بود.

 چی؟ چی شد االن؟ -

ت بیا بشین، لب و لوچه»ی غمگینی کردم و گفتم: خنده
 «هم جمع کن.

زیبا که کنارم نشست تونستم همه چیز رو از اول تا 
همین لحظه که کنارش نشسته بودم بگم. همه چیز رو 

 در مورد پویان و مهراب و فرنگیس بهش گفتم.
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 ریخت.هاش میزیبا متعجب و ناراحت شده بود و اشک

دونم باید چی بگم دالرام، تو همه وجودت رو منی -
فدای خواهرت کردی که خیلی کار بزرگ و قشنگیه 

ولی خودت چی؟ چرا یک بار هم به خودت فکر 
 «نکردی؟

 لبخندی زدم.

 خودت چی زیبا؟ تو همین کار رو برای مامانت کردی. -

الرام، ولی خودم رو بدبخت نکردم، عذاب دونم د می -
کشی. باید کاری که کشم. تو داری عذاب میمنی

مهراب گفته انجام بدی باید از اون مردک روانی جدا 
 بشی.

اون دیوونه شده، تضمین منیدم زنده مبونم. مثل  -
 اینکه یادت رفته جون دریا رو تهدید کرده؟
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دلیلی. مطمئنن اون دوستت داره دالرام، حاال به هر  -
این رو برای ترسوندنت گفته، اون همچین کاری 

 کنه.منی

خواست من رو تو دریا غرق یادت رفت گفتم می -
 کنه؟ اونقدر منو زد که دیگه نا نداشتم؟

 ریختم.می هاش ریخت، منم داشتم شکاشک

شه و طرف مقابل دالرام، آدمی که عاشق می -
نش انجام خوادش این کارها رو برای ترسوندمنی

میده تا بتونه اون رو تو مشتش بگیره تو نباید 
 بذاری بهت مسلط بشه.
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کنم جلوش وایستم ذارم. واقعا سعی مینه زیبا منی -
ولی اگه ازش جدا بشم از کجا خرج عمل دریا رو 

حقیر دونی این خودش چقدر منو در بیارم؟ می
ای ندارم، کنه؟ چارهم میکنه؟ چقدر عصبیمی

تونم االن شه منی. دریا داره بهرت میوقتی ندارم
 جا بزنم.

 خوای چی کار کنی؟پس می -

ونم تنشونش میدم، اگه واقعا عاشقم شده باشه تا می -
 زجرش میدم.

نه دالرام، این همه چیز رو بدتر »زیبا ترسیده گفت: 
. از آدم کنهتر میتر و روانیعصبی کنه. اون رومی

 «آید.روانی، کارهای کثیفی بر می
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ذارم همچین کاری بکنه، مگه فقط اون تهدید منی -
 کنم اگرکردن بلده؟ منم بلدم زیبا. یک کاری می

 خواد دیوونه بشه، قشنگ دیوونه بشه.می

من بودم همچین »زیبا رسی تکون داد و ناامید گفت: 
دالرام. الزم نیست در برابر این آدم  کردمکاری منی

 «خودتو قوی و محکم نشون بدی.

 به چشم هاش زل زدم.

ذارم اتفاقی زیبا، من یک دخرت قوی و محکمم. منی -
 که افتاد دوباره تکرار بشه.

امیدوارم، امیدوارم همه چی خوب پیش بره.  -
 امیدوارم اشتباه نکنی.

 ممنونم. -
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ه پس با لبخندی ظاهری سعی کرد موضوع رو عوض کن
مگه این آقا آرشاویر چه شکلی بود؟ خیلی »گفت: 

 «کنجکاو شدم ببینمش.

ی خیلی جذابه دقت کردی، خیلی به اون تیکه -
 آره؟

 خندید.

گی خیلی آره خب. مجرد هم که هست. توهم که می -
 آقا و مهربونه.

اوه پس دوست داری باهاش آشنا شی؟ خجالت بکش  -
 داری، آقا مرصاد؟ یادت رفته؟خودت دوست پرس 

 ام زد.مشتی به شونه

 کنم دیوونه.دارم شوخی می -

 «فکر نکنم. به نظر که جدی بودی.»خندیدم و گفتم: 
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 بیشعور. -

اومد. ای جدا از شوخی من که واقعا ازش خوشم می -
اومد، من دیگه غمی کاش آرشاویر به جای پویان می

 نداشتم. 

 .ور کنحاال تو اون یکی رو ت -

 ای زدم.پوزخند ساختگی
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 کدوم؟ -

 مهراب دیگه. -
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ای تپش قلب گرفتم. تا حاال با شنیدن اسمش، لحظه
دم ، یعنی جرئت نکرده بو بهش مستقیام فکر نکرده بودم

 فکر کنم.

 اوه ببین همین االنش خودتو باختی. -

 ای کردم.مسخرهی خنده

 گی؟نه بابا چی می -

 قهقهه زد.

 همین که گفتم. وای خدای من تو دوستش داری. -

نخیر من کی همچین »اخم کردم و حق به جانب گفتم: 
 «چیزی گفتم؟

 همین االن. -

 و بعد ریز خندید.

 سکوت کن، پرو نباش اینقدر.  -
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 رشفتو رو خدا از رش اون بی»بغلم کرد و با ذوق گفت: 
 «و و مهراب رو بچسب.خالص ش

 خواستمتپش قلبم کمی تندتر شده بود. یعنی منی
طوری بهش فکر کنم یا بهش نزدیک بشم. مهراب این

شد بهش تکیه کرد، تو تنهایی فقط مردی بود که می
 بهش پناه برد.

ای بهش فکر کنم، ولی االن قلب تونستم جور دیگهمنی 
مرگش شده بود؟  گفت؟ چهی من داشت چی میوامونده

چرا داشتم تو همین لحظه خودم رو کنار مهراب تصور 
 کردم؟ می

منم زیبا رو بغل کردم و چیزی نگفتم. چیزی نداشتم 
 بگم.

ای که از زیبا خداحافظی کردم و به خونه رفتم، خونه
کرد. دیگه عرضه هم توش زندگی مییک بی
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ترسیدم، برام اهمیت نداشت قرار بود چی بگه یا منی
اومدم و به غلط چقدر رسم داد بکشه، من جلوش در می

 نداختمش.کردن می

کلید رو تو قفل چرخوندم و وارد شدم. بوی رشاب و 
 ام پیچید و حامل رو بد کرد.الکل توی بینی

ق بود، وارد اتاقم شدم که با دیدنش خونه تو تاریکی غر 
روی تختم تعجب کردم. با دیدن بطری های پر و خالی 

های کوفتی کثیف روی زمین که فرش از اون نوشیدنی
 شده بود، عصبی شدم.
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هاش چراغ رو روشن کردم که به خودش اومد و چشم
 .رو مالوند

 «کنی؟جا چه غلطی میمعلوم هست این»داد کشیدم: 

به سختی از روی تخت بلند شد و تلوتلوخوران حرکت 
 کرد.

 «کجا بودی؟»با صدای دورگه و خامری گفت: 

به تو ربطی نداره. ببین چه وضعی درست کردی،  -
 .برو بیرون

هام رو چسبید، تعادلش رو از دست داده بود. شونه
 هاش قرمز شده بود.شمکرد و چمی سکسه

 «ببخشید. ببخشید که زدمت.»تو کامل ناباوری گفت: 

 هام خیره شد.دوباره سکسکه کرد و به چشم
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خواستم اینطوری باشم، یعنی من اینطوری منی -
. دونم چرا اینقدر احمقانه برخورد کردمنیستم. منی

 بخشی دالرام؟منو می

چیزی بود که هام گرد شده بود، این رفتار تنها چشم
دونستم باید چی بگم، انتظارش رو نداشتم. منی

 دونستم باید چطوری برخورد کنم.منی

 متاسفم که زدمت. -

 به زخمم نگاه کرد و انگشتش رو روی زخم کشید.

زدمت. ولی دالرام خیلی وقت بود من نباید می -
دونستم. عصبی بودم، عصبی بودم و خودم منی

ی آرشاویر بهت دونستم چرا عصبیم، وقتمنی
نزدیک شد وقتی دیدم باهاش خوبی، فهمیدم از 

چی عصبیم. مثل یک غده تو وجودم جمع شده 
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بود. ببخشید که زدمت، ببخشید که تو دریا 
 ترسوندمت.

رقصید، عذرخواهیش هام روی صورتش میمردمک چشم
کرد. بدون حرف هیچ حسی رو بهم منتقل منی

دم و آروم به سمت هاش رو از شونه هام آزاد کر دست
 بیرون هولش دادم و در رو قفل کردم. 

بدون اینکه حرفی بزنم، بدون اینکه برای بیرون شدنش 
مقاومت کنه، در رو بستم. پنجره رو باز کردم تا بوی بد 

ها رو برداشتم و تو سطل ریختم. اتاق از بین بره. بطری
 کردم. باید فردا فرش رو متیز می

م، از نظر ذهنی واقعا خسته بودم. ولی االن خسته بود
روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم فکر نکنم، به 

 هیچی فکر نکنم و بخوابم...
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ی بدنم گرفته و کرخت صبح با رس درد بیدار شدم، همه
شده بود. خوشحال بودم که هنوز یک روز از مرخصیم 

 گشنت و من بایدسفرام بر میده بود. امروز بقیه هممون
هایی که ازم پرسیده دادم به تک تک سوالجواب می

 گفتم.شد، باید دروغ میمی

از اتاق بیرون اومدم و بعد از اینکه دست و صورتم رو 
شستم به آشپزخونه رفتم، به یک نوشیدنی شیرین نیاز 

 داشتم.

های کثیف پویان اخم های خالی و لیوانبا دیدن بطری
کردم ولی سعی کردم محل ندم و رشبت پرتغامل رو 

 .بنوشم
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خسته روی صندلی نشستم که پویان وارد آشپزخونه 
 خواست ببینمش. شد، دمل منی

اون هم نگاهی بهم نکرد و رشبت پرتغال رو برای خودش 
ش رو روشن کرد و روم نشست. گوشیریخت و روبه

 ای نداره.توجهوامنود کرد به من 

مطمنئ نبودم چیزی یادش باشه، دیشب به شدت مست 
هایی رو که زده بود از ته دل دونستم حرفبود. ولی می

 گفته بود.

چرا دیگه رسیدهای اون »باالخره لب باز کرد و گفت: 
 «فرستی تا واریز کنم؟دکرته رو منی

 ی چشم نگاهم کرد، یک نگاه مشکوک.و با گوشه

 رسیدی نیست. چون دیگه -

 آها دیگه دکرت دریا نیست؟  -
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و تونستم لبخند محو روی صورتش رو برای یک لحظه 
 ببینم.

 نه، حاال دوستشه. -

 «یعنی چی؟»ش رو کنار گذاشت و گفت: گوشی

یعنی که حاال دوستمونه و »خونرسد و آروم گفتم: 
 «مون رصفا کاری نیست.رابطه

این موضوع به  پویان تای ابروش رو باال داد، اصال
مذاقش خوش نیومده بود و البته که هیچ ربطی بهش 

 نداشت.

لیوانم رو شستم و خواستم از آشپزخونه بیرون برم که 
 «کجا؟»گفت: 

این بار من ابروم رو باال دادم و حق به جانب گفتم: 
 «مگه به شام ربطی داره؟»
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تونستم فک منقبضش رو ببینم، شاید سعی داشت می
خودش رو کنرتل کنه، شاید سعی داشت مثل اون شب 

 برخورد نکنه.

به سمت اتاقم رفتم و حارض شدم، دمل برای دریا یک 
 خواستم تا فردا به دیدنش برم. ذره شده بود اما منی

کرد و کلی سوال یک روز زودتر هم مشکوکش می
 آخر حقیقت رو بفهمه.پرسید تا می

هایی که براش اما بهش زنگ زدم و با گفنت سوغاتی
 گرفته بودم خوشحالش کردم.



وشتآغجنون      
 

 

999 

999 
@romandl 

ی ای براای برای امروزم نداشتم، هیچ برنامههیچ برنامه
خودم نداشتم و این به نظرم یک فاجعه بود. این نشون 

شد. برای دریا، داد، هر روز من برای بقیه رصف میمی
، برای حرص خوردن، برای جوش زدن، هابرای مریض

برای رس و کله زدن با پویان، برای هر چیزی جز رصفا 
 خودم...

خواست بگردم، اما خواست برم بیرون، دمل میدمل می
ذهنی خسته بودم، جسمی هم خسته بودم. جایی هم 

های تر هم این بود که دمل برای چشمنداشتم برم، عجیب
 مهراب تنگ شده بود. 

گفت، شاید من دوستش داشتم؛ د زیبا درست میشای
ولی اون منو دوست داشت؟ اون به عنوان یک انسان 

کرد؛ ولی فقط همین بود؟ نوعش کمک میخوب به هم
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دونستم، چون خسته بودم و این همه خسته بودن، منی
 کرد.ام میبیشرت خسته

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

حیرون و خسته. کرد، ی تو دستش نگاه میبه برگه
دونست یک روزی به رسه، میدونست یک روزی میمی

شه، اما چرا االن؟ چرا وقتی دردش مبتال می
 خواست...می

صدای زنگ تلفنش بلند شد، شامره ناشناس بود اما 
ی تو دستش بیشرت از جواب داد، جواب داد تا به برگه

این نگاه نکنه، شاید حدود یک ساعت فقط به این برگه 
 زل زده بود.

 صداش ضعیف بود، آروم و خسته.

 سالم بله. -
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 سالم یکتا هستم. -

با شنیدن اسمش، قلبش ریخت. وجودش یخ بست، 
 انتظار نداشت.
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 بله خانم یکتا؟ -

اش کردیم، آروم آروم باهاش حرف زدیم. ما آماده -
 ست و خیلی خوشحال.آمادهاون االن 

تونست ذوق تو صداش رو از پشت تلفن هم حس می
هاش تونست از االن، دوباره ناامیدی تو چشمکنه، می
 رو ببینه.

 کار رو بکنم.تونم اینمنی -



وشتآغجنون      
 

 

1002 

1002 
@romandl 

ای مکث کرد ولی بعد عصبی خانم یکتا برای لحظه
 «این یعنی چی؟»گفت: 

 تونم ببینمش.یعنی منی -

 چیه؟خب این دلیلش  -

تونم و اشتباه کردم. روز خانم یکتا، من واقعا منی -
 بخیر.

ی توی دستش رو مچاله کرد گوشی رو قطع کرد و برگه
تر از هر بار گریه کرد و اشک و اشک ریخت. بلند

 ریخت.

و خانم یکتا پشت گوشی مات و مبهوت مونده بود، 
عصبی بود، خیلی عصبی بود. اون دوباره ناامید 

 شد...می

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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تونستم به امروز حامل کمی بهرت بود، چون دیگه می
دیدن دریا برم و بگم از سفر برگشتم و این کمی از 

گرفت. دمل م رو ازم میاحساس تنهایی و پوچی
های پشت رسم رو فراموش کنم و خواست اتفاقمی

خواهی پویان رو قبول کنم و سعی کنم روز معذرت
 شته باشم.خوبی رو دا

آمد گویی به اتاق رست رفتم و بعد از صحبت و خوش
 همکارام به اتاق دریا رفتم. دمل براش لک زده بود.

ام هاش رو تو دستم گرفته بودم و با دست دیگهسوغاتی
، دریا با دیدنم با ذوق جیغ کشید و بلند در رو باز کردم

 شد.

 ام رو بوسید.بغلم پرید و محکم گونه

 دمل برات تنگ شده بود. وای چقدر -

 اش رو بوسیدم.منم محکم بغلش کردم و گونه
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 سالم عشقم، منم دمل یک ذره شده بود برات. -

تو رو خدا »دریا روی تختش پرید که با خنده گفتم: 
 .«شکنهآروم می

ولی دریا اهمیت نداد و با ذوق به تخت رضبه زد و بهم 
 گفت که زودتر کنارش بشینم.

 ها رو به دستش دادم.و سوغاتیکنارش نشستم 

 ها رو بازبا دیدنشون ذوق کرده بود و یکی یکی جعبه
کرد. یک جعبه که فقط چندتا کتاب رمان بود، می

جدید بود برای اینکه  تریپیی دیگه یک امجعبه
آهنگ گوش کنه و جعبه بعدی یک قاب عکس بود، 

همون عکسی که همیشه دوستش داشت و همراهش بود. 
 ن گردنبندی که بابا بهش کادو داده بود.همو 
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 با دیدنش مکث کرد و بعد با خوشحالی گریه کرد. 

ها رو بهم دادی. تو این مرسی دالرام، بهرتین هدیه -
شه، مامان عکس لبخند بابا بهرت دیده می

 م، دالرام.تره. ما همه خوشحال بودیخوشحال

 بغلش کردم و رسش رو ناز کردم.

 ما االن هم خوشحالیم عزیزکم. ما همو داریم. -

هاش بهم لبخند زد و خودش رو بیشرت با اشک تو چشم
 تو بغلم جا کرد.

 «مسافرت چطور بود؟»چند دقیقه بعد گفت: 

دادم و همه خوبه هر لحظه آمار می»خندیدم و گفتم: 
 «دونی. خوب بود.چی رو می
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 خندید، منکی و آروم.

خوبه، خوشحامل خوب بوده. فرنگیس هم چند بار  -
 به دیدنم اومده، به نظرم که خیلی خوب شده.

دوست نداشتم در مورد فرنگیس حرف بزنم، چون 
خواستم این خوب بودن رو باور کنم. چون منی
خواستم گذشته رو فراموش کنم، سخت بود؛ چون منی

 بهم سخت گذشته بود.

 خوبه.خب  -

با دیدن فریامه که وارد اتاق شد لبخندی زدم و دریا رو 
 از بغلم جدا کردم.

 سالم عروس خانم. -

 سالم مادر آینده. چطوری؟ -
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فریامه دستی به شکمش کشید، البته که هنوز اثری از 
 شد.بچه دیده منی

 خوبیم. -

 «دمل برات تنگ شده بود.»بغلش کردم و گفتم: 

در قها. به من اینزیاد مسافرت بودیمنم واقعا. خیلی  -
 مرخصی منیدن.

 حاال حسود نباش. -

 «چطور بود سفرت؟»خندید و گفت: 

 خوب. -

تونستم توضیح بدم. چیزی نداشتم و بیشرت از این منی
 بگم، واقعا سفر خوبی برام نبود.
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بعد از یک گپ و گفت خیلی کوتاه، به رساغ کارم رفتم 
شد که دمل برای ورم منیهام رس زدم، باو به مریض

 هاشون تنگ شده بود.بعضی

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

با وسواس موهای زیر شامل رو مرتب کردم و دستی به 
مانتوم کشیدم. بعد از چند رضبه کوتاه وارد مطب 

 مهراب شدم و با لبخندی سالم کردم.

ی وجودم رو غرق مهراب بلند شد و عطر رسدش همه
 لذت کرد.

 رام خانم.سالم دال -
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 «با دالرام راحت ترم.»خندیدم و گفتم: 

ها هدایت کرد و مهراب با لبخندی من رو به سمت کاناپه
 «بینمت.باشه دالرام. خوشحامل می»گفت: 

 کیفم رو تو دستم فرشدم و نشستم.

 منم همینطور. -

 به عنوان یک بیامر بیای اینجا؟ خوایخب گفتی می -

 

نم کاینکه فکر می»با مکث و لحنی نامطمنئ گفتم: 
 «تنهام بیامریه؟

 کنی؟چرا همچین فکری می -

کنم تا حاال برای خودم زندگی دونم حس میمنی -
رای ای بشم، هیچ برنامه. وقتی یک روز بیکار مینکردم
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ی کار خوام چدونم میخودم ندارم. یعنی کال منی
 کنم.

چون خودت »مهراب عمیق نگاهم نکرد و گفت: 
 «نخواستی برای خودت زندگی کنی دالرام.

 پوزخندی زدم.

ای داشتم؟ باید خواهرم رو بزرگ ی دیگهچاره -
دادم، کردم باید از دست مادرش نجاتش میمی

 کردم کمبود نداشته باشه.باید کاری می

 تی.و مطمئنم از این کارها پشیمون نیس -

 شناسم،کنم خودمو منینه نه! اصال. فقط من حس می -
کنم تنهام و کسی رو ندارم، البته که همین. حس می

 ندارم...
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کنی از این به بعد روابطت رو قوی خب چرا سعی منی -
 کنی؟

 دارم چندتا دوست، ولی بازم رابطه مون خیلی کمه. -

 هام دوخت.نگاهش رو عمیق به چشم

 یک دوست نیاز داری دالرام؟ مطمئنی فقط به -

 با شنیدن حرفش و لحن آرومش، تپش قلبم باال رفت. 

 منظورت چیه؟ -

دونستم دونستم، فقط منیمن کامال منظورش رو می
 باید چی بگم و کوبش قلبم وحشتناک باال رفته بود.

منظورم اینه، شاید تو نیاز داری واقعا به کسی  -
باهاش  ونینزدیک بشی. به کسی نزدیک بشی که بت

 راحت باشی و بهش عشق بورزی.
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کردم که نباید از هیچ نظری به همیشه به این فکر می
دم. ای تکیه بکسی وابسته بشم و خودم رو به کس دیگه

م و شکردم اگر از کسی کمک بخوام، ضعیف میفکر می
 خودم رو خوار نشون میدم.
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اما وقتی دریا مریض شد، وقتی دستم به هیچ جا بند 
نبود، وقتی پویان پیداش شد، من خودم رو به کسی از 

نظر مالی وابسته کردم. شاید چون این ازدواج یک 
کرد اما مزیت دوطرفه بود از احساس بدش کم می

هنوزم دوست نداشتم به کسی وابسته بشم، مخصوصا از 
 نظر احساسی...

 دونم، هیچ وقت نخواستم به کسی نزدیک بشم.یمن -
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دونم یک زن محکمی دالرام، واقعا هم بهت من می -
کنم. تو این رو به خودت و همه ثابت کردی. افتخار می

دونم که اگر به کسی نزدیک بشی، اگر اما این هم می
کسی رو دوست داشته باشی قرار نیست یک دخرت 

چون تو عاقالنه ضعیف و شکننده به حساب بیای. 
 ذاری. کنی و جایی برای ضعیف شدن منیبرخورد می

هام هاش قفل شده بود و مردمک چشمنگاهم به چشم
ی وجودم رقصید. همهتک اجزای صورتش میروی تک

 . بردگرم شده بود و لحن نرم صداش من رو به خلسه می

 دالرام؟ -

 نگیج و متعجب حواسم رو رسجاش اوردم و رسم رو پایی
 انداختم.

 بله؟ -
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کنج لبش از حواس پرتی من باال اومد و من از خجالت 
 ذوب شدم.

 خوای چی کار کنی براش؟خب می -

شه االن برم بیرون عاشق کسی منی»لب گزیدم و گفتم: 
 «بشم که.

مهراب خندید، بلند خندید. منم با خنده لب گزیدم که 
من که اینو نگفتم. یعنی نشده به کسی حس »گفت: 

 «بی داشته باشی و از کسی خوشت بیاد؟خو

 و اولین کسی که به ذهنم رسید خودش بود.

ن راستش من اال »دونستم باید چی بگم گفتم: چون منی
 «دقیقا حضور ذهن ندارم، چون خیلی گرسنمه.

ام رو گرفتم تا بیشرت از این خجالت زده و جلوی خنده
 نشم. 
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 نظرت چیه بریممنم گرسنمه. »مهراب بلند شد و گفت: 
 «ام غذا بخوریم؟رستوران مورد عالقه

با شنیدن حرفش، دهنم باز موند و متعجب نگاهش 
 .کردم

 بریم چی کار کنیم؟ -
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 «بریم غذا بخوریم.»مهراب خیلی جدی و آروم گفت: 

غرق کرد.  هامیک دفعه تپش قلبم باال گرفت و دست
 . تونستم خودم رو درک کنمتونستم هضم کنم و منیمنی



وشتآغجنون      
 

 

1016 

1016 
@romandl 

من واقعا مهراب رو دوست داشتم؟ مهراب ازم خواسته 
هاش و رفتارش بود باهم غذا بخوریم؟ نباید از حرف

 کردم؟ چیزی برداشت می

 لب گزیدم و بلند شدم.

 ممنون. بریم. -

ردم کرضبان قلبم روی هزار بود و کم کم داشتم شک می
دملو باخته باشم. دمل رو به این مرد مهربون و فهمیدِه 

 جذاب باخته باشم...

با مهراب از مطب بیرون اومدیم که منشی با تعجب 
مون کرد و مهراب با جدیت من رو به بیرون نگاه

 راهنامیی کرد.

م و گرفتسوار ماشینش شدیم، داشتم از گرما آتیش می
 .امجنبهکردم واقعا بیحس می
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 رفتیم باهماین مثل یک قرار بود؟ اینکه منو مهراب می
خوردیم؟ یا یک محبت دوستانه بود؟ و من از غذا می

دونستم عصبی اینکه هیچی از احساسات مهراب منی
 بودم.

 خوردم و اسرتس داشتم. هام رو میلب

 نکن. -

 به خودم اومدم و مهراب نگاه کردم.

 چی؟ -

نکَن »کرد گفت: می طور که رانندگیمهراب همون
 «لباتو.

 این دفعه گاز محکمی به لبم گرفتم و رسخ شدم.

 گیری.گفتم نکَن دخرت، باز تو گاز می -
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اش گرفته بود. عصبی پاهام رو تکون خودش هم خنده
 فرستادم.دادم و به خودم لعنت میمی

تونیم یک روز دریا رو بیاریم بیرون؟ به دالرام، منی -
 از اون فضا خارج بشه.نظرم نیاز داره یکم 

جنبگی بردارم و خودم سعی کردم دست از این بی
 باشم.

 .شه. بدنش ضعیفه، مریض میترسم بیارمش بیرونمی -

 تونیمتونی با دکرتش حرف بزنی بپرسی؟ میمنی -
حداقل بیاریمش خونه من برای جشن تولدش. من همه 

 کنم.جا رو ضدعفونی می

 ردم.هاش تعجب کاز شنیدن حرف
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 چی؟ چی کار کنیم؟ -

یکم تولدش رو زودتر بگیریم و سوپرایزش کنیم.  -
 لیاقتش رو داره.

ر کاخواید اینگم بیایم خونه شام؟ واقعا مینه... می -
 کنید؟رو براش می

 وهراب لبخندی زد. 

دارم. این کمرتین کاریه من دریا رو خیلی دوست  -
تونم برای این قدرت خوبش و ناامید که می

 نشدنش بکنم.

یک دفعه ذوق زده شدم و بازوی مهراب رو حین 
وای مرسی! خیلی »رانندگی فشار دادم و گفتم: 

 «ممنون. عالیه.
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و بعد به خودم اومدم و متوجه شدم که دستم رو دور 
 ه. بازوی مهراب حلقه کردم و صورتم نزدیکش

شو از دست داد و من رسیع مهراب کنرتل رانندگی
 دستش رو ول کردم.

وای ببخشید، اصال نفهمیدم چی »خجالت زده گفتم: 
ای بود دونم این چه کار احمقانهشد به خدا. وای منی

که کردم. وای لعنتی، چیز نشه ها یک وقت فکر نکنید 
 «که...

 چیز نشه؟چی »مهراب یک دفعه بلند قهقهه زد و گفت: 
 «چی فکر نکنم؟

زدگی اخم کرد که من هم جای خجالتداشت اذیت می
 کردم.

 هیچی.  -
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تا رسیدن به رستوران تو سکوت گذشت و مهراب هنوز 
 هاش بود.لبخند روی لب

رستوران، بزرگ و مجلل بود. منای سفید و طالیی 
اش، ای فوق العادهداشت و رسدر بزرگ و در شیشه

 کرد.می ش رو بیشرتزیبایی

گارسون ما رو به صندلی خالی کنار پنجره برد و مهراب 
مثل یک مرد جنتلمن صندلی رو برام عقب کشید و من 

 نشستم.

ها باهم حرف ها و خانوادهرستوران شلوغ بود و زوج
 .خندیدنزدن و میمی

  

یکم تپش قلبم باال رفته بود. انگار همه چیز برام جدید 
 هام و نهخودم بودم و نه نگرانیبود، انگار امشب فقط 

 چیز دیگه.
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 خوری دالرام؟خب چی می -

نگاهم رو بهش دوختم، موهاش به سمت چپ منحرف 
تر هاش زیر نور لوسرت باال رسمون، سیاهشده بود و چشم

 شد.تر دیده میو جذاب
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 دوست دارم.من خودم تاس کباب  -

 و بعد مردونه خندید.

خیلی مثل بقیه تو انتخاب غذا باکالس نیستم. هیچ  -
های عجیب غریب منو رو انتخاب وقت تا حاال اسم

. همون غذاهای معروف و قدیمی رو ترجیح نکردم
 میدم.
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 لبخند زدم.

 خورم.منم تاس کباب می -

و گارسون رو صدا کرد و سفارش  نگاهش برق خاصی زد
 د.رو دا

 ممنون. -

 هاش رو روی میز گذاشت و بهم خیره شد.دست

 چرا تشکر؟ -

. منو اوردی این رستوران خاطر اینکه باهام خوبیبه -
 تا حاملو خوب کنی.

لبخند زد، مردونه و مهربون. اگر به خودم اعرتاف 
گر رو دوست داشتم، کردم این مرد جذاب و حامیتمی

 دونستم.شدم؟ منیضعیف می

 این شغل رو انتخاب کردی؟چرا  -
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 لبخند زد، شاید یک لبخند غمگین بود.

به خاطر اینکه به مردم کمک کنم و بهرت هم رو  -
بفهمیم، کمک کنم دست از کلنجار رفنت با 

خودشون بردارن، کمک کنم اعتامد به نفسشون رو 
برگردونم و بهشون یادآوری کنم هیچ موجودی با 

 تر از خودشون نیست.ارزش

زدم، عمیقأ لبخند زدم. این مرد، یک فرشته بود.  لبخند
 های نامرئی.یک فرشته با بال

 ت بوده؟چیزی تو گذشته -

من یک پدر پرخاشگر داشتم، یک »نفسی گرفت و گفت: 
کرد. پدری که حرف، پدر که هیچ چیز رو درک منی

خواست. کس نظر منیحرف خودش بود و از هیچ
مادرم رو کنار این مرد تونستم ذره ذره آب شدن می

سلطه جو و خشن ببینم. مردی که هیچکس نتونست 
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گری توی درستش کنه، چون این خشم، این سلطه
ی وجودش رشد کرده بود و تو همون مراحل همه

ابتدایی درمان نشده بود. بابای من مریض بود، یک 
 «مریض روانی.

خورد، مخصوصا قسمتی کرد غصه میوقتی تعریف می
 گفت.از مادرش میرو که 

 فکر کنم االن بابات رو از دست دادی. -
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تونم ببینم آره، همینطوره ولی مادرم رو دارم. می -
ن تره. ممامانم با اینکه دیگه پیر شده اما خوشحال

کردم از طرف بابام هر وقت از مامانم طرفداری می
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نداختتم. این خوردم و تو زیر زمین میکتک می
های روانی رو برطرف کنم باعث شد بخوام، مشکل

تا نبینم ذره ذره آب شدن مادرها رو و غم توی 
 های بچه ها رو.چشم

 این نشون میده که چقدر مرد خوبی هستی. -

 مهراب لبخند زد.

 ام؟من واقعا مرد خوبی -

ین مرد خوب ش دوختم، اگر اهای مشکینگاهم رو چشم
 کردیم؟نبود پس باید خوب بودن رو تو چی معنا می

 تو از خوب هم فراتری. -

 تای ابروش رو باال داد.

 اگه بگم تو بهرتینی چی؟ -
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کمی تپش قلبم باال رفت. االن ما داشتیم چی کار 
تر؟ تر شده بودیم؟ صمیمیکردیم؟ نزدیکمی

 هامون معنی دار نبود؟حرف

تک اعضای صورتش مردمک چشم هام روی تک 
 رقصید. می

 لطف داری. -

و بعد با خجالت رسم رو پایین انداختم. من اینطوری 
نبودم. من خجالتی نبودم! من اینطوری آروم و با 
احساس با کسی جز دریا حرف نزده بودم، این من 

 دونستم.بودم؟ این من، خوب بود؟ باز هم منی

یادم اومد گارسون غذا رو اورد و روی میز چید و تازه 
 مه.چقدر گرسنه

خوردیم، انگار خودمون هم تقریبا توی سکوت غذا می
افتاد که چطور شد متوجه نبودیم داشت چه اتفاقی می
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از هم با لحن آروم و پر از احساس تعریف کردیم، انگار 
گرفت و من همه چیز داشت آروم آروم شکل می

 ش رو دارم یا نه...دونستم که آمادگیمنی

ای که روی میز بود رو با چنگامل تم زیتون پروردهخواس
بردارم که همون لحظه هم دست مهراب به سمت ظرف 

هامون بهم دیگه خورد و ای انگشتاومد و برای لحظه
 قلبم ریخت.
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زده و هول دستش رو پس کشید و من مهراب شتاب
حوی زدم، از چیزی که اتفاق افتاد بدم نیومد؛ لبخند م

 حس دلنشینی بهم دست داد.
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 «شب خوبی بود.»بعد از متوم شدن غذا، مهراب گفت: 

 لبخند زدم.

 خیلی. -

 شیطون نگاهم کرد. 

 بازم باهم بیایم شام بخوریم. -

تونست یک قرار باشه؟ االن این حرف منظور داشت؟ می
ها در حال انفجار نتوای خدا، ذهنم از این همه ندونس

 بود.

 بیایم... -

مهراب خندید و بلند شد. صورتحساب رو پرداخت کرد و 
زنم و خرب در مورد تولد دریا بهت زنگ می»گفت: 
 «میدم.
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خوام پویان هیچ چیز از این حتام. فقط من منی -
 قضیه بفهمه.

 «خوای باشه؟منی»مهراب عمیق نگاهم کرد و گفت: 

 اخم کردم.

 معلومه که نه.  -

و ی لب مهراب ر و بعد تونستم لبخند محو و پنهان گوشه
 ببینم که ته دمل رو قلقلک داد.

 باشه. -

باهم از رستوران بیرون اومدیم که مهراب گفت: 
 «رسومنت دالرام.می»

 شم.ممنون می -
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برای رفتارهای پویان »سوار ماشین شدیم که گفت: 
دم رو گرفتم خوای بکنی؟ خیلی جلوی خو کار میچی

 «تا دمار از روزگارش در نیارم.

 گر باشه؟تونست مهربون و حامیتاین مرد تا چه حد می
 شد؟چطور این همه خوبی تو وجود یک نفر جمع می

کنم خیلی پا روی دمش نذارم ولی خب بابت سعی می -
 اون شب معذرت خواهی کرد.

 واقعا؟ -

 پوزخندی زدم.

 آره، البته مست بود. -

 هم اخم کرد. مهراب

 چند بار بگم، من خودم خرج عمل دریا رو میدم. -
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دونم می»جدی به سمت مهراب برگشتم و گفتم: 
دونم تو یک آدم خوای بهم کمک کنی، میمی

. تونم این رو قبول کنمای؛ ولی من منیالعادهفوق
دوست ندارم به هیچ آدمی وابسته دونی خودت می

ش دونم از کجا پیداباشم. پویان یک استثنا بود که منی
ست. پویان به من نیاز شد، ولی این همکاری دوطرفه

 «داشت، همونطور که من بهش نیاز داشتم.

 مهراب لبخند تلخی زد.

یعنی فقط وقتی بهت نیاز داشته باشم، این کار رو  -
 کنی؟می

 راب...دونم مهمنی -



وشتآغجنون      
 

 

1033 

1033 
@romandl 

 باشه. -

ناراحت شده بود؟ من هم ناراحت بودم. خیلی وقت بود 
ناراحت بودم، دقیقا از همون شبی که بابام مرد، همون 

شبی که دریا مریض شد، همون شبی که حسابم برای 
درمان دریا خالی بود. من خیلی وقت بود ناراحت 

 بودم.

 کرد که آروم صداش زدم.توی سکوت رانندگی می

 ...مهراب -

 «بله.»نگاهم نکرد ولی گفت: 

، متاسفم که ناراحتت کردم، ولی این شخصیت منه -
 شخصیتی که شکل گرفته.

 فهمم دالرام.می -
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خیلی ناخودآگاه دستم رو روی دستش گذاشتم که روی 
دنده ماشین گذاشته بود. مهراب نگاهم کرد و با 

 هاش بهم لبخند زد.چشم

هیجان تو دمل طغیان کوبید و اسرتس و قلبم محکم می
 کرد.می

ی انفهمیدم کی رسیدیم، نفهمیدم کی جلوی در خونه
دونستم که خواستمش توقف کردیم، فقط میکه منی

ش اهای گرم و مردونهخواستم تا ابد دستم توی دستمی
 .باشه

اگر این دوست داشنت نبود، اگر عشق نبود، پس چی  
 بود؟

اینکه هنوز هم با لبخند ازش خداحافظی کردم با 
خواستم کنارش باشم. مهراب هم همین حس رو بهم می
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هاش، همیشگی هاش این خوبیگریداشت؟ این حامیت
 بود یا فقط برای کسی بود که دوستش داشت؟ 

ها اینطور نبودن؟ فهمیده و خوب؟ مگه کال روانشناس
خواست منو دوست داشته باشه، ولی چون دمل می

نداده بود، مطمنئ شدنش هیچکس این حس رو بهم 
 برام سخت بود.
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غرق تو فکرهام بودم و وارد خونه شدم. هنوز هم بوی بد 
 داد، هنوزم بوی عرق و مرشوب تو فضا پیچیده بود. می
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با اخم وارد سالن شدم که پویان رو دیدم که روی 
و لیوان رشابی دستش بود و رسش تو کاناپه نشسته بود 

 گوشیش بود.

کنی پویان؟ خودت حالت چرا بس منی»عصبی گفتم: 
 «شه؟بد منی

 نگاهم کرد، کوتاه و گذرا.

 کنن.فردا میان متیز می -

 چه عجب. -

پویان به پوزخندی اکتفا کرد و با نگاهی پر از بدجنسی 
دم بو دوباره رسش رو تو گوشی کرد. نه ازم پرسید کجا 

 کرد، انگارو نه مست بود! و این موضوع ترسناکش می
 .داومکه نقشه داشت؛ یک نقشه که به مذاقم خوش منی
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هام دراز وقتی وارد اتاقم شدم و بعد از تعویض لباس
کشیدم به مهراب فکر کردم، به شبی که باهم داشتیم، به 

هایی که بهم زدیم. چیزی که بینمون گذشت، به حرف
لرزوندن. خش بودن، قشنگ بودن، دمل رو میبآرامش

 ها عشق بود؟این

 خواستم هنوزمدوستش داشتم، اینو مطمنئ بودم اما می
مطمنئ شم که واقعا عاشقش هستم یا نه. عشق، 

شد با یک تپش قلب باال تر از هرچیزی بود و منیمقدس
 و احساس خوب گفت که عاشقی.

ن فکر، انگار همین اراده بدو به مهراب پیامک دادم، بی
 االن هم دمل براش تنگ شده بود.

ممنون بابت شام. خیلی خوب بود و به من خوش  -
 گذشت.

 به ثانیه نکشید که جواب داد:
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به منم خیلی خوش گذشت شبی خوبی رو برام  -
 ساختی.

لب گزیدم و خجالت کشیدم دستم رو روی قلبم 
هاش فکر کردم، به لحن خاص گذاشتم و به چشم

به مردونگی و جذابیتش و بعد با آرامش صداش، 
 خوابیدم انگار که هیچ وقت پویانی وجود نداشت.

هام رو باز کردم، مثل اینکه صبح با صدای جارو چشم
واقعا کارگر اورده بود. خودش که محال بود خونه رو 

 جارو بکشه.

خمیازه کشیدم و بلند شدم. کش و قوسی به بدنم دادم 
 اومدم.و از اتاق بیرون 

با دیدن دخرتی با لباس خدمتکاری که لباس 
های خارجی بزرگسال بود، خدمتکاریش مثل رسیال

 هام باز موند.چشم
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موهاش بلند بود و آرایش غلیظی داشت و یک وجب از 
 داد.پایین و یک وجب از باالش رو نشون می

ببخشید، شام اینجا چی کار »دم و گفتم: اخم کر 
 «کنید؟می

دخرت بلوند با عشوه جارو رو خاموش کرد و گفت: 
 «جانم؟»

 کنید؟ اینجا چه خربه؟گم اینجا چی کار میدارم می -

 نظافت دیگه. واضحه. -

ن با ای»به رس تا پاش خیره شدم و با لحن بدی گفتم: 
 «وضع؟!
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ها؟ این لباس»اد: پوزخندی زد و تابی به موهاش د
ها رو طراحی کردن، کارشون محرشن نه؟ آقا پویان این

 «همیشه عالی بوده.

حاال کامال قضیه برام روشن شده بود و از گیجی خارج 
شدم. پوزخند دیشب و ریلکس بودنش به خاطر این 

 ی زشت و مضحکی داشت.بود، همچین نقشه

 ! جمعجمع کن خانم»رو به دخرت بلوند و جلف گفتم: 
 «. خدمتکار نخواستیم.کن برو

اخم کرد و خواست چیزی بگه که صدای پویان رو 
 شنیدم.

خوبن نه؟ خونه خیلی متیز شده. همونی شد که  -
 خواستی.می
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ر تبا دیدن پویان کنار دو خدمتکار دیگه اخمم غلیظ
شد. این چه وضعش بود؟ شو راه انداخته بود؟ 

 ش گرفته بود؟!شوخی

 اینجا پویان؟چه خربه  -

پویان دستش رو پشت کمر دو دخرت گذاشت و گفت: 
از بس نالیدی، خونه کثیفه متیز کن یا خدمتکار بیار »

 «. بد کردم؟ به حرفت گوش کردم عزیزم.منم اوردم

تا  شد این مردحرصم گرفته بود، عصبی بودم، باورم منی
 این حد بچه بازی در بیاره.

کنی نه بودنت اقرار میپویان هر روز بیشرت به دیوو  -
برات متاسفم. واقعا چطور تو اون رست یک مغز رو 

جا دادی؟ چند تا زن از خدا بی خرب رو اوردی 
خونه؟! چند تا غریبه با این رس و وضع و این 

 های مسخره؟ لباس
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دخرت ها اخم کرده بودن ولی از ترس پویان چیزی 
 گفنت.منی

 دخرتهای قبلیمها دوستغریبه کجا بود عزیزم؟ این -
های خونه مون شدن، خیلی بودن، حاال خدمتکار

 شناسمشون.وقته می
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 هاش قهقهه زدم.با شنیدن حرف

شه، وای پویان، تو واقعا مشکل داری! باورم منی -
شه! بندازشون بیرون تا به مامانت اصال باورم منی

تو. هر روز های بچگانه. متوم کن این بازینگفتم
 شی!بیشرت تو چشمم کوچیک می
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تو »انگار که حرفم به مذاقش خوش نیومده باشه گفت: 
متوم کن کارهاتو، فکر کردی نفهمیدم رفتی دیدن دکرت 

 «جونت؟ رفتید شام خوردید؟

 کمی تعجب کردم، این برش من رو تعقیب کرده بود؟!

کنی؟ یکم بزرگ جاسوسی منو میتو به چه حقی  -
 شو.

خوام مثل اون شب باهات منی»پویان پوزخندی زد: 
گیرم واقعا برخورد کنم دالرام. دارم جلوی خودم رو می

 «گذری.اما داری از حد می

دخرتها برید بیرون! بسه »و بعد با خشم و اخم گفت: 
 «برای امروز.

لباس ها که گیج و عصبی بودن با ناراحتی دخرت
پوشیدن و رفنت، انگار که یک منایش مهیج رو از دست 

 داده باشن!
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 هایپویان با عصبانیت به سمتم اومد و از زیر دندون
اون چی داره که من ندارم؟ بگو »اش گفت: بهم ساییده

 «دالرام؟!

تونست عاشق بود؟ حسود بود؟ یک آدم عاشق منی
 و کورگفنت عشق آدم ر اینطوری باشه! ولی مگه منی

گیره؟! یعنی این کنه؟ عقل و هوش رو از آدم میمی
ها عادی بود؟ من که رفتارهای پویان، این تالفی کردن

 کردم.همچین فکری منی

همه چی، پویان. تو خیلی چیزها نداره، اون همه چیز  -
 خوای بدونی؟داره. واقعا می

 بگو دالرام. -

بهش  زدم، شاید اگر کمرتشاید اگر باهاش حرف می
 شد.گرفتم، بهرت میسخت می
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دخرتهاش امروز عصبیم کرده بود، حق نداشت دوست 
کردم بیاره، ای که منم توش زندگی میرو به خونه

 همچین حقی نداشت. 

کردم باید افسار این ولی باید این اوضاع رو کنرتل می
کردم. شاید گرفتم و رامش میهام میمرد رو توی دست

 رگ تر.شد و بز خوب می

کرد، انگار خودش هم از پویان با درموندگی نگاهم می
منایشی که راه انداخته بود راضی نبود. انگار خودش 

 دونست این عصبانیتش مسموم بود و مسخره.می
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، پویان تو آدمی نیستی که من دوستش داشته باشم -
کنی که واضحه. چون طوری رفتار منیدلیلش هم 

کنی، کنی، بازی میبه دل آدم بشینی. لج می
کنی و کنی، بیش از اندازه مست میتالفی می

کنی. یک مرد اصال مثل یک مرد بالغ رفتار منی
که مدام باید حامی باشه، باید قوی باشه، نه این

اذیت کنه. تو حتی منو کتک زدی، خیلی هم بد 
ای من بود هیچ وقت تو روت نگاه زدی. هرکس ج

خوام . منیکرد، اما من سعی کردم درکت کنممنی
غرورت رو زیر پا بذارم، ولی باید بدونی، با این 

مونی. تو کاری نکردی که من رفتارهات تنها می
دوستت داشته باشم. فقط طوری رفتار کردی که 

ج ، درسته خرباعث بشی جایی تو دمل نداشته باشی
یا رو میدی ولی جونش رو هم تهدید عمل در
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فهمی پویان؟ حتی اگر حرفی باشه که کردی، می
یک دفعه و بی فکر زده باشی، اما حق نداشتی به 

 خوام تو رو باکردی. منیزبون بیاری. باید فکر می
مهراب مقایسه کنم و غرورت رو زیر پا بذارم، دارم 

، با خودت که کنمخودت رو با خودت مقایسه می
تونی باشی، با خودتی که قلبشو پر از بدجنسی می

فهمی پویان؟ همچین رفتاری رو کرده، اینو می
خوام احساساتت رو کسی دوست نداره. ازت می

نسبت به من کنار بزنی و دست از دوست داشنت من 
خوام این حس رو اگر عشق هست برداری. ازت می

د نکنم باشه، متوم کنی و بذاری این چکه فکر منی
ماه باقی مونده رو با آرامش کنار هم رس کنیم و 

بعد از هم جدا شیم. دوست دارم بهت فرصت بدم و 
کنم که انگار هیچ وقت این دم و جوری فکر میمی
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ی امروز اتفاق نیفتاده. پس متوم منایش مسخره
ها رو و سعی کن مساملت آمیز کن این بچه بازی

 کنار هم زندگی کنیم.

کرد، رسد و جدی. انگار داشت نگاهم میپویان خیره 
 کرد.هام رو هضم میتک تک جمله

هام روش اثر داشت یا نه ولی دونستم حرفمنی
هام رو زدم. خالی شده بودم و خوشحال بودم که حرف
 داد.این حس خوبی بهم می

پویان رو ازم برگردوند و قبل از اینکه ازم دور بشه 
 «پلکی!دیگه نبینم با مهراب ب»گفت: 

های من توی هم و بعد دور شد! رفت تو اتاقش و اخم
 خوندم.گره خورد. انگار داشتم یاسین تو گوش خر می

 پرسک دیوونه!
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های پشتش ولی خونه متیز شده بود و دیگه برام قصه
اهمیت نداشت. این چیزی نبود که دامئی باشه، دریا 

شد و من فقط باید چند ماه دیگه این داشت خوب می
 کردم.وضعیت رو تحمل می

چه پارتی گذاااشتم پر و پیمون! چقدر قشنگ حرف 
 ✨♥�زنه دالراممی

نذاشت یک مرد کنرتل کنه، برای خودش زندگی 
 ✨♥�گن یک زن قویکنه. به این میمی
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اه که با پنبعد از خوردن صبحانه به بیامرستان رفتم 
 مواجه شدم.
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 سالم عزیزم. دل تنگت بودم. -

 پناه مشکوک بهم خیره شد و بغلم کرد.

 ها.خرب شدیسالم، خیلی بی -

 لبخند مصنوعی زدم و آرنجش رو فرشدم.

 کنی با آقا پویات؟تو چه می -

 «کنی با آقا پویانت؟تو چی کار می»اخم کرد و گفت: 

 خوبیم. -
 لنگه!میاما این وسط یک چیزی  -

یک دفعه قلبم ریخت، فهمیده بود! و تونست رنگ تعجب 
 هام ببینه.رو تو چشم

 آره دالرام؟ چی بینتونه؟ -
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خواست راستش رو گفتم؟ دمل میباید راستش رو می
بگم با متام وجودم. خسته شده بودم، از بازی، از 

 دروغ.

 «آره، آره پناه. خسته شدم.»آهی کشیدم و گفتم: 

تو پویان رو »متعجب دستم رو گرفت و گفت: پناه 
 «دوست نداری نه؟

 نه... -

 «خب؟ پویانم دوست نداره؟»پناه لب گزید و گفت: 

 «داره. یعنی فکر کنم داره.»دوباره آه کشیدم و گفتم: 

 خب چه خربه این وسط!؟ -

 دونم چطور بگم... این یک عقد رشطی بود. پناه، منی -

 ی ابروش رو باال داد.هاش گرد شد و تاپناه چشم

 عقد رشطی؟  -
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 پوزخندی زدم.

آره مثل مبادله کاال به کاال. یک چی دادم، یک چی  -
 گرفتم.

 چی گرفتی؟ -

 لبخند تلخی زدم.

 جون دریا. زنده بودنش رو. -

پناه که تا حدی موضوع رو فهمیده بود با جدیت دستم 
 «همه چی رو بهم بگو.»رو گرفت و گفت: 

دادم دست مهراب تا کردم و میها رو باد میبادکنک
 ها رو از سقف آویزون کنه. اون

م کردبا جدیت داشتم بادکنک صورتی رنگ رو باد می
که با ترکیدن بادکنکی کنار گوشم، از ترس باال پریدم و 

 هین بلندی کشیدم.
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 کنی؟جیغ زدم: چی کار می

دیدی! می توباید قیافه»مهراب بلند خندید و گفت: 
 «معرکه بود!
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 لرزیدم.هنوز از شدت صدای بلندش کنار گوشم می

 این چی کاری بود آقای به ظاهر دکرت؟ -

 مهراب پوزخند شیرینی زد.

 فعال مهرابم. -

 عه؟ -

 آره. -
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هاش و همون لحظه بادکنک توی دستم رو جلوی چشم
رکوندم که یک قد به هوا پرید و بعد نوبت من بود که ت

 بلند بخندم.

 دیدی! معرکه بود!تو میباید قیافه -

 مهراب به خودش اومد و اخم کمرنگی کرد.

 تو تالفی کردن ماهری. -

 «آره. خیلی.»خندیدم و گفتم: 

 فقط توی باد کردن بادکنک خیلی مهارت نداری. -
 چطور؟! -

 مهراب بلند خندید.

دی دستم، یک لیرت تف هر بادکنکی میچون  -
 روشه!

 ها رو روی زمین انداختم.اخم کردم و بادکنک
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 ریزی؟کو باد کن ببینم چند َمن تف می -

 «صاخب اختیارید.»مهراب لبخندی زد و گفت: 

 خوبه خوبه. -

 «خب حاال، به دریا چه گفتی؟»مهراب خندید و گفت: 

 رتخوام بربمت بیرون حاال که بهبهش گفتم می -
دونی چقدر شدی. یکم حال و هوات عوض شه، منی

هام جمع شده خوشحال شد! چقدر! اشک تو چشم
 «بود.

 لبخندی زد و خوشحال شد.

 حق داره. توی یک زندون خفه شده طفلک. -

دوست دارم جدا از امروز گاهی بربمش بیرون، روی  -
 اش هم تاثیر داره.روحیه

 صد در صد همینطوره. -
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، خیلی اسرتس دارم شو گفتمهای مدرسهدوستی همه -
هاش خوب از برخورد دریا. امیدوارم همه دوست

 باهاش. برخورد کنن

 شون؟شناسیمنی -

کنه، هیچ وقت فرصت نه خیلی. همین یکم اذیتم می -
 هاشو بشناسم.نکردم دوست
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 غمگینی زد.لبخند 

 های خودتو.حتی دوست -

 ولی این بار لبخند زدم.

 چرا شناختم. تو رو شناختم. -
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مهراب با شنیدن حرفم چند لحظه مات من شد ولی بعد 
 به زدن لبخندی بسنده کرد. اما چرا؟!

دونستم دقیقا چه اتفاقی افتاده اسرتس گرفتم. منی 
 بود. 

 چیزی شد مهراب؟ -

 لبخند زد.

 نه چیزی نیست. -

 و به کارش ادامه داد.

 برای شب ساندویچ سفارش دادم، برای شام. -

 کنم.مرسی بعدا باهات حساب می -

 «چی؟»مهراب اخم کرد و گفت: 

خوای حساب نکنم؟ بهت یعنی می»خندیدم و گفتم: 
 «برخورد؟
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معلومه. این چه حرفی بود زدی؟ »مهراب جدی گفت: 
 «بکنم. تونم برای دریااین کمرتین کاریه که می

 ممنونم ازت. -

اش برد. و بعد لبخند زد و قلب منو با لبخند مردونه
دریا، چیزی فراتر از یک دوست بود و احساسات من هر 

دونستم این موضوع، شد و من منیتر میروز بهش قوی
 زد.برام خوب بود یا بهم رضبه می

دونستم دریا هم حسش مثل من بود یا نه و این منی
 د.داعذابم می

 من میرم حارض شم. -

 مهراب به آرومی رس تکون داد و مشغول چیدن میز شد. 

به سمت اتاقش رفتم و با حس عطر رسدش آروم شدم. 
شدم به همون عطری که هر وقت از کنارش رد می
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هام رو بستم و با ولع عطرش رو رسید. چشممشامم می
بوییدم. دیگه دروغ گفنت به خودم کافی بود، من 

مهراب شده بودم. مجذوب آقا بودن و مجذوب 
هاش هاش، لبخندها و اخمها و جدیتمنطقش، شوخی

 اش!های سیاه و نافذ لعنتیو عطر رسدش و اون چشم
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این مرد کامل بود، مهربون بود، دلسوز بود، حامی و 
 باسم رو از تنم دراوردم. حامیتگر بود. آهی کشیدم و ل

خوام اورد. بهش گفتم میفریامه، دریا رو به اینجا می
هام ی یکی از دوستبرات شام درست کنم و تو خونه

 بینمت و کلی خوشحال شده بود.می
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به فرنگیس هم زنگ زده بودم و ازش خواسته بودم به 
تولد دریا بیاد که کلی خوشحال شد و قبول کرد و ازم 

ت که دوستش تارا رو هم دعوت کنم، چیزی از خواس
گفت، من هم با دعوت اش میعوض شدن روحیه

 کردنش مشکلی نداشتم.

ام و دیدن اسم پناه لبخندی زدم با زنگ خوردن گوشی
 و جواب دادم.

 سالم عزیزم. -

از پناه هم خواسته بودم بیاد چون دیگه چیزی برای 
دوست خوب  مخفی کردن ازش نداشتم و پناه واقعا یک

 بود. 

 سالم دالرام، عزیزم خوبی؟ کاری نداری؟ بیام کمک؟ -

 نه قربونت تقریبا متومه. -
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 لحن صداش یکم ترسیده و پر از اسرتس بود.

 شی؟دالرام یک چیز بگم ناراحت منی -

 «چیزی شده؟»اخم کردم و گفتم: 

ی تو و پویان به ببین من اصال هیچی از رابطه -
اون انگار خودش فهمیده بود و آرشاویر نگفتم ولی 

یک دفعه بحث شام رو پیش کشید و بعد که وا رفتم 
 ی متعجب منو دید، شکش برطرف شد.و قیافه

 یعنی چی پناه؟ -

 دونه دارید نقشیعنی آرشاویر می»آهی کشید و گفت: 
نه. دو کنید و عقدتون واقعی نیست. کامل منیبازی می

فتم. اصال هیچی نگ منم بیشرت بهش توضیح ندادم، یعنی
ام لو داد همه چیز رو. جنبهی مسخره و بیقیافه

ببخشید دالرام... ببخشید. من اصال بهش نگفتم فقط 
 «شوک زده شدم.
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راستش ناراحت شده بودم، چون این چیزی بود که فقط 
به پناه گفته بودم ولی خب اون هم چیزی نگفته بود و 

ر تیز و زرنگ آرشاویر خودش فهمیده بود، لعنتی چقد
 بود.
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. اشکال نداره پناه، خودتو ناراحت نکن عزیزم -
اتفاقا بهرت که فهمید، جلوی یکی دیگه نقش بازی 

 کنم.منی

 «یعنی ازم ناراحت نیستی؟»پناه ناراحت گفت: 

 نه عزیزم. االن آرشاویر کنارته؟  -



وشتآغجنون      
 

 

1063 

1063 
@romandl 

سالن نشسته ولی خیلی تیز و شکاک داره نگاهم نه تو  -
 کنه.می

 و بعد آروم خندید.

 بهش بگو بیاد. فقط بهش بگو نباید پویان بفهمه. -

خوای به دریا چی خوای پویان بیاد؟ میچرا منی -
 بگی؟ 

ترسم رش درست کنه، پویان با مهراب مشکل داره، می -
ه داره. بفهمی که؟ فعال خیلی کنرتلی روی خودش نمی

گم، پویان خارج از شهره و ناراحت بود از دریا هم می
 .اینکه به تولدت نیومده

 شه.ولی اگر بفهمه، بدتر می -

 پوزخندی زدم.

 ذارم کاری بکنه. منی -
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 ی مهرابی؟ تنهایی؟االن خونه -

 آره. -

 «شیطونی کردید؟»پناه ریز خندید و گفت: 

 رو گم کردم.با شنیدن حرفش رسخ شدم و دست و پام 

 پناه!! معلومه که نه. -

شناسمت بابا. پس باشه. می»پناه قهقهه زد و گفت: 
 «آرشاویر رو بگم بیاد؟

شم. فقط بهش بگو به هیچکس نگه، آره خوشحال می -
 خانم کیانی و بقیه نفهمن.

 باشه فقط امیدوارم پویان نفهمه. -

 برو تو نرتس. پویان مشکل منه. -

 نگرانتم.دوستت دارم خب.  -
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 . نگرانمنم دوستت دارم عزیزم»لبخندی زدم و گفتم: 
 «نباش.

 بینمت.باشه پس می -

 قربونت، خداحافظ. -

شه اما دمل دونستم اگر پویان بفهمه، بدتر میمی
خواست یک شب هم که شده از تولد خواهرم لذت می

بربم و حرص و جوش کارهای  پویان رو نخورم. این حق 
 شتم!رو نداشتم؟ دا

پیراهن شبم رو برداشتم، مشکی بلند بود و براق. 
اش کار شده بود و چاکی های ریز سفید روی یقهپولک

از زانو به پایین داشت و آستین دار و چسب بود. لباس 
پوشیده و جذابی بود که تازه سفارش داده بودم، خودم 

 که عاشقش شده بودم.
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موهام رو با اتو مو صاف کردم و گلرس مرواریدم رو به 
 موهام زدم. 

خواست یک امشب رو ناپرهیزی کنم و با این دمل می
لباس مشکی، رژ قرمز رنگ پررنگی بزنم. بعد از اینکه 
کرمم رو زدم با دقت رژ رو روی لب هام کشیدم تا لب 

 تر نشون بده.هام رو حجیم

با خط چشم و ریمل آرایشم رو کامل کردم. با و بعد 
بخش بود و بهم حس دیدن خودم لبخندی زدم. رضایت

 داد.خوبی می

دلیل تپش قلبم باال رفته بود. اراده و بیخیلی بی
تونستم از اتاق بیرون برم و با مهراب مواجه شم، منی
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 کردم با اینفهمیدم. فقط فکر میدلیلش رو اصال منی
 کرد. رش بودن من رو معذب میلباس، کنا

شنیدم، احتامال داشت صدای آهنگ رو از سالن می
 کرد. باندها رو تست می

گرمم شده بود. به قول پناه، منو مهراب تنها بودیم ولی 
خیلی عادی، مثل دوتا دوست. دو تا دوست؟ وای خدا 

 دونستم!منی

مهراب هم منو دوست داشت؟ مسلام داشت. عاشقم بود؟  
دونستم. دوست شدن و عاشق بودن فرق داشت ینو منیا

 کردم.و من عاشقش شده بودم! یعنی اینطور فکر می

با اسرتس و تپش قلب باال از اتاقش بیرون اومدم و پا به 
سالن گذاشتم. حق با من بود، داشت باندها رو تست 

کرد. چقدر منظم و دقیق بود، به همه چیز اهمیت می
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نقص باشه، چطور همه چیز بی داد. دوست داشتمی
 شد همچین آدمی رو دوست نداشت؟می

مردی که با لبخندش دلت بلرزه و بخوای تا ابد لبخند  
اش رو ببینی. های مردونهزدنش رو ببینی، خنده

 مهراب فراتر از خوب بودن بود. یک آقا بود، یک آقا.

مهراب آهنگ آرومی گذاشت و بعد لبخند زد. مثل 
گش رو خیلی دوست داشت. من هم شنیده اینکه آهن

 بودم، آهنگ دلِی علیرضا طلیسچی بود.

 آهنگ قشنگیه. -

با شنیدن صدام برگشت و برای چند لحظه بهم خیره شد 
و رستا پام رو نگاه کرد و بعد با صدای آرومی گفت: 

 «خیلی آروم و قشنگه، دوستش دارم.»

ه کحاال کیو دوست داری »لبخند زدم و شیطون گفتم: 
 «کنی؟با این آهنگ همزاد پنداری می
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افتخار »مهراب لبخندی زد و بعد چند ثانیه گفت: 
 «میدی؟

 هام گرد شد.چشم

 افتخار چی؟ -

 «برقصیم.»خندید و گفت: 

 ه.زنام بیرون میکردم همین االن قلبم از سینهحس می

 «برقصیم؟ االن؟»گفتم: گیج 

ی مات و مبهوتم بلند خندید و بهم مهراب با دیدن چهره
 تر شد. ولی من تپش قلبم کنرتل شده نبود.نزدیک

 خوند:آهنگ می
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 من 

 بگم حرفامو جز تو به کی

 همه ی زندگیم خودتی

 منی که از تو خاک تو میرسم به خدا

 قصه ی مهر تو اونجور که بخوای 

 دل بکنی نیست

 حس قلبم به تو انقدره که

 نابود شدنی نیست

مهراب دستش رو به سمتم اورد. مردد دستم رو توی 
 دستش گذاشتم که لبخند زد.

هام عمیق شده بود و حامل دست خودم نبود. نفس
جنبه لعنتی توی دمل به خودم فرستادم. چقدر بی

 بودم!
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 خیلی یاد ندارم ها.  -

 «بلدم.ولی من »مهراب خندید و گفت: 

 با شنیدن حرفش تعجب کردم.

 ای؟جدی؟ حرفه -

نه خب کامل. مامانم معلم رقص بود. وقتی بچه بودم  -
 دیدم.هاشون رو میرفتم مترین کردنمی

 مگه اون زمان کالس رقص مجاز بود؟ -

نه. مخفیانه بود، تعداد محدود و آشنا »خندید و گفت: 
 منو با کرد. مامانم عاشق رقص بود، کالقبول می

کرد، رقصیدن بزرگ کرد. حتی وقتی آشپزی می
 «رقصید.می

 و بعد با یادآوری گذشته، خوشحال شد و لبخند زد.

 پس خیلی عالی بوده. -
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 اومد،ولی دردرس هم کشید مامانم. بابام خوشش منی -
 کرد مامانم رو.رس این موضوع خیلی دعوا می

 رقصه مامانت؟هنوزم می -
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 آره، ولی دیگه نیرو و قوت قبل رو نداره دیگه. -

ها خیلی کم پیش رقصه، تازگیخیلی خوبه که می -
رفتم اما ادامه ندادم. اومده برقصم. قبال کالس می

رقصم ولی خودم قبول گفنت خوب میهام میدوست
 .نداشتم

 پس بذار برقصیم. -

 عمیقی کشیدم و لبخند زدم. نفس
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 باشه. -

مهراب آهنگ رو دوباره گذاشت و دستش رو روی کمرم 
 حبس شد. قرار داد و آروم فرشد که نفسم تو سینه

دستم رو دور گردنش حلقه کردم. دیدن صورتش با این 
 هاش، دملهمه نزدیکی کامال غیر ممکن بود. برق چشم

ایین دوختم و . به سختی نگاهم رو به پلرزوندرو می
 رسم رو پایین گرفتم.

ی مهراب رو ببینم. تپش تونستم لبخند مردونهولی می 
تر شده بود ولی هنوز هیجان داشتم و قلبم کمی آروم

 شد؟تاب بودم. یعنی مهراب هم همینطور میبی

 فرق تو با همه جاهای تو دنیا واسم اینه

 این که آغوش تو بی خطرترین جای زمینه

 که در میون باشه من این جونو میذارمپای تو 
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 من که باالتر از این زندگی چیزی رو ندارم

 من

 دلی دوست دارم بخدا

 خیلی دوست دارم بخدا

 از این عالقه ی قلبی 

 هیچی کم نشدا

 من 

 بگم حرفامو جز تو به کی

 همه ی زندگیم خودتی

 منی که از تو خاک تو میرسم به خدا

ی مهراب گذاشتم و تونستم هاراده رسم رو روی سینبی
زد و با های قلبش رو بشنوم که آروم میصدای تپش

بخش. خودمون رو با آهنگ تکون یک ریتم آرامش
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زدیم. انگار که تو خلسه دادیم و هیچ حرفی منیمی
یم، بردکردیم و لذت میرفته باشیم، به آهنگ گوش می

 .بردمیا بهرته بگم لذت می

حلقه شد که لرز به تنم انداخت.  دست مهراب دور کمرم
تر رضبان قلبش لبخند زدم. تپش با شنیدن ریتم تند

 قلبش باال رفته بود؟
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لب گزیدم و رسم رو باال اوردم که با نگاه مهربونش 
 مواجه شدم.

 «مرسی.»زیر لب گفتم: 

 «بابت چی؟»لبخند زد: 
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 مرسی که هستی.  -

کردم خجالت نکشم، و بعد محکم بغلش کردم. سعی می
 من این مرد رو دوست داشتم. واقعا دوست داشتم.

اش رو روی رسم گذاشت و آروم خودش مهراب هم چونه
داد. چقدر این لحظات رو با ریتم آهنگ تکون می

 آرامش داشت، چقدر آروم بودم، چقدر قشنگ بود.

هاش خیره ش گذاشتم و به چشمدستم رو پشت گردن
هاش در نوسان بود. ها و لبشدم. نگاهم بین چشم

خلسه و فضای عمیقی بینمون ایجاد شده بود که با 
شنیدن زنگ در، تقریبا از جا پریدم و از بغل مهراب 

بیرون اومدم. هول شدم و برای چند دقیقه یادم رفته 
 بود که مهمون داریم و تولد دریاست.

 تقریبا جا خورد و خندید. مهراب هم

 «تو باز کن.»آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 
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هام رو تو حدقه چرخوندم تا از خامر بودنش کم و چشم
کنم. چندتا نفس عمیق کشیدم تا الهتاب صورتم رو از 

 بین بربم.

خندید در رو باز کرد و طور که مردونه میمهراب همون
 من سعی کردم به خودم بیام.

 دن پناه لبخند زدم و بغلش کردم.با دی

 «چرا قرمزی؟»پناه مشکوک و یواشکی گفت: 

 «واقعا؟ قرمزم؟»خیلی طبیعی و جدی گفتم: 

 «آره.»هاش رو ریز کرد و گفت: پناه چشم

 دونم واال.منی -

کرد گفت: همینطوری که با نگاهش من رو کنکاش می
 «خوبه.»

 خندیدم و کنارش زدم.
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 شو!دخرت. قیافهجمع کن برو اونور  -

 پناه خندید و کنار رفت و با متانت با مهراب سالم کرد.

 .آرشاویر وارد خونه شد با دیدنم لبخند زد

 به! دالرام خانم، چه عجب ما شام رو دیدیم.  -

 خندیدم و رسم رو پایین انداختم.

 سالم. لطف داری آرشاویرجان. -

316 

 

 

مهراب با شنیدن اسمش، رسیع به آرشاویر تیز شد که تو 
 دمل بهش خندیدم.
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آرشاویر مردونه به مهراب دست داد و خودش رو معرفی 
کرد و مهراب خشک و جدی با آرشاویر احوال پرسی 

 کرد.

 «خورد آرشاویر بدبخت رو که.»پناه زیر گوشم گفت: 

 چی؟ -

کنه، انگار داره به میگم ببین چطور نگاهش می -
 کنه.اش نگاه میطعمه

 «خواد بشناستش.نه بابا. فقط می»مردد گفتم: 

 «با یک نگاه خمصانه؟»پناه گیج گفت: 

 «ناسالمتی روان شناسه.»خندیدم: 

 ها.دوستت داره -

 کی؟ -

 مهراب. -
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قراری کرد. چرا خودم و باز دوباره قلب من بی
نفهمم؟ خودم رو گول  خواستمفهمیدم؟ یعنی میمنی
 زدم؟ می

 دونم.منی -

 پناه لبخند زد.

اش رو در دوستت داره دالرام. معلومه. خونه -
اختیارت گذاشته تا برای دریا تولد بگیری، کدوم 

 کنه؟کار رو میای اینمرد غریبه

 آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو به مهراب دوختم.

 اینطور فکر کنم؟ -

 «برو دنبال دلت.»رد و گفت: پناه از پشت بغلم ک

 تم؟یادت رفته عقِد پرس عمه -
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 پناه خندید.

دونم. ولی شام که دلی همو دوست ندارید، یک می -
 عقد رشطی بوده دیگه.

، چی بگم به خدا. مثل اینکه پویان بهم احساس داره -
 همین یکم عذاب وجدان بهم میده.

فتار پویان حقشه دالرام. نباید اونطوری باهات ر  -
کنه، پویان کار ها رو منیکرد. آدمی که عاشقه، اینمی

 از همون بچگی حسود بود.

 جدی؟ -

کرد تو آره بابا، همیشه به آرشاویر حسودی می -
ها. مامان جونم آرشاویر رو بیشرت از پویان بازی

 .کرددوست داشت. پویان خیلی رش بود و اذیت می
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 .مثل االنش -

 لبخند تلخی زد.

دوستش دارم ها، واقعا دوستش دارم پویان رو. اما  -
 شه کاریش کرد. عوض نشده و این خصلتشه منی

 «ی درکش پایینه.آره. قوه»آهی کشیدم و گفتم: 

 ی درکش پایینه؟کی قوه -

 با شنیدن صدای آرشاویر رسمون رو باال گرفتیم.

 پویان. -

 «آها.»آرشاویر برای چند ثانیه بهم خیره شد و گفت: 

 هاش خیره شدم و چیزی نگفتم.منم به چشم
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 «چیزی شده؟»مهراب کنارم ایستاد و گفت: 

 نه. چیزی نیست. -

های دریا بودن و دوباره صدای زنگ در بلند شد. دوست
ها هم معذب وارد خونه ها با خنده و بعضیکه بعضی

 شدن.

ش سالم دخرتا، خو»و با لبخند گفتم:  به سمتشون رفتم
 «اومدید. من دالرامم، خواهر دریا. ممنونم که اومدید.

، سالم»یکی از دخرتها با لبخند نزدیکم شد و گفت: 
شناسیمتون. دریا همیشه از شام حرف کامال همه می

 «زنه. خیلی دملون براش تنگ شده. مخصوصا من.می

 هاش ته دمل گرم شد.با شنیدن حرف

 ممنونم عزیزم. اسمت چیه گلم؟ -
 نیایش. -
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مرسی نیایش جون. خوشحامل »بغلش کردم و گفتم: 
 «کردی.

بقیه هم لبخند زدن و از این گرم بودنشون خیامل راحت 
 شد.

ها هرجا دوست دارید بشینید، اگر خب بچه -
خواید لباس عوض کنید به اتاق مهامن برید. می

 «بعدم زود بیاید که برتکونیم.

 «چشم.»یش گفت: نیا

 قراره کلی»لبخندم قوی تر شد که پناه با ذوق گفت: 
 «دریا خوشحال بشه.

 «آره.»منم ذوق زده گفتم: 

ه اش بهم خیر نگاهم به مهراب افتاد که با لبخند مردونه
 اراده بهش چشمک زدم و خندیدم.بود که بی
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ها حجابشون ها یکی یکی وارد سالن شدن، بعضیبچه
 ها راحت بودن. و بعضی رو حفظ کردن

حدود چند دقیقه بعد فرنگیس اومد درحالی که هول 
ی بزرگ کادویی تو دستش بود. موهای بود و جعبه

 بلوندش، روی صورتش ریخته بود و آشفته بود.

 ای؟طوریسالم چه خربه؟ چرا این -

تا همین لحظه »فرنگیس کمرش رو راست کرد و گفت: 
 «تو بازار بودم.
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 چرا؟  -

 دونستم چی بخرم برای دریا.منی -
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دونست چی هام گرد شد. منیبا شنیدن حرفش چشم
 بخره؟ چه اتفاقی براش افتاده بود؟

 چی خریدی حاال؟ -

 .یک پیرهن. یک کفش و یک کتاب -

حسابی ولخرجی کرده بود. یعنی سعی داشت عوض 
 شه؟

 دوستت کجاست؟ منیاد؟ -

 چرا یکم دیرتر میاد.  -

 باشه. -

فرنگیس با همه سالم و احوالپرسی کرد و وقتی به 
آرشاویر رسید برای چند ثانیه بهش خیره شد و بعد 

 هاش رو عوض کنه.وارد اتاق مهامن شد تا لباس
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رسیدن. با پیامک به ساعت نگاه کردم دیگه باید می
ند ها قایم شید. چدخرتها پشت مبل: »فریامه بلند گفتم

تا بادکنک هست دستتون بگیرید. من چراغ ها رو 
 «کنم تا چند دقیقه دیگه میاد تو.خاموش می

دخرتها از خوشحالی جیغ کشیدن و هر کدوم یک جا 
قایم شدن. آرشاویر خودش رو پشتم قایم کرد که با 

 «کنی؟داری چی کار می»خنده گفتم: 

 شم.میدارم مستقر  -
 پشت من؟ -

 «آره.»خندید و گفت: 

هاش رو به لبخندی زدم و کیک رو دستم گرفتم. شمع
زد و کمک پناه روشن کردم. قلبم از هیجان تند می

خوشحال بودم. امیدوار بودم دریا مثل من خوشحال 
 بشه.



وشتآغجنون      
 

 

1088 

1088 
@romandl 

پناه با ذوق کنار پریز برق ایستاده بود تا به محض 
 کنه.اومدن دریا چراغ ها رو روشن 

ر تی در پایین کشیده شد و قلب من محکمدستگیره
 زد.می

شنیدم. با ها رو میی ریز و ضعیف بچهصدای خنده
اومدن فریامه و مهراب یک دفعه همه بلند جیغ 

 کشیدیم.

 تولدت مبااااااارک! -

هاش و من دریا برای چند لحظه مات موند و به دوست
 یغ زد.خیره شد و بعد یک دفعه از جا پرید و ج

 وای خدا! -

با ذوق باال و پایین پرید و مدام اسم خدا رو صدا 
 زد.می
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هاش به سمتش رفنت و محکم بغلش کردن. دوست
شون ای به موهای کم دریا نداشنت و از دلتنگیتوجه

 گفنت. بهش می

لبخندی با دیدن این صحنه زدم که مهراب آهنگ تولد 
 «برو پیشش.»رو گذاشت و زیر گوشم گفت: 
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رقصیدم و کیک دستم بود با شعر طور که میهمون
 کردم.همراهی می

 اشک شادی شمع و نگاه کن 

 چکه چکه چکهکه واست می

 کام همه رو بیا شیرین کن
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 بیا کیک رو برب تیکه تیکه

ن هم هاش حلقه شد و مدریا با دیدنم، اشک تو چشم
 احساسی شدم.

 زدن.هاش دور دریا حلقه زدن و دست میدوست

 ان دور تو امشبهمه جمع شده

 دن که بچینیگل بوسه می

 در جشن تولدت عزیزم

 همه انگشرتن تو نگینی

دریا با ذوق دستش رو روی دهنش گذاشت و از ذوق 
 زبونش بند اومده بود.

 «عشق قشنگم تولدت مبارک.»با لبخند گفتم: 

دریا با نگاه مهربونش بهم خیره شده بود و یک دفعه 
محکم بغلم کرد که به سختی کیک رو کنار زدم. پناه 
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ی زندگیم رو کیک رو از دستم گرفت و بعد محکم همه
خواستم بغل گرفتم. به شدت محکم، به طوری که می

 عشقش تو وجودم حل بشه.

عاشقتم دالرام، عاشقتم »گفت: زیر گوشم مدام می
 «واهری.خ

 منم عاشقتم عزیزدمل. تولدت مبارک. -

وای اصال باورم »ریخت، گفت: همونطور که اشک می
 «شه، خیلی خوشحامل کردی، خیلی!منی

 اش رو بوسیدم.گونه

 هایی.الیق بهرتین -

 «عاشقتم.»ام رو بوسید و گفت: محکم گونه

پناه و بقیه هم محکم بغلش کردن و تولدش رو تربیک 
با دیدن آرشاویر، سوالی نگاهش کرد که گفنت. پناه 
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پرس دایی  پویان هسنت. جذاب فامیلشون و »گفتم: 
 «البته آقا.

آرشاویر با شنیدن تعریفم تای ابروش رو باال داد و با 
 لبخند بهم خیره شد.

سالم دریای عزیز. تعریفتو زیاد شنیدم. تولدت  -
 مبارک.

 دریا دستش رو فشار داد و لبخند زد.

 طف کردید.ممنون، ل -

ای کشید و به سمتش دریا با دیدن مهراب جیغ خفه
وای »دوید. محکم مهراب رو در آغوش گرفت و گفت: 

بینمت. بی معرفت شده مهراب خیلی خوشحامل می
 «زدی.بودی بهم رس منی
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مبارک  تولدت»مهراب لپ دریا رو کشید و گفت: 
 «شیطون. یکم مشغول بودم فقط.

 بینم. مرسی. خیلی خوشحامل همه تون رو می -

منم خوشحامل اینقدر »مهراب لبخندی بهش زد و گفت: 
 «بینمت.خندون می

 مواظب خواهرم که بودی!؟ -

 صد در صد.  -

و بعد مهراب عمیق بهم خیره شد. نگاهش غم داشت و 
 همم.هاش رو بفتونستم غم تو چشممن می
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لباسی رو که برای دریا آماده کردم بهش دادم تا بپوشه 
زده ها شده بود و من از دیدنش ذوقو شبیه پرنسس

 شدم.می

پویان کجاست؟ »دریا به سمتم اومد و با تعجب گفت: 
 «چرا نیست؟

پرسید عجیب پرسه، منیدونستم این سوال رو میمی
 . بود

 رفته یک سفر کاری، نتونست بیاد. -

ی ناراحتی پایین داد و گفت: هاش رو به نشونهیا لبدر
 «چه حیف.»

شنیدم که پناه گفت اینجا خونه مهرابه. چرا خونه  -
 خودت تولد نگرفتی؟
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تره و اینکه اینجا بزرگ»لبخندی بهش زدم و گفتم: 
 «شد برای تولدت خوشحالت کنه.مهراب خوشحال می

 محکم بغلم کرد.

 دارم.تون رو خیلی دوست همه -

رقصه، بیاد هرکس می»فریامه آهنگ گذاشت و گفت: 
 «وسط.

پناه جیغی کشید و بعضی دخرتها پشت پناه جیغ 
 کشیدن و رفنت وسط.

 برو دریا، برو برقص. -

 دریا خندید و دستم رو کشید.

 توهم بیا. -

همون طور که با رقصیدن به وسط سالن رفتم، آرشاویر 
 رو هم مجبور کردم باهام برقصه.
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فت: رقصید گاویر لبخند غمگینی زد و حینی که میآرش
 «کنه.ام میترسم باهات برقصم. پویان خفهمی»

 اخم ظریفی کردم.

 کنه، نرتس.کاری منی -

 منظورم از ترس، ترس از خودم نبود. برای تو بود... -

 .«نرتس»لبخندی زدم و گفتم: 
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گذروندیم. ها خوش میکنار آرشاویر رقصیدم و با بچه
ته  . ازدور دریا حلقه زدیم و دریا دلربانه برامون رقصید

زدم و خوشحال بودم. فرنگیس هم لبخند دل لبخند می
شد. چند بار دریا رو بغل کرد و بوسید از لبش پاک منی
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 هاش رو ببینم. کم کمتونستم اشک تو چشمو گاهی می
 شد که واقعا عوض شده.داشت باورم می

ای ایستاده بود و به ما لبخند به سمت مهراب که گوشه
 . زد، رفتممی

 .بیا باهام برقص -

ه پارترن ک»و بعد با لبخند بهش خیره شدم که گفت: 
 «داری.

 و نگاهش رو به آرشاویر دوخت که خندیدم.

 نه واقعا؟ واقعاً؟ -

 تای ابروش رو باال داد.

 چی واقعا؟ -

 کنی آقای دکرت؟حسودی می -

 «معلومه که نه.»اخم ظریفی کرد و گفت: 
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 رقصی؟پس چرا باهام منی -

تر بهش شدم و بعد تونستم نگاه تیز و کمی نزدیک
مشکوک فرنگیس رو ببینم که باعث شد کمی عقب 

 بکشم.

 از این آهنگ خوشم منیاد. -

 هر آهنگی دوست داری بذار. -

 زد.لبخند کمرنگی 

 تولد دریاست ها. -

خیلی مخفیانه دستش رو گرفتم، طوری که فرنگیس 
ای هم حواسش به ما نبود. چه چیزی نبینه. کس دیگه

بین من و مهراب وجود داشت که اینقدر من رو به سمت 
 کرد؟خودش جذب می
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مهراب نگاهش رو بهم دوخت و با لحن آرومی گفت: 
 «کنی؟داری چی کار می»

لحن آروم و مضطربی گفتم: لب گزیدم و با 
 «دونم.منی»

هاش رو روی دستم حس تونستم نوازش ریز انگشتمی
 کوبید.کنم و در همون حال قلبم محکم می
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 «بریم برقصیم.»ای گفت: مهراب با صدای دورگه

 صرب کن من یک لیوان آب بخورم. -
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1100 

1100 
@romandl 

گیرم، کم کم به کردم دارم از گرما آتیش میمیحس 
ی این یقین رسیده بودم که عاشقش بودم و با همه

 خواستمش.وجودم می

 کردم. دریا حالششاید باید واقعا این صیغه رو فسخ می
خیلی بهرت بود و به نظر تا یک ماه دیگه به بهبودی 

کردم بتونم از پس خرج یک رسید. فکر میکامل می
 کردمدرمان دریا بر بیام. باید کامال روش فکر میماه 

 تا ببینم رشایطش رو دارم یا نه.

لیوان آبم رو یک نفس رسکشیدم و به مهراب نگاه کردم 
که کالفه دستش رو بین موهاش برده بود. اما چرا کالفه 

دونستم کششی . اما میدونستمبود؟ باز هم هیچی منی
 .کنهحس می کردم، اون همرو که من حس می

به سمتش رفتم و همراهش رقصیدم. دریا با دیدمنون 
برای چند لحظه دهنش باز موند و بعد از ته دل لبخند 
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زد و به سمتمون اومد و سه تایی کنار هم رقصیدیم. 
رقصید و این برای من همه مهراب مردونه و آروم می

 کرد.چیز رو جذاب تر می

پشت آیفون در رو باز با شنیدن زنگ در و دیدن تارا 
 کردم و به فرنگیس خرب دادم که دوستش اومده.

ل من او »فرنگیس تقریبا هول به سمت در رفت و گفت: 
 «باید یک چیزی بهش بگم.

ای و بعد در خونه رو بست و دم در منتظر موند. شونه
 ها رفتم.باال انداختم و دوباره به سمت جمع بچه

ف کردیم و بعد مهراب ها رشبت و شیرینی تعار به بچه
کیک تولد دریا رو از یخچال بیرون اورد و در حالی که 

به سمتمون اومد.  شدآهنگ تولد مبارک خونده می
ی خوشبختیم و لبخند کردم مثل یک خانوادهحس می

 شد و دریا هم واقعا خوشحال بود.از لبم محو منی
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 بارچند بار هم فرنگیس رو بغل کرد و بوسید و من این
خندیدم. باید به فقط بابت دیدن این رفتارها می

دادم و به نظرم که تا اینجا فرنگیس فرصت دوباره می
خوب پیش اومده بود. اما فرنگیس از وقتی رفته بود 

 دنبال تارا، وارد خونه نشده بود.

 زنی.بینم لبخند میخوشحامل می -
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 نگاهم رو بهش دوختم و لبخند ملیحی زدم.

 اش به خاطر وجود توئه.ممنونم، ازت ممنونم. همه -

 من کاری نکردم. -
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1103 
@romandl 

های تاریک و سیاهش خیره شدم. برخالف به چشم
همیشه رسد و یخ زده نبود. بلکه گرم و پر حرارت بود و 

. تپش قلبم باال شدگرمی نگاهش به وجودم منتقل می
 لرزید.اما ته دمل برای داشنت این مرد مینرفت 

خواست بهش بگم دوستت دارم. اما من همچین دمل می
، آدمی نبودم، آدمی نبودم که احساساتم رو بروز بدم

برام سخت بود. مخصوصا با وجود پویان همه چیز برام 
 شد. تر میسخت

فرنگیس باالخره وارد خونه شد و تارا رو دیدم که 
کرد گریه نکنه. از اشک بود اما سعی می هاش پرچشم

 چرا اینطور شده بود؟

 به سمتشون رفتم و به تارا سالم کردم. 

 چیزی شده عزیزم؟ -
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گزید. رسش پایین بود و تارا بغض کرده بود و لب می
گرفت که به اطراف نگاه نکنه اما جلوی خودش رو می

 چرا؟

فرنگیس به آرشاویر چشم دوخته بود اما آرشاویر 
حواسش به ما نبود و داشت با دریا و پناه عکس 

 گرفت.می

 ارصار داشت که نیاد. -

 چرا؟ -

 به خاطر پرسش. -

 «چی؟»تعجب کردم و گفتم: 

 آرشاویر پرسشه. -

هام از تعجب گرد شد. تارا مامان این بار واقعا چشم
 آرشاویر بود؟!
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 شه یکم واضح تر بگی چی شده؟خب می -
رو ندیده، خیلی وقته. تارا خیلی وقته پرسش  -

آرشاویر خودش رو ازش دور کرده به خاطر اینکه 
 تارا هم مثل من...

 و بعد فرنگیس آهی کشید و رسش رو پایین انداخت.

 هام توی هم جمع شد. پس قضیه از این قرار بود! اخم

که آرشاویر  به نظرم االن وقت خوبی نیست -
 مامانش رو ببینه اونم بعد از چند سال.

منم همینو گفتم. من میرم... میرم »تارا با بغض گفت: 
 «قبل از اینکه منو ببینه.

 فرنگیس دستش رو گرفت و اخم کرد.

 اتفاقا االن فرصتشه. -

 کنی.نه فرنگیس تولد دخرتتو خراب می -
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 .ذاریم ببینهریم تو اتاق. پشت من حرکت کن منیمی -

ه چ دونستم که داشتتپش قلبم باال رفته بود. منی
خواست این دونستم دمل میافتاد. فقط میاتفاقی می

 تجدید دیدار توی تولد دریا پیش نیاد.
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 تارا پشت رس فرنگیس حرکت کرد و وارد اتاق شد.

ام رو اول به آرشاویر دوختم و بعد به نگاه ترسیده
ی ما نبود و مشغول هم متوجه مهراب. آرشاویر هنوز
 ها بود. خنده و شادی با بچه

دیدم و حاال که می اون واقعا پرس خوب و مهربونی بود
 چقدر بهم نزدیک هستیم، چقدر باهم همدرد هستیم
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اش رو با مادرش قطع کنه. دادم رابطهبهش حق می
حتی پناه هم هیچ وقت در مورد مامان آرشاویر حرف 

قط پدرش رو دیده بودم. اما چرا هیچ وقت نزده بود و ف
 برام سوال نشده بود که پس مامان آرشاویر کجاست؟ 

شاید چون به آرشاویر نزدیک نبودم. آرشاویر 
تونست یک دوست خوب باشه، اما من فرصت نکرده می

بودم بیشرت از این بهش نزدیک بشم. مسلام عاشقش 
 نبودم فقط مثل پناه دوستش داشتم. 

ام به مهراب بیشرت گذشت به عالقهظه هم که میهر لح
خواست کردم. مهراب مردی بود که دمل میباور می

کنارش راه برم و باهاش حرف بزنم و زندگی کنم. 
 گفتم؟زندگی کنم؟! چی داشتم می

 چیزی شده؟ -
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هول و ترسیده به مهراب خیره شدم که من رو از افکارم 
 بیرون اورده بود.

 آره راستش. -

چی شده؟ اون »مهراب تای ابروش رو باال داد و گفت: 
 «خامنه کی بود؟

 به کناری کشیدمش و به آرشاویر خیره شدم.

 مامان آرشاویر. -
 خب این کجاش ترسناکه که انگار جن دیدی؟ -

 لب گزیدم.

مثل اینکه منو آرشاویر همدردیم، از لحاظ داشنت  -
 هایی که...مامان

 گفتم؟!ی میتونستم ادامه بدم باید چمنی

 مهراب اخم کرد و برای چند ثانیه چیزی نگفت.
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 االن وقتش نیست. -

منم همینو گفتم. فرنگیس گوش نکرد خود تارا هم  -
 خواست بیاد باال.منی

 آخه االن توی مهمونی تولد دریا، اصال جالب نیست. -
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 کار کنم؟  گی چیمی -

 االن یعنی مامانش عوض شده؟  -

 فکر کنم... فکر کنم فرنگیس هم عوض شده. -

تا حدی متوجه رفتار مامانت شدم. اما خب  -
 شناسم.دوستش رو منی

 لفظ مامان برام سنگین بود اما چیزی نگفتم.
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 خب چی کار کنیم؟ -

 تارا چطور بود اوضاعش؟ -

بار دیدمش، اصال فکر کرد. من قبالً یک فقط گریه می -
دونم فرنگیس دیگه اون کردم اینطور باشه. ولی میمنی

 کار کثیف رو انجام منیده.

 از کجا مطمئنی؟ -

از رفتارش، از نوع نگاهش. من »آهی کشیدم و گفتم: 
شناسم، خیلی خوب. مطمئنم ترک فرنگیس رو خوب می

 «کرده اون یک قلم وحشتناک رو.

 ا بشم.نتونستم زیاد باهاش آشن -

 ای بهش زدم.لبخند خسته

 شاید اینطوری بهرت بوده. -
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آرشاویر رو برب تو اتاق. ولی نذار اون دیدار  -
خوام خانوادگی به بیرون از اون اتاق درز کنه. منی

 دریا چیزی بفهمه.

ها به نبود ما باشه. پس نذار حواس بچه»آروم گفتم: 
د ثانیه زحمت بگو برای چنپرت بشه. به پناه هم بی

 کنمعادی رفتار کنه چون همین که بفهمه. فکر منی
 «عکس العمل خوبی نشون بده.

 گم. امیدوارم خوب پیش بره.باشه می -

به سمت آرشاویر رفتم که پناه کنارش بلند بلند 
 خندید.می

 شه یک لحظه بیای اینور.می -

آرشاویر با لبخند نگاهم کرد و دنبامل افتاد. قلبم تند 
 دونستم باید چی بگم. یزد، منمی
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دونم اصال وقتش نیست. اصال جای درستی می -
 ای ندارم.نیست. اما راه دیگه

 «چی؟ چی شده؟»آرشاویر متعجب گفت: 

 خوام یک چیزی رو بهت بگم.می -

 االن؟ خیلی مهمه؟ -

 . یک لحظه دنبامل بیا -

به سمت آشپزخونه رفتیم و به پیشخون تکیه کردم. کف 
 کرده بود. هام غرقدست

یگه دونم دگفتم که االن اصال وقتش نیست. اما منی -
ات کنم پس از خودم رشوع چطوری باید آماده

 کنم.می
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های درخشانش برق آرشاویر که گیج شده بود و چشم
 «من که هیچی نفهمیدم اما باشه.»زد گفت: می

 یس رو که دیدی درسته؟فرنگ -

 بله مامانت. -

 گم فرنگیس.گم مامان بهش میخب من بهش منی -

 هاش رو ریز کرد و من لب گزیدم.آرشاویر چشم

هایی که کنم بابت سختیببین کامال درکت می -
 کشیدی. چون برای منم پیش اومده.

 زنی دالرام؟در مورد چی حرف می -

ونم درست حرف بزنم. توای خدا منو لعنت کنه که منی
دونستم واقعا باید چطور بگم پس تیر خالص رو منی

 .«مامانت»زدم و گفتم: 
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 هاش گرد شد و رنگ غم گرفت.آرشاویر این بار چشم

 دونی؟چی از مامانم می -

هامون باهم دوسنت یا دونم اما مامانچیز زیادی منی -
 اینکه دوست بودن باز االن دوست شدن.

 دادم.گفتم! خودم دیگه داشتم رد می ایچه جمله

هام رو مزه نکنم گفتم: پس تند و رسیع جوری که حرف
کرد از وقتی که بچه فروشی میببین مامان من تن»

بودم و تا االن این کار رو ادامه داده. اما فکر کنم دیگه 
خواد عوض بشه و فهمیدم که مامان ترک کرده و می

 «توهم...

بود اعرتاف کنی مامانت چی سخت بود خیلی سخت 
کرده! چه کاری داشته! چطور برات مادری کار می

گفتم تا بفهمه یا اینکه خودش رو نکرده... اما باید می
 به فهمیدن نزنه.
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ادامه نده »هاش رو مشت کرد و گفت: آرشاویر دست
 «لطفا.

دونستم چقدر هام جمع شده بود و میاشک تو چشم
اما من اول غرور خودم رو  باعث شدم غرورش خرد بشه

 خرد کرده بودم تا باهاش همدلی کنم. 

کنم آرشاویر درکت می»دستش رو فشار دادم و گفتم: 
 «کنم. اما مامانت عوض شده...درکت می

من خیلی وقته ندیدمش... »ای گفت: با صدای دورگه
 «نخواستم ببینمش.

تونه این دریا فرنگیس رو خیلی دوست داره. منی -
داشتنش رو پنهون کنه چون مادرشه. اما  دوست

من تونستم چون خیلی بیشرت از دریا از فرنگیس 
رضبه خوردم و نتونستم مامان صداش بزنم. چون 
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دونی االن دارم در حقم مادری نکرده بود. اما می
 بینم؟چی می

جربان کردن. خیلی سخته باور کنم، خیلی سخته  
فهمی صت بدم میباهاش راحت باشم. اما باید بهش فر 

اد خو گم؟ باید بهش فرصت بدم که اگر واقعا میچی می
ترش این کار جربان کنه، حداقل برای دخرت کوچیک

رو بکنه و مامان تو آرشاویر، من دیدمش. خیلی هم 
ازش خوشم اومد خیلی مهربون و رسحال به نظرم رسید 

 کرد.یعنی حداقل اینطوری تظاهر می
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کنه بهرت بشه. توهم مثل من به مادرت داره سعی می
 مامانت فرصت جربان میدی؟
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های هاش جمع شده بود و نفستو چشم آرشاویر اشک
ستم تونتونستم درکش کنم، میکشید. میداری میکش

احساستش رو بفهمم. سخت بود برای یک مرد سخت بود 
 دن مادرش.اینطوری دی

من چطوری باید بهش فرصت بدم دالرام؟ من دیگه  -
 شناسمش، اصال ندیدمش.اصال منی

 دوست داری ببینیش؟ دوست داری مامانت رو ببینی؟ -

گفتم مامان... من من... من برخالف تو بهش می -
کرد... دونستم مامانم اون کار رو میمنی
سامل دونستم... یک شب فهمیدم وقتی بیست منی

 بود... دیدمش... با یک مرد.

 هاش گرد شد و رنگ غم گرفت.آرشاویر این بار چشم

 دونی؟چی از مامانم می -
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هامون باهم دوسنت یا دونم اما مامانچیز زیادی منی -
 اینکه دوست بودن باز االن دوست شدن.

 دادم.ای گفتم! خودم دیگه داشتم رد میچه جمله

هام رو مزه نکنم گفتم: حرف پس تند و رسیع جوری که
کرد از وقتی که بچه فروشی میببین مامان من تن»

بودم و تا االن این کار رو ادامه داده. اما فکر کنم دیگه 
خواد عوض بشه و فهمیدم که مامان ترک کرده و می

 «توهم...

سخت بود خیلی سخت بود اعرتاف کنی مامانت چی 
برات مادری  کرده! چه کاری داشته! چطورکار می

گفتم تا بفهمه یا اینکه خودش رو نکرده... اما باید می
 به فهمیدن نزنه.

ادامه نده »هاش رو مشت کرد و گفت: آرشاویر دست
 «لطفا.
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دونستم چقدر هام جمع شده بود و میاشک تو چشم
باعث شدم غرورش خرد بشه اما من اول غرور خودم رو 

 . خرد کرده بودم تا باهاش همدلی کنم

کنم آرشاویر درکت می»دستش رو فشار دادم و گفتم: 
 «کنم. اما مامانت عوض شده...درکت می

من خیلی وقته ندیدمش... »ای گفت: با صدای دورگه
 «نخواستم ببینمش.

تونه این دریا فرنگیس رو خیلی دوست داره. منی -
دوست داشتنش رو پنهون کنه چون مادرشه. اما 

یشرت از دریا از فرنگیس من تونستم چون خیلی ب
رضبه خوردم و نتونستم مامان صداش بزنم. چون 

دونی االن دارم در حقم مادری نکرده بود. اما می
 بینم؟چی می
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جربان کردن. خیلی سخته باور کنم، خیلی سخته  
فهمی باهاش راحت باشم. اما باید بهش فرصت بدم می

اد خو یگم؟ باید بهش فرصت بدم که اگر واقعا مچی می
ترش این کار جربان کنه، حداقل برای دخرت کوچیک

رو بکنه و مامان تو آرشاویر، من دیدمش. خیلی هم 
ازش خوشم اومد خیلی مهربون و رسحال به نظرم رسید 

 کرد. یعنی حداقل اینطوری تظاهر می

کنه بهرت بشه. توهم مثل من به مادرت داره سعی می
 مامانت فرصت جربان میدی؟
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های هاش جمع شده بود و نفستو چشم آرشاویر اشک
ستم تونتونستم درکش کنم، میکشید. میداری میکش
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احساستش رو بفهمم. سخت بود برای یک مرد سخت بود 
 اینطوری دیدن مادرش.

من چطوری باید بهش فرصت بدم دالرام؟ من دیگه  -
 شناسمش، اصال ندیدمش.اصال منی

 دوست داری ببینیش؟ دوست داری مامانت رو ببینی؟ -

گفتم مامان... من من... من برخالف تو بهش می -
کرد... دونستم مامانم اون کار رو میمنی
دونستم... یک شب فهمیدم وقتی بیست سامل منی

 بود... دیدمش... با یک مرد.

تم؟ گففته بود. چی میخواست گریه کنه، نفسش گر می
وقتی خودم هر شب فرنگیس رو کنار مردهای مختلفی 

دیدم. فرق تارا و فرنگیس تو همین بود. فرنگیس می
کرد... رس یک انتقام. انتقامی واضحا به ما خیانت می

 خواست از باباش و بابام بگیره...که می
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 هیچ وقت ازش دلیلش رو پرسیدی؟ -

 پوزخندی زد.

 ونه داشته باشه؟ تچه دلیلی می -

 روزگار»گم اما گفتم: شد که دارم این رو میباورم منی
ها تاب منیارن و کنه که بعضیهای جوری تا میبا آدم

ها نیاز دارن زنن که بعضی وقتدست به کار غلطی می
 «درک بشن و بهشون کمک بشه.

 تو به مامانت کمک کردی دالرام؟ -

. نکردم. ولی دارم ..نه»رسم رو پایین انداختم و گفتم: 
 «بهش فرصت میدم.

 شه؟شه؟ بهرت میکنی خوب مییعنی فکر می -

های براق و غمگینش دوختم و از نگاه خیسم رو به چشم
 ...«شهکنم بهرت میخوام باور میآره می»ته دمل گفتم: 
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 و بعد از گفتنش احساس خوبی گرفتم.

 دونی؟تو دلیل کار مامانت رو می -

دونم. می»اش گذاشتم و گفتم: شونه دستم رو روی
 «شاید بهرته توهم بدونی...

فکر نکنم برام راحت باشه... منو مامانم خیلی بهم  -
 نزدیک بودیم.

ونه تپس ازش بپرس آرشاویر. درسته هیچ دلیلی منی -
این کار وحشتناک رو توجیه کنه اما شاید بشه کمی 

 درکش کرد.

 مامانت رو بهم بگی؟خواد دلیل تونی اگر دلت میمی -

آره ولی »چیزی برای پنهون کردن نداشتم و گفتم: 
 «بعداً.

 باشه... -
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تونستم اما می  های خیس از اشکش رو پاک کردچشم
هاش رو اش رو ببینم، درد تو چشمقلب شکسته شده

 ببینم.

 مانت رو ببینی؟آرشاویر حارضی االن ما -

 متعجب بهم خیره شد و عصبی گفت.

 یعنی چی؟ -

 لب گزیدم.

گفتم که مامانت با فرنگیس دوسته. مامانت امروز  -
 اینجاست.
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ی آرشاویر سکته زدم. یک لحظه با دیدن قیافه
هاش مشت. نفس نفس هاش رسخ شد و دستچشم

 «یعنی چی اینجاست؟»زد و گفت: می

 باش. تو اتاقه. تو رو خدا آروم -

تونستم لرزش پاهای آرشاویر رو ببینم. آرشاویر اما می
تارا رو خیلی دوست داشت خیلی. کامال واضح بود اما 

خواست ببخشتش در حالی که خیلی وقت بود منی
خواست خودش رو مامانش رو بخشیده بود. فقط منی

 ببازه و خودش رو تسلیم احساساتش کنه.

 کدوم اتاق؟ -

 آرشاویر آروم باش!اتاق مهامن.  -

ه ذاشت بکرد اما مهراب منیپناه با تعجب به ما نگاه می
کردم سمتمون نزدیک بشه. دنیای عجیبی بود، فکر منی

ی تلخ و سختی رو که من به کسی بربخورم که تجربه
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چشیدم، چشیده باشه. اما حاال آرشاویر رو کنارم 
ی دیدم که مثل من زخم خورده بود و داغ مادر تو می

 دلش مونده بود.

تارا پشیمونه آرشاویر. اینو حتی از تو نگاهش  -
کنه حالش بهرت تونم ببینم... داره سعی میمی

 بشه.
مامان خودت چی دالرام؟ از مامان خودت  -

 مطمئنی؟

کنه بهرت دیدم که داره سعی میمطمنئ بودم؟ می
برخورد کنه و نقش یک مادر رو به جا بیاره. از ته دمل 

 «آره.»ستم باورش کنم پس گفتم: خوامی

محکمی نبود اما همین نیاز بود تا بتونم  یشاید آره
 مشوق آرشاویر باشم.
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 چند تا نفس»دستم رو پشت کمرش گذاشتم و گفتم: 
 «تونی.دونم برات سخته. اما تو میعمیق بکش، می

 لبخند تلخی زد.

هایی که بهم ی زندونی چیه دالرام؟ همهمی -
ن بهم خیانت کردن. سخته اعتامد نزدیک بود

 دوباره بهشون...
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فهمیدمش گفت و مادرش رو. میدوست دخرتش رو می
 پس لبخندی بهش زدم.

 خواد جربان کنه.ولی مامانت می -

 بریم تو اون اتاق. -
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بودم اما بازم  زد با اینکه باهاش حرف زدهقلبم تند می
 اسرتس داشتم که قراره چطور برخورد کنه.

وارد اتاق شدیم و تارا رو دیدم که روی تخت نشسته بود 
کرد. فرنگیس کنارش زانو زده بود و و گریه می

داد، یعنی اینقدر به عوض شدن خودش دلداریش می
مطمنئ بود که شده بود مشوق یک نفر دیگه؟! جالب 

 بود برام.

اش به کشید، تارا توجههای کشدار میفسآرشاویر ن
سمت ما جلب شد و با دیدن پرسش با حیرت و بغض، 

 دستش رو روی قلبش گذاشت و هین بلندی کشید.

آروم »فرنگیس دست تارا رو فشار داد و بهش گفت: 
 «باش.

لرزید. اشک های آرشاویر هم مشت شده بود و میدست
 های هردوشون جمع شده بود.توی چشم
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 پرسم... -

آب دهنم رو قورت دادم و منتظر به آرشاویر خیره شدم 
 که چیزی بگه.

هاش روی تک تک نقاط تارا لب گزید و مردمک چشم
 لرزید.بدن آرشاویر می

 فرنگیس به سمتم اومد و کنارم ایستاد. 

چقدر بزرگ شدی تاج رسم... چقدر آقا شدی، مرد  -
 شدی...

د، کشیهای عصبی میآرشاویر به تارا خیره بود و نفس
 چند دقیقه به این حال گذشت که تارا گفت.

 پرسم تو رو خدا یک چیزی بگو. -

ها زد اما آرشاویر  چشمریخت و هق میتارا اشک می
 و صورتش متورم.رسخ شده بود 
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 تونم.تونم اینجا مبونم دالرام، منیمنی -

و بعد از اتاق بیرون زد و در رو محکم پشت رسش بست. 
نباید »تارا بیشرت شد و فرنگیس زیر گوشم گفت: هق هق
 «کرد.کار رو باهاش میاین

عالوه بر اینکه به تارا حق میدی به »اخم کردم و گفتم: 
دونی چقدر سخته این پرسش هم حق بده. منی

 «موضوع.

 عمیق به چشم هام خیره شد و آه کشید.

 دونم...دونم دالرام. میمی -

فهمیدم اما من عمیقأ منی کرد؟به خودمون اشاره می
ره دونستم ناراحتیم از بین میازش ناراحت بودم و منی

 یا نه.
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فرنگیس به سمت تارا رفت که دلداریش بده منم از اتاق 
بیرون رفتم. هرچی بود تولد دریا بود و باید خودم رو 

 م.کردجمع و جور می

هام نفس عمیقی کشیدم و لبخند ظاهریم رو روی لب
 نشوندم. پناه هول و ترسیده به سمتم اومد.

 چرا آرشاویر وحشت زده از خونه رفت؟ -

 هیچی نپرس فعال پناه. -

 «کی تو اون اتاقه؟»پناه عصبی و مشکوک گفت: 

 گفتم ولش کن. بذار اول تولد دریا متوم بشه لطفا. -
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شد. اما االن واقعا دیگه وقتش  پناه دلخور ازم جدا
ردن نوبت باز ک»نبود. به سمت دریا رفتم و بلند گفتم: 

 «کادو هاست!

 و بعد مهراب کنارم ایستاد و بهم لبخند زد.

با متوم شدن تولد، فریامه، دریا رو به بیامرستان برد 
 چون خودش شیفت شب داشت. 

با خالی شدن خونه، کش و قوسی به بدنم دادم و 
ازه کشیدم. واقعا خسته شده بودم و دمل خمی
 خواست یک دل سیر بخوابم.می

شب خوبی »مهراب باندها رو خاموش کرد و گفت: 
 «بود.

 ای زدم.لبخند خسته
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آره خوب بود. ای کاش آرشاویر تو تولد دریا با  -
 کرد، از این موضوع ناراحتم.مامانش برخورد منی

ریا رو اما در کل خوب بود، چون عشق و ذوق د
 داد.تونستم ببینم و بهم جون میمی

 شون بهرت بشه.امیدوارم رابطه -

 انشاهلل. -

مهراب کنج لبش رو باال داد و روی مبل نشست. پا روی 
هاش رو پشت گردنش گذاشت و پا انداخت و دست

العاده هستی. دریا تو واقعا یک خواهر فوق»گفت: 
 «خیلی خوشبخته که تو رو داره.

زد؟ کرد، رضبان قلبم باال میوقت ازم تعریف میچرا هر 
 جنبه شده بودم؟چرا اینقدر بی
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خواست خودم رو توی بغلش بندازم و کنارش دمل می
ر آورتبخوابم اما حتی تصورش هم برام سخت بود و رشم

ودم همچین فکری به این بود که به خودم اجازه داده ب
 رسم بزنه.

رسیدم و عشقی که تو دیگه داشتم به دیوونگی می 
 شد.کرد هر ثانیه بیشرت میوجودم تزریق می

 ممنونم. خوشحال شدم.  -
 بیا بشین. -

 و بعد به کنار خودش روی مبل اشاره کرد.

هام رو توی هم حلقه با مکث روی مبل نشستم و دست
 کردم.
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 خسته شدی نه؟ -

 آره. خوابم گرفته. -

 جا بخوابی، فردا بری.تونی همینمی -

زد و دل خراب اش حرف میبا لحن آروم و مردونه
کرد، کرد، دیوونه تر میتر میی من رو خرابشده

 کرد.تر میعاشق

نه »خواست مبونم با متام وجودم، اما گفتم: دمل می
 «دیگه باید برم.

 ای زد.پوزخند بامزه

 ترسی؟ می -

 هام یخ بست.دفعه قلبم ریخت و دست یک

 از چی؟ -

 از من. -
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 آب دهنم رو قورت دادم.

 معلومه که نه. -

 «مطمئنی؟»تر شد و گفت: کمی نزدیک

 «آره.»چند بار پشت هم پلک زدم و گفتم: 

تونستم باال و کامال بهم دیگه نزدیک شده بودم و می
ه دام رو ببینم. هیجان زده شی سینهپایین شدم قفسه

 بودم.

های تاریکش روی تک تک اجزای صورتم چشم
هاش رقصید و نگاه خجالت زده و خامر من بین چشممی

 کرد.هاش حرکت میو لب

هام رو هاش نگاه کنم؟ رسیع چشممن چرا باید به لب 
بستم که حس نوازش دستش روی انگشت هام من رو به 

 .اش به گوشم رسیدجنون رسوند. صدای دورگه و خسته
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 فکر کنم بهرته بری. -

وبید کوار میدستم رو ول کرد و کنار کشید. قلبم دیوانه
و خون به مغزم رسیده بود. ترسیده بودم ازش؟ 

رفتم، کنرتل کردن خودم سخت مطمئنن نه! اما باید می
 طاقت شده بودم.شده بود و بی
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. کردکالفه شده بود و دستش رو بین موهاش می مهراب
 خواستعاشقم بود؟ امیدوار بودم که باشه چون دمل می

خودم رو بغلش رها کنم و آزاد باشم. آزادانه بهش عشق 
بورزم و بگم دوستش دارم، اما هنوز براش آمادگی 

 نداشتم.
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رس به زیر و کالفه به سمت اتاقش رفتم و رسیع 
 دم و مانتوم رو پوشیدم.هام رو دراور لباس

رفتم اما ساعت از دوازده شب گذشته باید با آژانس می
 بود.

 برمت دالرام.خودم می -

 شه.میرم، زحمت می -

 عمیق نگاهم کرد.

 برمت.می -

نرو پیش پویان، برو پیش »و به سمت در رفت و گفت: 
 «مامانت.

 چرا؟ -

 هایش مشت بود.اخم کرده بود و دست
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اش باشی، هنوزم و خونهخوام تچون منی -
 خوای اون صیغه رو فسخ کنی؟منی

 آب دهنم رو قورت دادم.

دونم، هنوز نزدیک چهار ماه مونده. رفتار منی -
 پویان هم عجیب شده، ریسکه گفتنش.

دنبال چی هستی دالرام؟ پویان »مهراب کالفه گفت: 
کسی نیست که بتونه درحال حارض انسانیت داشته باشه، 

کنی؟ تو منیکشی؟ چرا خودت زندگییچرا کنار من
فهمی؟ بسه، اینقدر ی اون باشی میخوام تو خونهمنی

 «ساکت موندم و گذاشتم اذیت بشی.

 لرزیدم. تپش قلبم باز باال زده بود و می

کنه... مهراب به اینم فکر اگر اونجا نرم، قاطی می -
شه همینطوری کنار بکشم. باید باهاش حرف کن. منی

 بزنم.
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 کجاست االن اون دخرت قوی و محکم؟ -

 اخم کردم.

تونم اینقدر یهویی و من قویم مهراب. فقط منی -
بدون فکر تصمیم بگیرم و کنار بکشم. باید جوانب 

 رو بسنجم و یکی دو تا کنم!
کنم به تو دالرام! چقدر بگم من به دریا کمک می -

 کنم. چرا به پویان نیاز داری؟کمک می

وام، خببین من صدقه رسی کسی رو منی»دلخور گفتم: 
ی منو پویان یک خوام منتی رو رسم باشه. رابطهمنی

 «سود دو طرفه بود. اونم به من نیاز داشت!

ست! کمک ها همه بهونهبس کن دالرام، این -
خواسنت از بقیه همیشه به معنی ضعف و ناتوانی 

 نیست.

 «برای من هست!»محکم و عصبی گفتم: 
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های دلنشین و دوست داشتنی به کجا رسیده از حرف
خواست من رو کنار فهمیدم که دلش منیبودیم. می

 تونستم همین االنای نبود و منیپویان ببینه، اما چاره
کنار بکشم. چون پویان آدمی نبود که بشه رفتارهاش 

 دونستم.عا هیچی منیبینی کرد. واقرو پیش

 خوای بری خونه پویان؟پس می -

کنه. همین االن مجبورم برم، نرم برام رش درست می -
 کنه.هم اگه بفهمه با تو بودم، خون به پا می

سوزه؟ نه چون مثال عاشقت شده، دلت براش می -
 دالرام؟
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با شنیدن حرفش، رسم رو پایین انداختم. خودم هم فکر 
باشه و جوابی براش نداشتم. کردم اینطور می

تونستم با کسی که دوستم داشت اینطوری رفتار منی
 کرد.کنم. هرچند بد بود و هر چند با پستی رفتار می

فهمم. اما نباید بسوزه... سوزه آره؟ میدلت می -
کنی الیق دوست داشتنه که خوبی تو شاید فکر می

ای درست نیست. نباید رسونه اما هر خوبیرو می
ذاری خودت عذاب بکشی و با راضی کردن کسی ب

 که الیقت نیست خودت رو اذیت کنی.

یعنی االن میگی نرم خونه؟ »آهی کشیدم و گفتم: 
گی چی کار کنم؟ اگر زد به رسش چی؟ چی کار می

. نظر بگیر  ها رو درچی؟ این کنم؟ صیغه رو فسخ نکرد
 «همه چیز که دست من نیست.
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ش رو تی شده کارهای قانونیبا من طرفه دالرام، ح -
ی اون آدم زندگی ذارم خونهانجام میدم، اما منی

کنی. باید هرچه زودتر وسایلت رو جمع کنی. 
خداروشکر حال دریا خیلی بهرته و این تصمیمت 

 کنه.رو آسون تر می

خانم کیانی چی؟ خانواده پویان چی؟ اون ها  -
 همینطوری شک کردن!

گی برای هم مناسب کنی. میمیدالرام داری سختش  -
 نبودید و بهرته جدا بشید مگه از اول اینو نگفتید؟

ازش جدا »یک قدم به سمتم نزدیک شد و ادامه داد: 
 «ی من زندگی کن.شو دالرام، بیا اینجا تو خونه
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 خودو از خود بی با شنیدن حرفش، دست و پاهام لرزید
شدم. این چه معنی داشت؟ یعنی عاشقم بود؟ پس چرا 

 گفت دوستمگفت؟ چرا منیزد؟ چرا چیزی منیدم منی
گفت ِد لعنتی نرو پیش پویان پیشم داره؟ چرا منی

 گفت؟!م نکن! چرا منیمبون، عصبی

چرا اینجا زندگی کنم »با صدای نرم و ضعیفی گفتم: 
 «مهراب؟

کرد و اش روی اعضای صورتم حرکت میهمردمک چشم
هاش مشت بود. منتظر بودم، با متام وجودم دست

مثل من، مثل « چون دوستت دارم.»منتظر بودم بگه 
 کرد.قراری میقلب من که براش بی

های دستش رو ملس کردم که فک منقبض انگشت
 ام رو جلب کرد.اش توجهشده
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 «چرا مهراب؟»آروم گفتم: 

 شدم و عطر تنش رو نفس کشیدم. ترکمی نزدیک

 خوای چی بشنوی دالرام؟ می -

 صداش دورگه بود، انگار دوباره به خلسه رفته بودیم.

 دستم رو قلبش گذاشتم.

گن گه... چی میهای قلبت میچیزی رو که تپش -
 مهراب؟

هاش در نوسان بود و قلبم هاش و لبنگاهم بین چشم
 کوبید.دیوانه وار می

 گن؟میهوم؟ چی  -

هام رو بستم. دستم رو روی صورتش کشیدم و چشم
 «دوستت دارم دالرام.»نفس عمیقی گرفتم که گفت: 
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شنیدمش! مثل یک موسیقی آروم! آرامش تو وجودم 
های قلبم آروم شد، لبخند روی رسازیر شد. تپش

 هام نشست و وجودم پر از عشق شد.لب

گفت  نگاهش کردم، نگاهش گرم و پر از اسرتس بود.
 دوستم داره! 

هام رو روی ته ریش جذابش کشیدم و لب باز انگشت
عاشقتم... »کردم. با صدای آروم و پر از خواهش گفتم: 

 «فکر کنم خیلی وقته عاشقتم.

های و نگاه اون روی لب هاشنگاهم رس خورد روی لب
خواست ببوسمش، اما درست لرزید. دمل میمن که می

ا کردم با قلبم؟ بد؟ چه کار میبود؟ بوسیدنش درست بو 
میلی که به این مرد فوق العاده داشتم؟ چه کار 

 کردم؟ درست و غلط اینجا معنی داشت اصال؟ می
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زد و در انتظار بوسیدنش ی وجودم نبض میهمه
 گفت ببوسش! امابوسید؟ ته دمل میسوختم. منو میمی

 شد.چیزی توی وجودم مانع این می
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شدن. انگار تر میهام برای بوسیدنش، نزدیکولی لب
هام رو بستم تا که کنرتلی روی خودم نداشتم، چشم

. این کار درست نبود! دوباره به سختی به ببوسمش
 عقب رفتم و در همون لحظه لبخند مهراب رو دیدم.

 خیلی»شت و گفت: ش رو روی پیشونیم گذاپیشونی
سوزم، اما به خاطر اون نامرد وقته دارم تو خواستنت می

نتونستم پا پیش بذارم. نخواستم روانشناسی باشم که 
زنه و خودش رو ها حرف میکردن فقط برای خیانت
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، خواستم بهت بگمکنه. هنوزم منیدرگیر یک خیانت می
خوامت، اما جلوی خودم رو گرفتم تا نگم چقدر می

 «ذاشتی؛ نذاشتی که اینطور مبونه.ن

 شد.نفس عمیقی گرفتم و لبخند مهراب محو منی

بحث خیانت نیست مهراب. این فقط یک عقد  -
رشطی بود، قراره متوم شه. منو پویان قلبا با هم 

 نیستیم.

 آهی کشید.

دونی این موضوع باعث اون دوستت داره و منی -
ردن کشه بخوام زیر مشت و لگدم بگیرمش. فکر می

کنه، باید هرچه رسیعرت متوم شه؛ بهش عصبیم می
 دیگه تحمل ندارم.

غیرتی هم »خودم رو تو آغوشش جا دادم و گفتم: 
 «شی پس.می
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ی هام خطوط نامفهومی رو روی قفسهو با انگشت
 کشیدم. اش میسینه

 دالرام؟ -

 جانم. -

بهش زنگ بزن االن، بهش بگو متوم شده این موضوع  -
 خوای فسخ بشه و ازش جدا بشی.میو 

دادم. رسم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. بهش حق می
مرد بود و غیرتش. مخصوصا که مهراب مردی فراتر از 

خواست با زنی باشه که در حال خوب بود و دلش منی
 حارض بند یک نفر دیگه شده بود.

 کنه. االن زنگ بزنم قاطی می -

 تو چک کردی؟گوشی -

 ه.ن -
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 «مطمئنم ده بار بهت زنگ زده.»اخم کرد و گفت: 

 برام مهم نیست. -
خوام باعث آسیب باشه، چون خطرناکه و من منی -

 تره.زدن بهت بشم اما موندن کنار پویان خطرناک
 اش جدا شو.حتی شده از طریق خانواده

 

 بذار امشب برم خونه باهاش حرف بزنم. -

دالرام، هربار تونم بذارم منی»کالفه و عصبی گفت: 
کنم نرو، مبون شه. خواهش میاونجایی شبم صبح منی

 «اینجا یا برو خونه مامانت.
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با لبخند و عشق دستم رو روی صورتش کشیدم و گفتم: 
شه، باید خوام متومش کنم مهراب. تلفنی منیمی»

 «باشه؟باهاش حرف بزنم. 

 اگر قاطی کنه چی؟ -

 .مشتی به بازوش زدم

مهراب! من از پسش بر میام! مثال روانشناسم  -
 هستی ها.

 خسته گفت.

 کنم.دستش هرز بره، روزگارش رو سیاه می -

 رسونی؟حواسم هست، حاال منو می -

 رفت.اخم داشت و کالفگیش از بین منی

های خودم بربمت دونی چقدر سخته با دستمی -
 خونه؟ اون
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میگی چی کار کنم؟ باالخره باید »آهی کشیدم و گفتم: 
 «برم.

 برمت، ولی تا صبح حواسم بهت هست.می -

 بغلش کردم و لبخند زدم.

باشه. اما امشب، بهرتین شب زندگیم بود. کنار تو،  -
 کنار دریا. ممنونم ازت بابت همه چی.

هاش قلبم رو م رو نرم بوسید که حس لبپیشونی
 د.متالطم کر 

تا حاال به کسی جز مامانم نگفته بودم دوستت  -
 دارم.

 لبخند زدم و دستم رو روی قلبش گذاشتم.
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کردم اونطور که من دوستت دارم، همیشه فکر می -
دوستم نداری و فقط برای حامی بودنت به 

 کنی. هات کمک میمریض

تو فرق »هاش کرد و گفت: لبخند گرمش رو مهمون لب
م فرق داری. تو معنی جدیدی داشتی خیلی وقته برا

م شدی. کنار تو جز بقیه برای خودمم هدف توی زندگی
 «دارم.

 بغلش کردم و از ریخنت اشکم جلوگیری کردم.

 دوستت دارم خیلی دوستت دارم مهراب. -

 اش فرشد.ی سینهمهراب منو به قفسه

 منم دوستت دارم دالرام. -

دهنم رو های خیسم مالیدم و آب هام رو به چشمدست
 فرو بردم.
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 بریم، باید با پویان حرف بزنم. -

ای کشید. اگر دوستم داشت، صد نفس کشدار و عصبی
 در صد براش تحمل این موضوع سخت بود.

 شه خودمم بیام حرف بزنم؟منی -

 اخم کردم.

خوای جنگ به پا کنی؟ پویان واقعا داره سعی می -
کنه خودش رو کنرتل کنه ولی تو جلو روش می

 ات بذاره.بگیری فکر نکنم زندهقرار 
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ابروهای مهراب توی هم دیگه گره خورد و سیب گلوش 
 رفت.باال پایین می
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 «بریم.»ای گفت: با صدای دورگه

ی پویان، بازوی مهراب رو حین تا رسیدن به خونه
مش کنم و بهش رانندگی ول نکردم تا بتونم آرو 

 اطمینان خاطر بدم. 

 ذاشت.کرد و بچه بازی رو کنار میپویان باید درک می
 تونستم دوستش داشته باشم، هیچ وقت! من منی

 مهراب؟  -

 جانم؟ -

 عصبانی نباش باشه؟ برو راحت بخواب. من چیزیم -
 شه.منی

تر فرمون رو گرفت. زیر چشمی نگاهم کرد و محکم
ی دستش رو ببینم که با زدهبیرون هایتونستم رگمی

 هام نشست.دیدنشون لبخند محوی روی لب
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 شه اما باشه.با اینکه اصال معقول نبود و منی -

خواست دست از این ام گرفته بود، فقط میخنده
 ها و امیدوار کردنش بردارم.حرف

کرد. شاید باید به حال جلوی در ایستاد و نگاهم منی
اب از این حس بدی که داشت ذاشتمش. مهر خودش می

 گشت و من مجبور بودم برم.برمنی

شب »اش گذاشتم و آروم گفتم: رسم رو روی شونه
ر ها، اگبینمت. نبینم پشت در مبونی بخیر. فردا می

 «ذارم فردا هم رو ببینیم.ببینم منی

اش، های مشت شدهدستم رو فشار داد و گرمای دست
 کرد.آرامش رو به قلبم تزریق می

شی عصبی بشم اما لطفاً خیلی لجبازی و باعث می -
 مواظب باش دالرام.
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 لبخند زدم.

 هستم. -

 شبت بخیر. -

و بعد از ماشین پیاده شدم با اینکه قلبم برای در کنار 
 کرد.قراری میبودنش، بی

 وارد خونه شدم و مهراب اطمینان دادم که بره.

توی  نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم. خونه
 تاریکی و دود سیگار غرق شده بود.

 هام رو بستم.چند بار پشت رس هم رسفه کردم و چشم

 پویان؟ -
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ی سالن افتاد. پویان با پیراهن نیمه باز و نگاهم به گوشه
 کشید.های عرق کرده، اون گوشه سیگار میسینه

رشابش روی زمین پخش شده بود و من متام های بطری
 شد.این مدت اخم از پیشونیم پاک منی

 چه وضعشه؟ این کارها چیه!؟ -

هاش پک عمیقی به سیگارش زد و نگاهم کرد. چشم
 خیسش ریخته بود. رسخ بود و موهاش روی پیشونی

 «دونم.می»کرد گفت: طور که سکسه میهمون

اخم کردنم ادامه تر شدم و درحالی که به نزدیک
 «چی رو؟»دادم گفتم: می

 تو، مهراب، تولد، دریا. -

 خب؟  -

 بینی؟این مشت رو می -
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به دستش نگاه کردم که غرق خون بود. اسرتس گرفتم و 
 «چی کار کردی؟»عصبی گفتم: 

 پوزخندی زد.

خودم رو کنرتل کردم نریزم رو رست. خودم رو  -
راش و کنرتل کردم، تولد دریا رو جهنم نکنم ب

 ی اون دکرت ایکبیری رو پایین نیارم.قیافه

 تپش قلبم باال رفته بود و پاهام سست شده بود.

 با دستت چی کار کردی؟ -

 ام.جلوتر نیا. هنوز هم عصبی -

گفتم؟ تو این وضع؟ اون کردم؟ باید میباید چی کار می
 خودش رو کنرتل کرده بود! 

 از کجا فهمیدی؟ -
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دونم دالرام، تویی که هیچی یمن همه چیز رو م -
 دونی. منی

ش ی خیسی سینهزد و قفسهاز عصبانیت نفس نفس می
 رفت.باال پایین می

 گی؟داری چی می -

 دونی دالرام.تو هیچی منی -

 «تو مستی!»اخم کردم و بلند گفتم: 

 نیستم، هنوز نیستم.  -
 ی این کوفتی ها رو خوردی.همه -

: خورد گفتدرحالی که تلو تلو میاخم کرد و بلند شد و 
دونم. پس این کلمه من هنوز مست نیستم و این رو می»

 «رو تکرار نکن.

 چکید.هاش میبه سمتم اومد و خون از دست
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 خوش گذشت با دکرت جون؟ -

 به تو ربطی نداره، ما باید حرف بزنیم. -

 بلند قهقهه زد.
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 خوای بگی صیغه رو فسخ کنم؟حرف بزنیم؟ می -

 «آره.»هام رو بیشرت توی هم کشیدم و گفتم: اخم

 انگشتش رو روی صورتم کشید که عقب کشیدم.

 عزیزم... باالخره اعرتاف کردید نه؟ -

 رفت.تپش قلبم هر لحظه باالتر می

 اصال چرا من خودم رو کنرتل کردم؟ -



وشتآغجنون      
 

 

1162 

1162 
@romandl 

های کلید زدم، از زیر دندونمیدرحالی که نفس نفس 
 «منظورت چیه؟»ام گفتم: شده

 تای ابروش رو باال داد.

 باالخره گفتی عاشقشی؟ -

 گفتم به تو ربطی نداره. -

های رسخ و عصبی یک دفعه فریاد کشید که با چشم
 چهار ستون بدنم لرزید.

 فهمی؟ به من ربط داره! تو زن منی! زن من! می -

 ! من زنت نیستم -

ام کرد و من رو روی زمین اتاقم مشتی نثار قفسه سینه
 پرت کرد.
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دستت رو بکش عوضی! چند روزه فهمیدی زنتم؟ ما  -
اش یک بازی بود! ها همهزن و شوهر نیستیم! این

 فهمی؟این رو می
 بازی؟ یک بازی؟ -

و بعد گلدون روی میز رو با عصبانیت پرت کرد که از 
 لرزید.صدای شکستنش، متام بدنم 

یک بازی آره؟ نه دالرام! فقط برای تو یک بازی  -
 بود.

 اومد.تر مینزدیک

 نیا جلوتر!  -

 کنی.تو زمنی دالرام، اشتباه می -

 گفتم نیا جلوتر! -
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ی وجودم از نفس کشیدن برام سخت بود و همه
 لرزید.عصبانیت می

 من زنت نیستم، به خودت بیا! -

خواستیم حرف بزن! می»پویان کنارم زانو زد و گفت: 
 «حرف بزنیم!

 شه باهات حرف زد. برو کنار!تو االن مستی! منی -

 تر شد.پوزخندش قوی

نه! گفتی حرف بزنیم! چی تو گوِشت خونده؟  -
 قرارتون رویایی بود نه؟ باهاش خوابیدی؟ آره؟

به  ایاراده و عصبی سیلیبا شنیدن حرفش، خیلی بی
 حرف شد.صورتش زدم که به سمت راست من
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 حرف دهنت رو بفهم! خفه شو! -

 های شیطانیش بهم خیره شد.با چشم

 پس باید نصیب من بشی، نه؟ -

هام گرد شد و برای اولین بار از با شنیدن حرفش چشم
بلند ته دل ترسیدم. به زور خودم رو کنار کشیدم و 

 شدم.

ای! این صیغه کوفتی فسخ نشه هم تو یک دیوونه -
دیگه برام مهم نیست چون دیگه رنگ من رو 

 رشفی!بینی! تو... تو یک بیمنی

 بلند خندید.

 رشف مامانته!ای! بیعزیزم... چقدر ساده -
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 ای به صورتش بزنم کهتر خواستم سیلیاین بار عصبی
 دستم رو روی هوا نگه داشت.

 زنی.آ. نه منیآ آ  -

تر به صورتم کوبید که برق از رسم و بعد خودش محکم
 پرید.

خواستم از زیر دستش فرار کنم که نذاشت. حق با 
ذاشتم مهراب بود! ترسش واقعی بود! ای کاش منی

 کردم! بره! ای کاش اینقدر لجبازی منی

 پویان بهم دست نزن! عوضی وجدان داشته باش! -

: با عصبانیت فریاد کشید و گفتدستش رو کنار کشید و 
فهمی که تو حق نداری با اون کجای حرفم رو منی»

دکرت ایکبیری باشی؟! کجاش رو؟ تا کی باید تحمل 
خواد بزمنش؟ دمل دونی چقدر دمل میکنم؟ می

ذاری، تو!! خواد بکشمش دالرام! اما تو منیمی
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اش در ذاره قلبش رو از سینهفهمی! وجود تو منیمی
های خودم راهی ذاره با دستم! روح لعنتی تو منیبیار 

 «قربستونش کنم!

دستش به سمت پیرهنش رفت و اون رو کامال از تنش 
تونستم واکنش در اورد. زبونم بند اومده بود و منی

 بدم.

دستش رو به یقه لباسم کشید و من میخ زمین شده بودم 
های رسخش روی تک تک اعضای لرزیدم. چشمو می
 کرد.حرکت میبدنم 

چرا باید خودم رو کنرتل کنم وقتی تو یک ذره بهم  -
دی؟ تو دخرت دی؟ به حرفم گوش منیاهمیت منی

 خوبی نیستی، باید تنبیه بشی.

زد. یک دفعه خونرسد شده بود و آروم آروم حرف می
مثل یک آرامش بعد از طوفان! شامل رو از رسم در اورد 
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من هنوز هم و دستش رو روی موهام کشید اما 
زد و پاهام فلج تونستم حرکت کنم. قلبم تند میمنی

هام زندونی شده بود و وجودم شده بود. اشک تو چشم
 لرزید.می
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شن دالرام، این یک قانونه. دخرتهای بد تنبیه می -
ها با مجنونت ذارم مثل این قصهفکر کردی من می

 خوب و خوش زندگی کنی؟ هوم؟ 

و اولین دکمه لباسم رو باز کرد و بغض توی گلوم گیر 
 کرده بود.

 آره دالرام؟! اینطور فکر کردی؟ -
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 تر شد.پوزخندش پررنگ

هیچ چیز شک نکردی. تو از اول هم ساده بودی. به  -
ها درست گفتی البته در مورد بازی بودن این

دالرام. ما همه بازیگر بودیم و تو یک طعمه برای 
 ما.

گفت؟ آب دهنم رو قورت گفت؟ داشت چی میچی می
هام رو مشت کردم. باید فرار دادم و به سختی دست

 کردم همین االن! می

 !تو فکر کردی همه چیز اتفاقی بود؟ عزیزم -

 ی بعدی رو باز کنه که جیغ زدم.خواست دکمه

 بهم دست نزن! -
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و این بار بلند شدم و با متام توانم فرار کردم. خودم رو 
توی اتاقم پرت کردم و درحالی که از شدت ترس نفس 

 زدم در اتاق رو قفل کردم و روی زمین افتادم.نفس می

 لرزید. اونریخت و متام تنم میوقفه میهام بیاشک
رشف شیطان صفت چه خواست چی کار کنه؟ اون بیمی

 کرد؟غلطی داشت می

تونستم نزدیک شدن پویان رو لرزید و میهام میدست
 بشنوم. گوشیم؟ گوشیم کجا بود؟ وای خدای من!

اید زدم، بکیفم رو توی سالن انداخته بودم باید زنگ می
 زدم.به مهراب زنگ می

بود. من چطور فکر  هول شده بودم و مغزم قفل کرده
 افته؟ وای خدا!کردم اتفاقی منیمی

 کردم؟دادم؟ باید چی کار میچطور به مهراب خرب می
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شد. کلید داشت؟ در هاش بیشرت شنیده میصدای قدم
ام از شدت ترس و ی سینهتونست باز کنه؟ قفسهرو می

رفت. غرق کرده بودم و موهام هیجان باال پایین می
 یخته بود.روی پیشونیم ر

 صداش رو شنیدم.

ترسی. باید هم برتسی عزیزم. من خوبه که می -
و خوام باشم. تقابل کنرتل نیستم، چون دیگه منی

دخرت خوبی نبودی، یک دخرت لجباز و رستق تنبیه 
 شه.می
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شده بود درد  ای که بهش زدهام از رضبهی سینهقفسه
زد، چطور نتونستم رشف چقدر محکم میکرد. بیمی

؟ تر بزمنشدربرابرش بایستم؟ چطور نتونستم محکم
تونست اینقدر وقیح باشه؟ باید چی کار چطور می

کرد و آزادم کردم؟ چرا یک بار عذرخواهی میمی
شد؟ این مرد ذاشت و یک بار وحشی و روانی میمی

 مشکل عقلی نداشت؟

ام جمع کردم و آروم اشک ریختم. هام رو تو سینهپا
بهرتین شبم رو برام جهنم کرده بود. شبی که اعرتاف 

کردم عاشقم، شبی که شنیدم کسی عاشقمه. چطور 
 گشت؟اینقدر رسیع ورق برمی

های مانتوم رو با وسواس بستم و تو خودم جمع دکمه
اومد، ای کاش شدم. ای کاش مهراب بود، ای کاش می
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کرد؟ ینقدر خوب نبود! ای کاش به حرفم گوش منیا
 چرا لجبازی کردم؟ چرا پیشش منوندم؟

هام باز مونده بود و حدود دو ساعت گذشته بود و چشم
ی نامعلومی خیره بودم. باید هرطور شده ازش به نقطه

گرفتم. دیگه حتی شدم و زندگیم رو پس میجدا می
 ید از دست اینفسخ شدن صیغه برام مهم نبود، فقط با

 شدم.مرد خالص می

هاش رو شنیدم که پشت در اتاقم دوباره صدای قدم
 زد و اصال حامل خوب نبود.کرد. قلبم تند میحرکت می

کردم و منتظر یک هام رو تو کف دستم فرو میناخن
 اتفاق بود که صداش رو شنیدم.

 دالرام؟ -

 جوابی بهش ندادم.
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 خوابی؟ -

یی که وقتی بغض تو گلوت صداش آروم بود. مثل صدا
 شه.کنه، شنیده میگیر می

 باز هم جوابی ندادم بلکه یک نفس عمیق گرفتم.

 دالرام؟ بیدار شو. دالرام؟ -

زدم. خشمی توی صداش معلوم نبود. چه نفس نفس می
 زد.خرب بود؟ مالیم و ناراحت حرف می

 دالرام در رو باز کن... لطفاً... -

 بزنه؟خواست گومل گفت؟ میچی می

حس کردم پشت در اتاقم نشست و خودش رو به در 
 تکیه داد.

 ببخشید... منو ببخش. -
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هام روی کف هام گرد شده بود و رد تیزی ناخنچشم
 سوخت.دستم، می

 صدای آهش رو شنیدم.
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دونم. حق دونم دوستم نداری دالرام، میمی -
زمنت، ای نیستم. میداشتنیداری، من آدم دوست

خواستم بهت... خواستم... میگم، میبهت زور می
 هوف دالرام! چی کار کردی با من؟

هاش رو هضم کنم. این مرد حالش تونستم حرفمنی
 اصال خوب نبود.
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ومل کن پویان، فقط ومل »لب باز کردم و درمونده گفتم: 
 «شیم. خوام جداکن. بذار برم، می

 بذارم بری؟ به همین راحتی؟ -

صدای بطری رشابش رو شنیدم که به کف زمین خورد. 
نوشه، پس صد در صد مست فهمیدم هنوزم داره می

 شده بود. 

شد زد. میچون اگر مست نبود، اینطوری حرف منی
 رشف.همون پویاِن غیرقابل تحمِل بی

دونم مستی، تونم باهم باشیم پویان. من میمنی -
ره. بذار برم، همین ها یادت میی ایندا همهفر 

 االن.

 کشی؟ پیش من؟ داری زجر می -
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خوای؟ مگه دو دی، مگه همینو منیداری زجرم می -
خواستی؟ که ازت برتسم؟ پویان ساعت پیش این رو منی

تو نرمال نیستی، باور کن باید بری پیش یک دکرت. چرا 
تونیم باهم منی کنی؟ با من، با خودت! مااینطوری می

 باشیم.

 دونم.می -

 دونی؟می -

 خوام برای من باشی.خوام. میدونم اما منیمی -

 ی چشمم چکید.ی اشکم با سامجت از گوشهقطره

خوام برم، ما بهم خوام پویان. میولی من منی -
 خوریم، سازگار نیستیم.منی

 آب دهنم رو قورت دادم و به فرش اتاق چنگ انداختم.
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اون دکرت چی داره دالرام؟ چی داره که دوستش  -
 داری؟

خوام حرفی از این موضوع بزنم. تو باید پویان منی -
خودت رو پیدا کنی، باید خودت رو عوض کنی، بهرت 
کنی. فردا مستی از رست بپره هیچی یادت منیاد! و 

شه. لجبازی رو بس کن، همه چیز از اول رشوع می
ادی، خواستم باورت کنم اما لطفاً. امشب من رو سکته د

 فهمی؟خودت نذاشتی، می

 خوای بری؟می -

 آهی کشیدم.

 خوام برم.می -
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 شم.من فردا بیدار شم، ببینم نیستی دیوونه می -

 .کنیشی؟ من چی؟ منم داری دیوونه میدیوونه می -

خوام زجرت بدم، فقط ت کنم، منیاخوام دیوونهمنی -
 خوام منو دوست داشته باشی.می

 

هام از اشک خیس شده بود. چرا لب گزیدم و چشم
کرد که نفرت و خشمم رو نسبت بهش از بین کاری می

رد؟ کبربم و دوباره باورش کنم؟ چرا اینطوری رفتار می
 اینقدر ضد و نقیض؟

 پویان؟ -

االن باید بگم جانم؟ چقدر سخته برام. من هیچی از  -
 دونم دالرام. عواطف منی
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باید یاد بگیری؛ ولی نه با من. با کسی مثل خودت.  -
 خوام سوامل رو ازت بپرسم.حاال می

 چی؟ -

 منظورت از بازی چی بود؟ از طعمه؟! -

شه اما دوباره جا میکنه و جابهفهمیدم داره حرکت می
 «دیگه مهم نیست بدونی یا ندونی.: »نشست و گفت

 یعنی چی؟ -

 اش به گوشم رسید.صدای خسته

ها همه اتفاقی نبود. هیچ چیز اتفاقی نبود، هیچ این -
 چیز.

 منظورت چیه؟ -

باید از خودش بشنوی دالرام. در حال حارض  -
 خوام اذیتت کنم.منی



وشتآغجنون      
 

 

1181 

1181 
@romandl 

 اخم کردم.

 کنی.االن با نگفتنش داری اذیتم می -

 دونستنش بدتره.نه.  -

 یک دفعه عصبی فریاد زدم.

هات رو. تا دو ساعت بس کن! بس کن دورویی -
ای خو خواستی رس به تنم نباشه حاال منیپیش می

اذیت بشم! واقعا؟ چطور به سالمت عقلیت باور 
 کنم؟

 شناسم...باور نکن. باور نکن. من خودمم منی -

 ؟گی چی کار کنم؟ باید با تو چی کار کنممی -

 برو دالرام. -

هام گرد شد. چی؟! برم؟ چی با شنیدن حرفش چشم
 گفت؟می



وشتآغجنون      
 

 

1182 

1182 
@romandl 

326 

 

 

 برم؟ االن دقیقا کدوم پویانی؟ -

پویان خوبه؟ همونی »کمی مکث کرد و بعد مردد گفت: 
 «که وقتی مسته، حواسش بیشرت جمعه؟

 کنی.میام پویان داری دیوونه -

 ببخشید. -

تونم باورت کنم! فرق سخته باورت کردن. منی -
کنی، زمین تا آسمون. با دو ساعت پیشت کامال فرق می

 داری.

 دونم.می -

 داد کشیدم.
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دونی چرا اونطوری رفتار کردی؟ تو تو پس اگر می -
 خواستی بهم...می

 خواستم.بس کن، نگو! من هیچ وقت این رو منی -

 لرزیدم. میاز خشم 

کردم، معلوم نبود چی به روزم ولی ولی اگر فرار منی -
 اوردی.می

 خوام بشنوم.بس کن! منی -

 خوام برم. دنبامل نیا، هیچ وقت! می -

 اینقدر غیرقابل تحملم؟ -

ی تونیم باهم باشیم، حتما سازگار نیستیم پویان. منی -
 یک ثانیه.

 کنی؟باهاش ازدواج می -

 اخم کردم.
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 بس کن. -

 جوابم رو بده تا بذارم بری. -

 خوام برم.دونم. فقط میمنی -

باز ساکت شد ولی کمی بعد صدای پر بغضش رو 
 شنیدم.

خورم بذارم خوام، بعد قسم مییک چیزی ازت می -
 بری. ولی فرار کن، قول منیدم فردا دنبالت نیام.

 نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم.

 خوای پویان؟میچی؟ چی  -

بغلت رو. بتونم »مکث کرد و با صدای ضعیفی گفت: 
 «برای چند ثانیه هم شده حست کنم.

 رد؟کتپش قلبم باال رفته بود. چرا این کار رو باهام می
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 دالرام؟ -

 بله؟ -

 کنی؟قبول می -

 شه؟می بغلت کنم همه چی متوم -

 تونم خودمگیره، بیشرت از این منیمن داره خوابم می -
رو نگه دارم تا نخوابم. بیا بیرون، بغلم کن و وقتی 

 خوابم برد، برو.

 زد. سخت بود باور کردنش. های قلبم نامنظم میرضبان

 چطور باورت کنم؟ که گومل نزنی؟ که نذاری برم؟ -

 بشنوم.تونستم صدای پوزخند زدنش رو می

 اونقدر هم بد نیستم. -



وشتآغجنون      
 

 

1186 

1186 
@romandl 

 کرد؟نبود؟ پس چرا دو ساعت پیش اونطوری رفتار می

 «باشه.»با صدای ضعیفی گفتم: 

با نفرت بغلم نکن، شده برای چند ثانیه هرچی بینمون  -
بود رو فراموش کن و بعد برو. فقط برو و نذار پیدات 

 کنم.

 کنم پویان. دارم بهت اعتامد می -

اینقدر نگو، اینقدر تکرار نکن! خودم  بهت قول میدم. -
 دونم چقدر نفرت انگیزم.می

بغض توی گلوم گیر کرده بود، چرا اینطوری حرف 
داد؟ چطور راحت بغلش زد؟ چرا قلبم رو بازی میمی
 کردم؟می

 کنم.دارم در رو باز می -
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از پشت در بلند شد که با اسرتس در رو باز کردم. این 
 باشه.ممکن بود تنها شانسم 

پویان رو ی ی رسخ و گرفتهاز اتاق بیرون اومدم و چهره
 دیدم که خیس از عرق شده بود.

 های رسخش نگاهم کرد و لبخند محوی زد.با چشم

 خیلی خوشگلی، خیلی. -

هاش رو بس کنه؟ شد این حرفزدم. منینفس نفس می
چی کار که  گنجید! مستی با آدمتو ذهن و مغزم منی

 کرد!منی

تردید روی زمین کنارش نشستم. آب دهنم رو قورت  با
هام رو به سمت رسش بردم. هنوزم دادم و آروم دست

 کردم.کردم داشتم چی کار میباور منی
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هام رو توی موهاش فرو کردم و متام این مدت انگشت
کرد. به سختی رسش پویان منتظر و غمگین نگاهم می

 وند.ام چسبسینه رو تو بغلم گرفتم و پویان خودش رو به
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ریخت، حامل رو درک هام میهام از چشماشک
 کردم.منی

هام رو بستم. پویان به مانتوم چنگ نفس گرفتم و چشم
انداخت و بیشرت خودش رو بهم چسبوند. لب گزیدم و 

 سعی در آروم کردن خودم داشتم.

 دالرام.مرسی  -
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گفتم؟ خواهش آب دهنم رو فرو بردم. باید چی می
ذاری برم؟ داشتیم چی کار کنم؟ ممنون که میمی
 کردیم؟می

هام نگه لرزید اما رسش رو تو دستهام میدست
 داشتم.می

 جالبه نه؟ -

 «چی؟»به زور گفتم: 

 مستی برای آغوش تو. -

لبم رو به دندون گرفتم و زیر لب گفتم، مستی برای 
 آغوش تو...

 ترسی.زنه، میقلبت تند می -

 بخواب پویان. -

 ولی آرامش داره بغلت. -
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1190 

1190 
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ی جاری شدن هام اجازههام رو بستم و به اشکچشم
 دادم.

 شب بخیر پویان. -

 شب بخیر دالرامم. -

 شب بخیر دالرامم؟ وای خدای من، بسه!

های پویان آروم شد و به خواب چند دقیقه بعد نفس
لرزیدم، با اسرتس و احتیاط رسش هنوز هم میرفت. 

رو روی زمین گذاشتم و آروم و بی صدا بلند شدم. قلبم 
 کوبید.ام میوار به سینهدیوانه

خواستم برم. برم و تا کیفم رو برداشتم و فقط می 
تونم اشک بریزم و فکر کنم چه اتفاقی افتاد! برم و می

تارهای پویان رو خودم رو آروم کنم تا هضم کنم، تا رف
 هضم کنم.
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به در سالن که رسیدم نگاهم رو به پویان که روی زمین 
رسد سالن به خواب رفته بود دوختم، قلبم مچاله شد و 

به سختی دوباره به سمت اتاقم رفتم و بالشتم رو 
 برداشتم. 

خداحافظ! »بالشت رو زیر رسش گذاشتم و گفتم: 
 «همیشه پویان خوبه مبون، شبت بخیر.

ریختم، رسیع از خونه بیرون و بعد درحالی که اشک می
 زدم.
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اومد. به مهراب لرزید و اشکهام بند منیهام میدست
 زنگ زدم که توی بوق اول جواب داد.



وشتآغجنون      
 

 

1192 

1192 
@romandl 

 مهراب؟ -

 اش رو شنیدم.صدای وحشت زده و عصبی

کنی؟ کاری کرد؟ زدت؟ ریه میدالرام؟ خوبی؟ چرا گ -
 کشمش!کشمش! میمی

 نه نه... بیا دنبامل. بیا فقط منو برب. -

دونستم تا چند دقیقه دیگه گوشی رو قطع کرد و می
هام رو تو آغوش گرفتم و به دیدمش. دستاینجا می

پویان فکر کردم. شاید ذاتا بد نبود، شاید غرورش باعث 
خواست اذیتم ید منیشد اونطوری رفتار کنه، شامی

 کرد. کنه اما وقتی مست نبود اذیتم می

. کردشخصیت ثابت و پایداری نداشت و رنگ عوض می
اش هبهرتین انتخاب رو کردیم، اما قلبم از شنیدن حرف

 قرارم کرده بود. کوبید و بیمحکم می
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@romandl 

رد؟ کدید نیستم چی کار میشد و میفردا اگر بیدار می
ها شد؟ هیچی از حرفپویان بده میباز هم همون 

 دونستم!اومد؟ خدایا چرا هیچ چیز منییادش منی

دار مهراب جلوی پام ترمز گرفت که صدای کش
 ی ساکت و خلوت پیچید.هاش توی کوچهچرخ

 به رسعت از ماشین پیاده شد و بازوهام رو گرفت.

 چی کار کرده؟ چی کار کرده باهات؟ -

 کرد و درحالی که فکشگاه میبا عصبانیت به در خونه ن
خواست روزگار پویان رو سیاه کنه. منقبض شده بود می

 به سمت در خونه پا تند کرد که گرفتمش.

 «نرو، نرو. من خوبم.»با صدای ضعیفی گفتم: 

ی بدنم رو از نظر با تعجب و اخم بهم خیره شد و همه
 گذروند.
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1194 
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 لرزی؟ بذار برم حسابش رو برسم!چرا می -

 نه! -

 چی نه؟! -

 اون خوابه! متوم شد! -

 هاش توی هوا مونده بود.هاش گرد شد و مشتچشم

گی دالرام؟ اگر متوم شده چرا اینطور چی می -
 کنی؟گریه می

 مد.او هام بند منیبغض توی گلوم گیر کرده بود و اشک

 هاش.به خاطر حرف -

 مهراب با خشم به در خونه نگاه می کرد.

 فهمم.ابه؟ من منیچی گفته؟ یعنی چی خو  -

 آهی کشیدم.
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1195 
@romandl 

 اون مست بود. -
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چی »انگار که به جونش آتیش زده باشم، عصبی گفت: 
 «کارت کرد؟

نگفتم که قصد کرده بود بهم دست درازی کنه فقط 
 «متوم شد مهراب. باشه؟»گفتم: 

 فهمم. من... من منی -

تره. انگار که واقعا اون مست بود. وقتی مسته، مهربون -
خودشه. ازم خواست برم و هیچ وقت جلوی چشمش 

خواد برم گردونه، داشت نیام. گفت دنبامل میاد و می
 کرد.خودش رو کنرتل می
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 خوای ازش فرار کنی؟یعنی می -

 ای باال انداختم.شونه

 ده برام. فرار؟ معنی منی -

 اخم کرده بود.

ذارم بهت ای نداره. من منیهمین. هیچ معنی -
 نزدیک بشه.

هام رو برای در آغوش کشیدنش باز کردم و تن دست
 اش رو بغل کردم.خسته و عصبی

 ممنونم مهراب. -

 بریم دالرام. نگران چیزی نباش، از اینجاش با من. -

 آب دهنم رو قورت دادم.

 بریم. اما کجا؟  -

 ی من.خونه -



وشتآغجنون      
 

 

1197 
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 باملون. من حوصله ندارم.صبح میاد دن -

ریم یک جای باشه می»کمی فکر کرد و بعد گفت:  
 «دیگه.

 کجا؟ -

 باغ مامانم. -

ای فکر کنم. تر از این بودم که به جای دیگهخسته
ح ی توضیتونستم به خونه پدریم برم چون حوصلهمنی

 دادن به فرنگیس رو نداشتم.

 خوای جلوش رو بگیری؟چجوری می -

 تو نگران نباش.گفتم  -

 کنم.باشه. سعی می -

 بریم. -
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ن های پویاسوار ماشین شدم و تا رسیدن به باغ به حرف
کردم که مشکل روانی داشته فکر کردم. داشتم شک می

تونست اینقدر ضد و نقیض باشه. یک آدم سامل منی
رفتار کنه. منظورش از بازی چی بود؟ طعمه؟ طعمه 

های امشب منفجر فاقبودم؟ مغزم داشت از شدت ات
 شد و به یک خواب کامل و بدون اسرتس نیاز داشتم.می
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 خوبی دالرام؟ -

 کنم پویان مریض باشه.فکر می -

 از نظر روانی؟ -

 هوم. -
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 از کسی چیزی شنیدی؟ از پناه؟ یا مامانش؟ -

کرده بود پویان توی بچگی پرس نه. اما پناه اشاره  -
 خوبی نبوده و پرخاش شو بوده.

 فهمیدم. -

 عمیق نگاهش کردم و خسته و درمونده پرسیدم.

 پس مشکل داره؟ -

 چه اتفاقی امشب افتاد؟  -

 تکرار کردنش، گفتنش برام قشنگ نیست. -

 هاش فرشد.مهراب فرمون رو تو دست

 به خدا قسم اگر بهت نزدیک شده باشه. -

حتی به قسمتی که پویان بهم نزدیک شده بود فکر هم 
 کردم، چون اتفاق نیفتاد و خدا بهم رحم کرد. منی
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1200 
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هاش های پویان بود. حرفبیشرت درگیری ذهنم، حرف
 پارادوکس داشت.

 موضوع اون نیست مهراب. -

؟ شاید بتونم مشکلش رو بفهمم و نرَم گیخب چرا منی -
 اش کنم.خفه

 و بعیده مهراب. تو یک دکرتی.این حرف از ت -

 کالفه دستی بین موهاش کشید.

کردم خودم هم تو این مشکالت هیچ وقت فکر منی -
م تا کندرک می قرار بگیرم. به خاطر اینکه دکرتم و

االن خودم رو کنرتل کردم و سعی کردم آرامشم رو 
 از دست ندم.

 با لبخند بازوش رو فرشدم.

 منم خیلی ممنونم ازت. -
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 گو. بگو چی گفت؟بهم ب -

هام رو بستم و یاد وقتی افتادم که خودش رو تو چشم
د و کر ی مانتوم بازی میبغلم جمع کرده بود و با گوشه

 زد.های جدید و احساسی میحرف

 چی بگم؟ خودم درکی ازشون ندارم. -

 فقط بگو. -
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هاش خونی بود، مثل اینکه خونه. دستوقتی رفتم  -
کشید و مرشوب به جایی مشت زده بود. سیگار می

خورد اما به قول خودش هنوز مست نبود. گفت می
دونه کجا بودم با کی بودم و تولد دریا بوده. می
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دونستم اما نیومدم تا تولدش رو گفت با اینکه می
 نخراب نکنم. اما با یاد تو، با یاد چیزی که ممک

بود بین من و تو اتفاق بیفته عصبی شد و خواست 
 اذیتم کنه.

اذیت؟ منظورت از اذیت »یک دفعه با عصبانیت گفت: 
 «چیه؟

اش رو گوش بده. بعد دو فعال این مهم نیست. بقیه -
هایی ساعت پشت در اتاقم نشست و حرف زد. حرف

هایی که دقیقا با دو که ازش خیلی بعید بود، حرف
کرد. مست ین تا آسمون فرق میساعت قبلش زم

شده بود و حالش دست خودش نبود. اما انگار 
 عقلش بیشرت رسجاش اومده بود.

تونم قطعی بگم باید مشکل داره دالرام. ولی منی -
تونم بکنم. باهاش حرف بزنم که این کار رو منی



وشتآغجنون      
 

 

1203 

1203 
@romandl 

ش ای نگاهتونم ثانیهتونم چون حتی منیاصال منی
 کنم.

 

 جا بود.تر از همه اینبفهمم اما عجیمی -

 چی؟ -

خواد بغلم کنه، برای رفتنم رشط گذاشت. گفت می -
 دونم یعنی حسم کنه. منی

 مهراب با فک منقبض و صورتی رسخ فریاد زد.

 چی؟ -

 عصبی نشو یک لحظه. -

 خب! بگو! -
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تونستم از اون اتاق بیرون من قبول کردم. چون منی -
ش بپره، باز هم دونستم اگر مستی از رسبیارم، می

 شه.همون پویان غیر قابل تحمل می

ثبات اخالقی نداره. تو که بغلش »مهراب با خشم گفت: 
 «نکردی؟ کردی؟

دونم انگار دمل سوخته گفتم که قبول کردم. منی -
 بود براش.

 از تو این حرف بعیده دالرام. -

 اختیار ریخنت.هام بیاشک

اصال باورم زد. نبودی که بشنوی چطور حرف می -
 شه.منی

 پس بغلش کردی، چی شد؟ -
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 فک مهراب منقبض بود و رگ پیشونیش بیرون زده بود.

بره پیشم مبون. منم موندم و گفت تا وقتی خوابم می -
 بعد از خونه بیرون زدم.

 همین؟ پس اتفاقی نیفتاد؟ -

 نه. -

 یه نکن.گر -

 گیره.ام میدونم چرا گریهمنی -

 دستم رو گرفت و با انگشت شستش، نوازشش کرد.

 چون مهربونی. -

هاش یادش ولی فردا مطمئنم هیچ کدوم از حرف -
 منیاد.



وشتآغجنون      
 

 

1206 

1206 
@romandl 

 مهراب به مستقیم خیره بود.

 شه مطمنئ گفت.منی -

 یعنی یادش میاد؟ -

 ممکنه. -

 آهی کشیدم.

 امیدوارم یادش بیاد. -

آروم باش. من همه چیز رو »رو گرفت و گفت:  دستم
 «کنم.درست می

 به خانم شاهی چی بگم؟ -

گی سازگار نبودید. اگر پرسش مشکلی داشته باشه می -
 کنه.دونه و درک میخودش بهرت می

 باشه... -

 حدود نیم ساعت گذشته بود که بردیا گفت.
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 رسیدیم. -

 ر وهام برق زد. نفس گیی جنگی چشمبا دیدن کلبه
 جذاب بود.

 وای اینجا چقدر رویاییه. -

تو روزش رو باید ببینی. االن هم چراغ هاش  -
 خاموشه.

 خیلی قشنگه. -

 لبخند گرمی زد.

 بیا بریم تو. -

وارد کلبه شدیم، هوای داخل کلبه رسد بود. دستم رو 
االن شومینه رو روشن »دور خودم پیچیدم که گفت: 

 «کنم.می

 بوی خوب میده. -
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 ی چوب.بو  -

 زیاد میای اینجا؟ -

تقریبا. من معموال تنهام، اینجا بهرتین جایی که  -
 تونم وقت بگذرونم.می

 تنهایی؟ -

 عمیق نگاهم کرد و تای ابروش رو باال انداخت.

خوای از زیر زبونم بکشی که تا حاال با االن می -
 کسی بودم یا نه؟
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 اخم ظریفی کردم، حتی تصورش هم برام قشنگ نبود.

 شه بگی؟خب چی می -
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 االن تنهایی میام. یا مامانم رو میارم بیرون. -

 قبال چی؟ -

اش های مردونههام رو توی دستبه سمتم اومد و شونه
 گرفت.

 تا حاال چیزی نپرسیده بودی، چرا االن کنجکاو شدی؟ -

 تره.مه چیز جدیچون االن ه -

 لبخند زد و پشت دستش رو روی صورتم کشید.

 کی بوده مهراب -

 ام.هام. دخرتخالههمبازی بچگی -

 برای چند وقت قبله؟ -

 حدود سه سال پیش. -

اگر با کسی نبود برام عجیب بود و خوشحال بودم که 
 زنه.صادقانه باهام حرف می
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 چی شد؟  -

 عاشق شد و از کشور رفت. -

 به همین راحتی؟ -

 لبخند زد و عاشقانه نگاهم کرد.

به همین راحتی، انگار هیچ چیزی بین ما وجود  -
نداشت. حتی پشت رسش رو هم نگاه نکرد. حاال 

دیگه اصال اهمیت نداره، تنها چیزی که مهمه برام 
 االن تویی. 

 ای زدم.زدهلبخند خجالت

 ممنونم که راستش رو گفتی. -

 کردن وجود نداره. چیزی برای پنهون -

 اش فرو بردم.ی سینهبغلش کردم و رسم رو توی قفسه
تونستیم از هم جدا که امشب هیچ جوره منیمثل این
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شیم. هر اتفاقی افتاده بود باز هم آخر توی آغوش 
 مهرای بودم. چه شب طوالنی و پر ماجرایی بود!

 بریم بخوابیم. -

 نگاهم رو بهش دوختم. 

تونم د و مجلسی که منیمن با این لباس بلن -
 بخوابم.

 «بهت میدم.»خندید و گفت: 

هاش رو بپوشم، ته دمل با فکر اینکه قرار یکی از لباس
 ذوق کردم اما وقتی یک لباس زنونه وا رفتم.

 ام خندید.با دیدن قیافه

 مال مامامنه. -

 لبم رو به دندون گرفتم.

 مرسی. -
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نگاهش  چقدر ضایع شده بودم. مهراب هم فهمیده بود و
 از خنده غرق بود.

 بدجنس! نخند! -
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 تای ابرویش را باال داد.

 های من خیلی بلند و گشادن برات.لباس -

 به صورت قهر رو برگردونم.

 ام.بله متوجه -

 به سمتم اومد و با لبی خندون صورتم رو نوازش کرد.

 بری.دمل رو می کنی،ناز که می -
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با شنیدن حرفش حارض بودم قسم بخورم، قلبم از دهنم 
هام گرد شد و پاهام سست. لعنتی توهم بیرون زد. چشم

 بری!هات دل میبا حرف

ای نرمم رو اختیار شکار کردم و بوسهاش رو بیگونه
 روی صورتش کاشتم.

مهراب هم غافلگیر شد و لبخندش محو. این بار لب من 
اش رو ی دیگهندیدن کش اومد اما باز گونهبرای خ

 بوسیدم.

 عه؟ -

 «آره.»تای ابروم رو باال دادم و با شیطنت گفتم: 

ام رو برای مدت مهراب هم لبخند عمیقی زد و پیشونی
 ای بوسید و قلبم رو از آرامش پر کرد.طوالنی

 گرسنه که نیستی؟ -
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 نه. -

حت باش. خب برو اتاق لباست رو عوض کن و کامال را -
 خوابم.تخت هم داره، منم اینجا روی کاناپه می

 «باشه آقای دکرت.»لبخندی بهش زدم و گفتم: 

 از دست تو. -

به هیچی هم فکر نکن، به پویان فکر نکن، به هیچی.  -
فقط بخواب. اگر دیدی به فکر کردن نیاز داری، توی 

ذهنت یک داستان بساز و داستان رو گسرتش بده تا به 
 های امروز فکر نکنی. اتفاق

 .چشم -

 های براقش خیره نگاهم کرد.با چشم

 شبت بخیر. -

 شب بخیر. -
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تاپام رو گرفته بود و وارد اتاق با احساس آرامشی که رس 
هایی که باز هم برام گشاد شدم. بعد از تعویض لباس

کردم به بودند روی تخت دراز کشیدم. باید فکر منی
هام رو هیچ چیز؛ ذهنم دیگه گنجایش نداشت. چشم

بستم و برای خودم داستان ساختم، این کار رو زیاد 
 داد.کردم و همیشه هم جواب میمی
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از دیشب حدود پنجاه بار زنگ زده. کلی هم پیامک  -
 کنم.داده، نخونده پاک می

 خرم برات.رم سیم کارت جدید میمی -
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 لبخند غمگینی زدم.

 مرسی. -

 امروز شیفت داری؟ -

 عرصه. -

دونه و حتام می»مهراب کمی فکر کرد و عصبی گفت: 
 «به بیامرستان میاد دنبالت.

 هوف، آره. -

 خواد بری بیامرستان.کنم. منیدرستش می -

 شه که. منی -

تونی به نگهبان بیامرستان بگی بهش اجازه ورود می -
 نده؟

 ترسم رس و صدا کنه.تونم ولی میآره می -

 «کنه.می»کالفه گفت: 
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 کنم.تونم تا ابد ازش فرار من منی -

 اش حرف بزنی.باید با خانواده -

 کنه.االن برم حرف بزنم، پویان قاطی می -

 چند روز دیگه. -

 ها بشه صیغه رو فسخ کرد.حداقل شاید به اجبار اون -

اسمش رو »اش گفت: های کلید شدهاز زیر دندون
 «نیار.

 داری میری کجا؟ -

 اش رو تو جیبش کرد.مهراب گوشی

 و به یک کاری برسم. میرم سیم کارت بخرم -

 چه کاری؟ -

 گم.بعدا بهت می -
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مشکوک نگاهش کردم که با جدیت ازم خداحافظی کرد 
 «مواظب خودت باش.»و گفت: 

ام از کلبه بیرون رفت که همون لحظه دوباره گوشی
که پویانه خواستم قطع کنم اما زنگ خورد با فکر به این

 با دیدن شامره پناه رسیع جواب دادم.

 سالم پناه. -

 وای سالم دالرام، کجایی؟ -
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 فعال قصد نداشتم در مورد این کلبه توضیحی بهش بدم.

 چی شده!؟ -

 پویان اینجاست. -
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 االن؟! -

 صداش ترسیده بود.

 آره. خیلی عصبانیه، خیلی.  -

 تو رو خدا بربش بیرون، آبرو برام نذاشته.  -

 نیا بیامرستان. -

 مونه؟کسی جام می -

 مونم.آره. فریامه گفت نیاد من جاش می -

 کنم.وای دارم یک زن حامله رو هم اذیت می -

 ها چیه ما دوستتیم.این حرف -

باهاش حرف بزن پناه، بهش بگو دیشب خودت به  -
 دالرام گفتی بره.

 «منظورت چیه؟»متعجب گفت: پناه 
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ی وا»های دیشب رو براش تعریف کردم که گفت: اتفاق
 «شه اینطوری حرف زده باشه.باورم منی

 گی؟پناه، یک چیزی بپرسم راستش رو می -

 چی؟ -

 کمی مکث کردم و بعد ادامه دادم.

پویان مشکل نداره؟ یعنی چطوری بگم، مشکل  -
 روانی؟

کرد. آهی کشید و گفت: پناه برای چند لحظه سکوت 
داشته، اما تحت درمان بوده از بچگی و خیلی بهرت »

 «شده بود.

 تپش قلبم باال رفت.

 مشکلش چیه؟ -
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ه دونم ککه به اعصابش مسلط نیست اما مییکی این -
کنه تا کنرتلش کنه، یعنی راهش رو متام سعیش رو می

یاد گرفته و اختالل اضطرابی داره، اون االن ترسیده 
ی این رفتارهاش که که داره از دستت میده و همه

شه تو رو اذیت کنه. واکنش احساسی هسنت، باعث می
 اما نگران نباش اون واقعا بهرت شده بود.
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 زدم.حدس می -

اومد، اما پرس برای همین عمه خیلی باهاش راه می -
 لجبازی شده بود. رسخود و
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عجیب بود دیشب برام، خیلی هم عجیب بود. ای کاش  -
 اومد.یادش می

گیره، ولی گفتم اول ست. رساغ منم میاالن هم کالفه -
 به تو زنگ بزنم.

 کنم.مرسی، ببخشید دارم همه رو اذیت می -

 نه عزیزم. با مهرابی؟ -

مرد  بهگفتم؟ که از پویان فرار کرده بودم و باید چی می
 ای پناه برده بودم؟دیگه

های شه با پوبان حرف بزنی؟ حرففعال نیست. پناه می -
دیشب رو بهش بگی؟ بهش بگی صیغه رو فسخ کنه، اگر 

 قصد نداره اذیتم کنه.

 کنم دالرام. گم. من درکت میبهش می -

 مرسی عزیزم. -
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دونستم در حال حارض باید واقعا ناراحت بودم و منی
 کنم.چی کار 

 از پناه خداحافظی کردم و به مهراب زنگ زدم.

 سالم. -

پویان بیامرستان رفته، آبرو برام نذاشته اینقدر رس و  -
 مونه.صدا کرده. فریامه گفت جام می

 خب خوبه. -

 ام.هوف، عصبی -

 شه. تو نگران نباش.نباش دالرام. همه چیز درست می -

 «یا.زودتر ب» بغض کرده بودم و با صدای ضعیفی گفتم:

 چشم. من باید برم. -

 باشه. -
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دونستم باید تو این کلبه تنهایی چی کار کنم. منی
کردم، اومد باید فکر و خیال میاحتامال تا مهراب می

 خواست، چقدر!چقدر دمل دریا رو می

م دونام دوباره زنگ خورد. باز هم پویان بود. منیگوشی
واب بدم. با اسرتس خواست بهش جبار دمل میچرا این

و لرز، موبایلم رو به گوشم نزدیک کردم و صدای 
 اش رو شنیدم.عصبی

 دالرام؟ تویی؟ کجایی؟ -

هام رو حس آب دهنم رو قورت دادم. لرزش دست
 کردم.می
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 سالم. -

 کجایی؟ کدوم گوری رفتی؟ -

 اینکه این مرد، آدم نشده بود!اخم کردم. مثل 

به تو ربطی نداره، قرار بود دست از رسم برداری  -
 پویان.

 یعنی چی قرار بود دست از رست بردارم؟ -

لعنت بهت! لعنت بهت پویان! یکم از این »بلند گفتم: 
جلد بدی که برای خودت ساختی بیرون بیا و به درونت 

م رو خوای! تو اذیت شدننگاه کن! تو این رو منی
 «خوای! تو خودت گذاشتی من برم!منی

 عصبی فریاد کشید.

 گی برای خودت؟من گذاشتم تو بری؟ چی می -

 اومد؟لب گزیدم. لعنتی هیچ چیز یادش منی
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 تونی اینطوریپویان یادت بیار! د لعنتی تو منی -
باشی! دست از رسم بردار! در هر حال این صیغه به 

 شه.زودی متوم می
ارم؟ د لعنتی مگه من نگفتم یک بار چی رو یادم بی -

 کنم؟دیگه باهام بازی کنی، روزگارت رو سیاه می
 ها؟ نگفتم!

 شد.های رسخم رسازیر میاراده از گونههام بیاشک

ها رو یادته؟ این هم یادته که بس کن! فقط همین -
تونی خواستی بهم تجاوز کنی؟ ها؟ چطور میمی

که دمل برات  رشف باشی! لعنت به مناینقدر بی
 سوخت!

ها رو ندارم دالرام. کدوم من اعصاب این حرف -
 گوری رفتی؟!
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با پناه حرف »هاش، با حرص گفتم: عصبی از حرف
 «بزن.

شد وقتی مست و بعد گوشی رو قطع کردم. چی می
 اشنبود وقتی در حالت طبیعی بود، مثل عامل مستی

و  شد؟ باید اون غرور لعنتیکرد؟ چی میرفتار می
ذاشت وگرنه تا آخر عمرش اخالق گندش رو کنار می

 موند.تنها می

ام رو کال خاموش کردم. اینقدر باهاش این بار گوشی
کرد. روی تخت خودم حرف زده بودم، حامل رو بد می

رو پرت کردم. تنها چیزی که در حال حارض دمل 
خواست، این بود که دریا رو تو آغوشم بگیرم و می

 خواب برم.کنارش به 
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به قدری از نظر ذهنی خسته بودم که حدود نیم ساعت 
 هام روی هم افتاد و خوابم برد.بعد چشم

ی مهراب، هین بلندی با باز شدن در اتاقم و دیدن چهره
 کشیدم. 

چی شده؟ چرا چشمت ورم کرده؟ لبت داره خون  -
 !میاد

 بردیا اخم داشت و عصبی بود.

ی نصفه شب بود. چقدر به ساعت نگاه کردم، ساعت سه
 خوابیده بودم!

 کجا بودی تا حاال؟  -

 خواستم مزاحمت بشم.بخواب، منی -

 ابروهام توی هم رفته بود و تپش قلبم تندتر شده بود.



وشتآغجنون      
 

 

1229 

1229 
@romandl 

 تو دعوا کردی مهراب؟ -

 کالفه دستی به موهاش کشید.

 وری بشه.خواستم اینطمنی -

هام از تعجب گرد شد و شتاب زده بلند شدم و چشم
 روش ایستادم.روبه

 تو با پویان دعوا کردی؟ آره؟ -

 تر شد.مهراب اخمش پررنگ

من رفتم باهاش حرف بزنم. همه چیز رو متوم کنم،  -
خواستم بفهمم دقیقا دردش چیه! اما از اونجایی که 

کار به زدن و فحش دادن چیزی بلد نبود،  جز مشت
 دعوا کشید.

اش اراده دستم رو روی لب خونیلب گزیدم و بی
 کشیدم.
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 من که گفتم اون آدم عقل نداره! تو چرا رفتی؟!  -

 دارش رو بیرون فرستاد.های کشنفس

به نظرت راحته دست روی دست بذارم و ببینم اون  -
زنه؟ آرامش ت رو بهم میمرد آرامش زندگی

 زنه؟!زندگیمون رو بهم می

 مون رو؟ من و مهراب؟آرامش زندگی

 اش چی شد؟ خب چی شد؟ نتیجه -

هام خیره شد و من داشتم با مهراب عمیق توی چشم
 کردم.نگرانی به رس و صورت کبودش نگاه می
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رم رساغش. وقتی که آروم تر بود! ببینم دوباره می -
 چیه، چه مشکلی داره.دردش 

جو و من که گفتم مشکل داره، از بچگی پرخاش -
مضطرب بوده. ترس از جدایی هم داره، برای همین 

 کنه.اینطوری رفتار می

شه همیشه یک راه حلی وجود داره. حتام داره، منی -
 مزاحمت ایجاد کنه.

باهم باهاش حرف »هاش رو ملس کردم و گفتم: انگشت
 «گه هیچ وقت تنهایی به سمتش نرو.زنیم ولی دیمی

 به نظر که فایده نداره. -

به نظرم تنها راهش همین دوریه، همین جدایی، تا  -
 گم؟باهاش کنار بیاد تا بهش عادت کنه. درست منی

 ای بهم زد.لبخند خسته



وشتآغجنون      
 

 

1232 

1232 
@romandl 

چرا تا حدی درسته. امیدوارم برای پویان هم صدق  -
 کنه.

 باید با خانم کیانی حرف بزنم. -

 آره وقتشه. -

 اش رو نرم بوسیدم.گونه

 من میرم چند تا دستامل بیارم، زخمت رو بشورم. -

 ی شیرینی کرد.خنده

 الهی که تب کنم پرستارم تو باشی. -

 من هم خندیدم و مشتی به بازوش زدم.

 دیوونه. -

ام اش رو روی پیشونینفس عمیقی گرفت و پیشونی
 گذاشت.
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یم و از دست کشدرسته داریم هر دو سختی می -
 پویان عاصی شدیم اما خوشحامل که کنارمی.

اش زدم و با لبخندی از ته دل گفتم: ام رو به بینیبینی
 «من هم خیلی خوشحامل.»

برد اما هنوز برای اش دمل رو میهای ورم کردهلب
 کردم.بوسیدنش زود بود. باید خودم رو کنرتل می

 رم حموم.برو بخواب، من می -

 ار زخم هات رو بشورم.اول بذ -

 چشم. -
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هایی که دهنش رو پر کرده بودن خیره شد. به سفیدک
دونست و خودش رو به نفهمیدن چند سالی بود که می

خواست چند سال از عمرش رو خرج زد. منیمی
دونست و خودش رو به کنه، میاسرتس و بیامری 

خیالی کار دستش خیالی زده بود؛ اما حاال این بیبی
 گرفت.داده بود و همه چیزش رو ازش می

به صورتش آب زد تا بلکه از التهابش کم بشه اما به 
تونست توی همین دستشویی، قدری خسته بود که می

 ایستاده به خواب بره.

اش درد نادونیکرد، از خودش، از قلبش درد می
های لرزونش رو به عکس کشید و لب کرد. دستمی

 گزید.

 مبیرم برات... -
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 اش رو تکمیلتونست بکنه اما باید نامههیچ کار منی
تونست! تونست رو در رو حرف بزنه، منیکرد. منیمی
دونست هیچ چیز بهرت دونست وقتی نداره، میمی

، برای شدشد! همه چیز متوم میشد، عوض منیمنی
 همیشه!

ی ی اشکش صفحهبه عکس بعدی دست کشید و قطره
آلبوم رو خیس کرد. چقدر دلش گرفته بود و چقدر 

 خواست.دلش خوشی می

 منو ببخش... -

آلبوم رو کنار گذاشت و بلند شد. سیگارش رو روشن 
ی نیمه رها اش رفت. نامهکرد و به سمت میز مطالعه

شنت کرد. انگار این اش رو برداشت و رشوع به نوشده
شد، شاید بیشرت از پنج شش برگ داستان متوم منی

 شد. کاغذ الزمش می
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 آهی کشید و قلم رو برداشت...

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

حدود یک ماه گذشته بود و تو این یک ماه، کارم شده 
بود موش و گربه بازی و فرار کردن از پویان، رفنت به 

 بیامرستان و برگشنت به کلبه. 

ی داد حتی ورود منینگهبان بیامرستان به پویان اجازه
رئیس بیامرستان هم از دستش عصبی شده بود. به 

کمک فریامه و پناه از هر دری که پویان جلوش منتظرم 
رفتم و برای خروج هم همین کار نبود به بیامرستان می

دم کشیکردیم. یک ماه بود که خستگی میرو تکرار می
خواست پویان رو به قدری که دمل میو کالفه بودم. 

 خفه کنم و یک نفس راحت بکشم.
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ی ناشناس تعجب با زنگ خوردن گوشیم و دیدن شامره
 کردم. با تردید جواب دادم.

 سالم. -

 صدای آشنا و محکم مردی رو شنیدم.

 سالم دالرام. -

تا به خاطرم بیارم این صدا شبیه صدای کمی فکر کردم 
 بابای پویان بود.

 آقای کیانی شامیید؟ -

 «بله.»چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: 

 از اینکه زنگ زده بود تعجب کردم. یعنی اولین بار بود!

 کاری داشتید؟ -

 خوام بهت کمک کنم.آره. می -
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 هام گرد شد.چشم

 کمک؟ منظورتون چیه؟ -

 از دست پویان راحت بشی؟ خوایمگه منی -

 من... یعنی خب... -

 تونم کمکت کنم.خوای بشی و من میمی -

 «چطور؟»مردد و گیج گفتم: 

ای تونی امشب خودت رو به کافهباید ببینمت، می -
 گم برسونی؟که می

یک لحظه شک کردم که ممکن باشه پویان این نقشه رو 
 برای کشوندن من به سمت خودش ریخته باشه.

خواد دستش من چطور بگم؟ پویان خیلی وقته می -
ام رو از کجا پیدا بهم برسه. بعد بعد شام شامره

 کردید؟ این خط جدیده.
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 صدای پوزخند زدنش رو شنیدم.

خوام تحویل پویانت بدم. در مورد خطت هم منی -
 مهم نیست از کجا پیدا کردم.

 «باشه میام. ولی کجا؟»با تردید گفتم: 

 کنم. تنها بیا.برات پیامک می -

 تنها؟ عصبی شده بودم.

 باشه. -

 بینمت.پس می -

گوشی رو قطع کردم و برای چند لحظه، هنگ و گیج 
 ایستادم.
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خواست کمکم کنه تا از پرسش جدا بشم؟ عجیب می
ر طور ای زیر نیم کاسه بود! باید هبود! شاید کاسه

گذره. و ترجیح فهمیدم چی تو رسش میشد میمی
 دادم در مورد این موضوع، حرفی به مهراب نزنم.

به سمت پناه حرکت کردم که با دیدنم لبخند زد. محکم 
 در آغوشش کشیدم.

 چطوری؟ -

 بد نیستم.  -

 شه.پویان باالخره خسته می -

 اش اسرتس دارمامیدوارم. همه»آهی کشیدم و گفتم: 
 «من رو ببینه و دنبامل بیفته و پیدام کنه.

تر دونه با مهرابی و همه چیز رو براش سختمی -
 کنه.می
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 دوستش دارم خب.  -

 آروم خندید.

 دونم خیلی هم بهم میاید.می -

 گی؟واقعا؟ جدی می -

 دستم رو فرشد.

 آره خیلی. -

 برام دعا کن پناه. -

 شه.درست می -

خواست افتادم و لرزیدم. میو بعد یاد آقای کیانی 
 همه چیز رو درست کنه یا به قولی متوم کنه.

 گیره.راستی دالرام، آرشاویر خیلی رساغت رو می -

 با مامانش به کجا رسید؟ -
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 هام خیره شد.پناه عمیق به چشم

دونم چی کار کردی اما انگار هم تارا رو و هم منی -
 آرشاویر رو طلسم کردی.

 چطور؟ -

ه. کناست که آرشاویر با تارا زندگی میتهچند هف -
 یعنی روابطشون خیلی خوبه.

 لبخندی از ته دل زدم.

 .خوشحامل براشون. خداروشکر -

 پناه رسش رو پایین انداخت و معذب گفت.

 فکر کنم تارا واقعا عوض شده. -

همینطوره. به آرشاویر بگو خیلی از تصمیمش  -
ببینمش. بعد از متوم خوشحامل و دوست دارم به زودی 

 ها.شدن این جریان
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 چشم. -

 قربونت. االن پویان جلوی در اصلیه؟ -

 نه فکر کنم رفته. -

 اسرتس گرفتم و تپش قلبم باال رفت.

 کمین نکرده باشه؟ -

 پناه ریز خندید.

  رفته رشکت، صدایحاال جنایی نکن قضیه رو. احتامال -
 همه رو در اورده بود.

 خدا کنه. -
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 دوباره بغلم کرد.

 با احتیاط برو. -

 تر همه چیزو رسیع از در پشتی خارج شدم. باید رسیع
شد، یک ماه موش و گربه بازی قابل تحمل متوم می

ها رفت و همه کارنبود! حتی به سختی به رشکتش می
  رو گردن دوست بدبختش انداخته بود.

 ای که رسیدم فرنگیس زنگ زد.ی کلبهبه خونه

 چطوری؟ -

 بد نیستم. -

 ات با پویان درست نشده؟هنوز هم رابطه -

 آهی کشیدم.

 خوام متوم بشه.خوام درست بشه، میمنی -

 مکث کرد و ادامه داد.
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مطمئنی؟ تقریبا هر روز میاد اینجا رساغت رو  -
 گیره، کجا رفتی؟می

 تونم بگم.منی -

 دونم.با اون دکرته هستی می -

 سکوت کردم که ادامه داد.

 دوستش داری نه؟ -

 نفس عمیقی گرفتم و جوابی ندادم.

برو دنبال دلت دالرام، اما همیشه حواست باشه و  -
 بدون هیچ چیز موندگار نیست، هیچ چیز.

 با شنیدن حرفش دمل لرزید.

 مواظب خودت باش، مواظب خواهرت باش. -

 رفتی دیدنش؟ -
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ام خیلی خسته شده از آره. بچه»مگین گفت: غ
 «بیامرستان.

 شه.تا یک ماه دیگه مرخص می -

 لرزید.صدای فرنگیس می

 خوای کجا بربیش؟می -
 کجا بربمش؟ پیش تو، پیش مامانش. -

و بعد لبخند محوی کنج لبم نشست. فرنگیس ساکت بود 
 شنیدم.های کشدارش رو میو نفس

 خوای بهم بدیش؟واقعا؟ می -
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دمل به حالش سوخت. واقعا عوض شده بود، مطمنئ 
 بودم این یک ماه رو حداقل با کسی نبوده.

 ی خودته.ها. بچهدخرتته -

خودتم میای پیشمون؟ حاال که داری از پویان جدا  -
 شی؟می

سقف بودن  اش زیر یکدونستم چون همههیچ چیز منی
 کردم.با مهراب رو تصور می

 کی از آینده خرب داره؟ -

 «خوام جربان کنم برات.می»آهی کشید و گفت: 

 مرسی ازت. -

 من... من برم. -

 جا شدم و پاهام رو روی تخت دراز کردم.بهرس جام جا

 باشه. -
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 «دوستت دارم، خداحافظ.»رسیع گفت: 

اراده . بیام نشدو بعد قطع کرد و منتظر خداحافظی
لبخندی کنج لبم نشست. فکر کنم بیشرت از هجده سال 

 بود این کلمه رو ازش نشنیده بودم.

تر شده بود اما هنوز به خودمون ام با مهراب قویرابطه
اجازه نداده بودیم بعضی خط قرمزها رو رد کنیم. 
مخصوصاً که هنوز کمرت از چهار ماه از متوم شدن 

حتی مهراب حارض نشده بود ی من مونده بود. صیغه
کنار هم بخوابیم که البته من هم فعال باهاش مشکلی 

 نداشتم.

پیش  ایچیزها به وقتش قشنگ بود و نباید عجله بعضی 
 رفت.می

با دیدن پیامک آقای کیانی، تپش قلبم باال رفت. آدرس 
کافه و ساعت قرار رو فرستاده بود. ساعت هفت عرص 
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فهمیدم داستان از چه فتم و میر باید به اون کافه می
 ترسیدم و هم هیجان داشتم.قراره. هم می

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 بینمت دالرام.خوشحامل می -

 پوزخندی زدم. به نظر که خوشحال نبود.

 ممنونم. -

زد. های سیاهش برق میپا روی پا انداخته بود و کفش
ای رنگی تنش بود و مثل همیشه به کت و شلوار سورمه

 داد.ش اهمیت میظاهر

 ای هستی خوشم میاد.بینم زن قویکه میاز این -
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ی مقدمه چینی تای ابروم رو باال انداختم. حوصله
خواست زودتر بگه چطوری نداشتم و فقط دمل می

 شد.ها متوم میی این بازیهمه

 باز هم ممنون. -

 بار آقای کیانی پوزخند زد.این 

کنه و احتامال هم دونی که صیغه رو فسخ منیمی -
دونی تا حدی مشکل روانی داره، البته که االن می

 بهرت شده.

 «دونم.می»آهب کشیدم و گفتم: 

 خوبه. این چیزی نیست که دست خودش باشه. -

 خب چه راه حلی دارید؟ -

 هام عمیق خیره شد.به چشم

 کاری برام انجام بدی.باید یک  -
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 هام گرد شد.بار چشماین

 چه کاری؟ یعنی چی؟ -

 تر شد.پوزخندش قوی

 سخت نیست.  -

 خب چه کاری؟ -

گم، هر وقت زمانش برسه خودت فعال بهت منی -
خوام کارم رو برام انجام فهمی و اون موقع میمی

 بدی.

 من نباید بدونم چیه؟  -

 ازه تو انجامش بدی.نه. ربطی به تو نداره، فقط نی -

 ام نشست.اخم کمرنگی روی پیشونی

 فهمم.من منظورتون رو منی -

 خوای از پویان جدا شی؟مگه تو منی -
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 خواید چطوری انجام بدید؟بله و این کار رو می -

 این رو به عنوان یک معامله در نظر بگیر. -

 کنج لبم برای پوزخند زدن باال رفت.

 خواید کمکمون کنید.میکردم معامله؟ من فکر می -

 مردانه خندید.

 باالخره یک معامله سودمند باشه جالب تره، نیست؟ -
دونم چه کاری باید انجام بدم. به ولی من منی -

 ی درستیه؟نظرتون معامله

 بند کیفم رو محکم توی دستم فرشدم. 

 تونم بهت بگم.دخرت زرنگی هستی. اما منی -
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 تونم قبول کنم.خب منم منی -

 بار آقای کیانی اخم کرد.این

 خوای از پویان جدا شی.پس تو منی -

 «خوام.می»عصبی گفتم: 

خوام بگم بری آدم کردی. منیپس باید قبول می -
 بکشی یا دزدی کنی! 

خواید من و پویان رو از هم جدا اصال شام چطوری می -
 .کنید

 اال شد. اینقدر لجباز نباش و کامل گوش بده.ح -

 شنوم.می -

فرستمش می»ای نوشید و گفت: اش، جرعهاز قهوه
 «تونه برگرده.خارج از کشور و تا وقتی من نخوام منی

 دقیقا چطور؟ -
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تونم تو رو از اونش دیگه به خودم مربوطه. من می -
 ت روتونی زندگیرش پویان راحت کنم و تو هم می

 دی.فقط در ازای قولی که به من می بکنی

 پوزخند زدم.

 ره خارج.به همین راحتی هم پویان می -

کنم و اون گم من همه کارش رو میدخرت دارم می -
 اش چی کار داری؟. تو به بقیهمیره

 اخم کردم.

 دونه؟ها رو میخانم کیانی این -

نه و نباید بدونه. امیدوارم دهنت قرص باشه، چون  -
 معامله خیلی به نفعته.

ای با این که اصال خوشم نیومده بود اما انگار چاره
 نداشتم.
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 شه؟کی از کشور خارج می -

خوام اونجا ی دیگه. یک دلیل مهمش اینه که میهفته -
درمان بشه چون به خاطر رشایط موجود داره 

 گرده.اش برمیبیامری

 ه؟خوای زندونی چیزیش کنی کمطمنئ باشم؟ منی -

 بار بلند خندید.این

خوای بهش خوای ازش جدا شی و هم میهم می -
 سخت نگذره.

 تر شد.اخمم غلیظ

 خوام کسی رو اذیت کنم.منی -

 کنم.منم پرس خودم رو اذیت منی -

دونم باید چه کاری خب، قبوله. ولی من هنوز هم منی -
 انجام بدم.
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ای از ی دیگههام نگاه کرد و جرعهعمیق به چشم
ی من از اول تا آخر، دست اش خورد. و قهوهقهوه

 نخورده باقی مونده بود.

 ه.گیر ات میاینقدر راحته که وقتی بهت بگم خنده -

 گید؟کی بهم می -

 هر وقت زمانش برسه. -

 د! وای این مرد هم مثل پرسش روی مخ و اعصاب بو 

شه. خانم کیانی چی پس همه چی متوم می -
 شه؟می

 تو نگرانش نباش. -
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 تونم اذیت شدنش رو ببینم.برام مهمن، منی -

تونی بهش رس بزنی. اون دوستت داره، حتی اگر می -
 ده.بخوای پرسش رو ترک کنی. بهت حق می

هاش زدم. چقدر این خانم لبخندی بابت شنیدن حرف
گر پویانی نبود، حتام بهش رس برام دلنشین بود. ا

که برام سخت بود. اما به نظرم لیاقتش رو زدم با اینمی
داشت، جز خوبی کاری برام نکرده بود. و وقتی در 
مورد جدایی من و پویان گفتم کامال بهم حق داد و 

هاش جمع محکم بغلم کرد در حالی که اشک توی چشم
 شده بود.

 ؟دیدحدودا کی خربش رو بهم می -

 ره. ی دیگه میپویان که هفته -

 گرده؟مطمئنید بر منی -
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 ذارم برگرده.ها از آسیاب نیفته منیتا آب -

دونستم قراره چه اتفاقی لرزید. منیته دمل هنوز هم می
 بیفته.

کس بگی دالرام؟ این یک دونی که نباید به هیچمی -
 معامله بین من و توئه.

 ام.متوجه -

 منتظر خربم باش.خوبه، پس  -

 نگاه مرددی بهش کردم که پوزخند زد.

دونم سخته اعتامد کنی، اما این تنها راه پیش می -
روته. منم قرار نیست زیر حرفم بزنم، تو هم 

دونم آدمی هستی که از حرفت زنی. چون میمنی
 پایین منیای.

 همینطوره. -
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 «پس همه چی حله؟»دستش رو به جلو اورد و گفت: 

 دستش رو فرشدم.با مکث 

 آره. امیدوارم خوب پیش بره. -
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 آقای کیانی بلند شد. 

 حتام همینطور.  -

 نگاه عمیقی بهم کرد و صورتحساب رو روی میز گذاشت.

 شبت خوش دالرام. -

 «شب بخیر.»نگاهم رو بهش دوختم و گفتم: 
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توی کافه نشسته بودم و توی فکرهام تا نیم ساعت هنوز 
غرق شده بودم. امیدوار بودم همه چیز مطابق برنامه 

ی آقای کیانی برام بد متوم اومد و خواستهپیش می
شد. به صورتحساب نگاه کردم، پول هر دو فنجون منی

رفت. کیفم قهوه رو داده بود که جز این هم انتظار منی
د امیدم رو به خدا رو برداشتم و بلند شدم. فقط بای

 دادم.می

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

وارد اتاق دریا شدم. دریا آخرین کسی بود که در مورد 
خواستم برای فهمید و من میجدایی من و پویان می

 گفتنش کامال آمادگی داشته باشم.

 چطوری دخرت زیبا؟ -

خوبم. تو »لبخند پهنش رو منایان کرد و گفت: 
 «چطوری؟
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 تختش نشستم.آهی کشیدم و روی 

 راستش خوب نیستم. -

 «چرا؟»نگران گفت: 

 لبخند غمگینی زدم.

 چون که زندگی خیلی قاتی پاتیه. -

 منظورت چیه؟ -

ره، خوای پیش منیهیچ وقت زندگی اونطور که می -
ات رو مورد سوال های گذشته و آیندههمیشه تصمیم

کنه که از یک ده و تو رو وادار به تغییر میقرار می
مون یر دیگه وارد بشی. ما هر لحظه مدار زندگیمس

تر از گم؟ زندگی سختفهمی چی میشه، میعوض می
 کنیم.اون چیزیه که فکر می

 «چی شده دالرام؟»با نگاه پرسشگرش گفت: 
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 خوایم از هم جدا بشیم.من و پویان می -

برای چند لحظه عمیق نگاهم کرد و بعد رسش رو پایین 
 انداخت.

 «دونستم.می»یفی گفت: با صدای ضع

 تعجب کردم.

 دونستی؟یعنی چی می -

 رسش رو باال گرفت و نگاهم کرد.

 چون تو هیچ وقت دوستش نداشتی. -

با شنیدن حرفش حارض بودم قسم بخورم، قلبم از کار 
 افتاد.
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 «چی؟»مردد و گیج گفتم: 

 آهی کشید.

دونم خواستید باهم باشید، منیدونم چرا میمنی -
ا دونم دقیقتون رو علنی کردید اصال منیچرا رابطه

دونم تو هیچ چطوری هم رو پیدا کردید. اما می
 وقت دوستش نداشتی.

 .دونستم چی بگمتپش قلبم باال رفته بود و عمال منی

فهمم منظورت چیه؟ من پویان رو من من منی -
 دوست داشتم.

 ستم رو گرفت و لبخند زد.د

نیاز نیست دیگه تظاهر کنی. من حامل خوبه، من  -
کنه که تو که تو رو خوشحال می دنبال چیزیم
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خوای. فقط دوستش داری، نه چیزی که منی
 دونم چرا پویان؟ پویان خیلی باهات فرق داره.منی

دیگه فکر کنم انکار کردن فایده نداشت اما 
قت رو بگم اصال شاید خودش ی حقیتونستمم همهمنی

 این هم حدس زده بود.

 دونی دریا؟تو دیگه چی می -

های من رو که به پویان نزدیک شدی تا خرج عملاین -
 بده.

خیلی سعی کردم این فکر و تصور رو از دست بدم اما 
شد. همیشه توی ذهنم برام روشن و واضح بود. تو منی

دونم چرا منیدلیلی جز این نداشتی. اما هنوز هم 
 پویان؟

 گم؟تو دوستش داشتی؟ پویان رو می -



وشتآغجنون      
 

 

1265 

1265 
@romandl 

هاش شگفت زده شده بودم، حتی یک درصد هم از حرف
 کردم شک داشته باشه.فکر منی

با من خوب بود. اما من مهراب رو بیشرت دوست  -
 دارم.

 منظورت چیه؟ -

 لبخند زد.

 چون تو دوستش داری. -

 لبخند عمیقی زدم.

 باهوش بودی؟ تو همیشه اینقدر تیز و -

 منکین خندید.

 فکر کنم. -

 پس چرا تا حاال چیزی نگفتی؟ -
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رفتم اما اش با خودم کلنجار میشک داشتم. همه -
تونستم مطمنئ باشم تا شب تولدم که همه چیز منی

خواست پویان باشه که اصال رو فهمیدم. اینکه منی
که چطور به مهراب نگاه دعوتش نکردی و این

 دی.بهش اهمیت میکنی و چطور می

 از خجالت رسخ شدم.
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 وای خدا یعنی من اینقدر ضایعم؟ -

 خندید.

کنم برای نه من روی تو حساسم، رو رفتارهات دقت می -
 فهمم.همین می
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 تو واقعا خواهر خودمی. -

نگاهم کرد. اما تای ابروش رو باال انداخت و با افتخار 
 بعد چند ثانیه رنگ نگاهش غمگین شد.

 کرد نه دالرام؟پویان اذیتت می -

دونستم به این سوال چه جوابی باید واقعا دیگه منی
نسبت به پویان  خواست ذهنیت بدیبدم و دمل منی

 کرد.پیدا می

اون دوستم داشت؛ حداقل اخرین. اما بلد نبود  -
بده  دوست داشتنش رو به درستی نشون

 فهمی!؟ مهر و محبت کردن رو بلد نبود.می
 کرد؟یعنی اذیتت می -

 «نه زیاد.»آهی کشیدم و به اجبار گفتم: 
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خوای چی کار کنی؟ حاال که دوستت داره فکر می -
 نکنم بخواد ازت جدا شه.

شه. اما خب عقد موقت ما به زودی مهلتش متوم می -
 پویان امشب پرواز داره.

 «پرواز داره.»دریا متعجب گفت: 

دی به کسی نگی؟ من تا حاال به هیچکس قول می -
 نگفتم.

دونستم دریا دهنش قرصه و قابل اعتامد تر از اون می
 کردم.پیدا منی

 دم.قول می -

خواد اون رو بفرسته یک کشور دیگه تا بابای پویان می -
 بتونه درمان بشه و از من فاصله بگیره.

 ؟دونهواقعا؟ خود پویان می -
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 نه. -

 هاش گرد شد.چشم

 خواد بربش خارج از کشور.پس چطوری می -

 ام رو باال انداختم.شانه

 دونم. منم ازش پرسیدم اما جوابی بهم نداد.منی -

 کنه؟گی بیهوشش مییعنی می -

 دونم شاید باهاش حرف بزنه.منی -

 کنی؟اینطور فکر می -
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دونم شاید به قول تو بیهوشش نه. منی»خسته گفتم: 
 با کنه. آقای کیانی اینقدر پولداره که مطمئنممی

 «ره.هواپیامی شخصی می

 اوه. -

امیدوارم فقط حالش خوب بشه و به وضعیت نرمال  -
 برگرده.

 «من هم امیدوارم.»دریا ناراحت و کالفه گفت:  

 چیزها رو فهمیدی. خوشحامل که بعضی -

کنم و بهت حق میدم. تو منم ولی کامال درکت می -
دونم چطور ازت برای من خودت رو فدا کردی، منی

 تشکر کنم.

 محکم بغلش کردم.

 کنم.تو بهرتین فرد زندگی منی، من برای تو هرکار می -
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 دوستت دارم. -

 منم دوستت دارم. -

بودم که هام جمع شده بود و خوشحال اشک توی چشم
 دخرت عاقل و فهمیدیه. 

 شی.دونم با مهراب خوشبخت میمی -

 خندیدم.

 کو؟ من هنوز باید صرب کنم مهلت عقد متوم شه. -

 است.اوف پس دستت بسته -

 «آره.»آهی کشیدم و گفتم: 

 پس دیگه از امشب پویان نیست؟ -

 آره. -

 و بعد غمگین ادامه دادم.
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خواد برای دونم شاید عجیب باشه اما دمل میمی -
هایی آخرین بار باهاش حرف بزنم. از آخرین حرف

سوزه، شاید حقش نباشه که ازش شنیدم دمل می
 اینطوری کنار بره. 

 شه.اما منی -

 شه. انگار هیچی دست خودش نیست.آره منی -

 گفت؟چی می -

 ای زدم.لبخند خسته

 ا رو توضیح بدم.هتونم ایندیگه منی -

 باشه. -

گفت که خیلی وقته ذهنم رو فقط یک چیزهایی می -
 درگیر کرده.

 چی؟ -
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شت دونم. انگار پمنی»شونه باال انداختم و کالفه گفتم: 
اش از خواست یک چیز هم بهم بگه. همههاش میحرف

دونم زد. اصال منیاتفاقی نبودن این مسائل حرف می
 «منظورش چیه.
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خوای جواب این که خیلی بده. پس چطوری می -
 سواالت رو پیدا کنی؟

خواد باهاش حرف بزنم، اما گم دمل میبرای همین می -
 شه.منی

 امیدوارم زودتر متوجه بشی. -
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کنم همه چیز به طرز عجیبی من هم. حس می -
 مشکوکه.

 هم بدبین نباش. حاال خیلی -

 هاش نگاه کردم.عمیق به چشم

 برام دعا کن. -

 «کنم.دعا می»بغلم کرد و گفت: 

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

دار و عمیق شده بود. دیگه وقتی منونده هاش کشنفس
هاش چند خط آخر نامه رو ملس کرد و بود. با دست

کرد و حالش اصال خوب اشک ریخت. قلبش درد می
 ترسید. ترسید، خیلی وقت بود که مینبود. می

نامه رو توی پاکتی که تازه خریده بود گذاشت و توی 
 ود قرار داد. صندوقی که از قبل آماده کرده ب
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هاش گرفت و چند تا نفس عمیق رسش رو با دست
 کشید. با خودش تکرار کرد.

 تونی.تونی... تو میتو می -

حارض شد و این بار ژولیده و خسته به طرف ساختامن 
رفت. با ورودش به خانم یکتا برخورد. خانم یکتا اخم 

 «حالت خوبه؟»اش گفت: کرد اما با دیدن حالت چهره

 ی منفی رس تکون داد.ار به نشانهچند ب

 بیا بریم آب قندت بدم. -

نه »اش گفت: های خشک و ترک برداشتهاز بین لب
 «ممنونم.

کرد. آخرین خانم یکتا گیج بود و با اخم نگاهش می
 دیدارشون به خوبی نگذشته بود.

 جا اومدی؟چرا این -
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 خوام ببینمش.می -

خوام ازش کنم، میمیلطفاً. بذار ببینمش. خواهش  -
 عذرخواهی کنم.

 تونم بهت اجازه بدم.منی -

 پس بذار یک چیزی رو بهت بگم. -

 هاشدرحالی که بغض توی گلوش گیر کرده بود، حرف
 کرد.رو زد و خانم یکتا کالفه و غمگین نگاهش می

 این آخرین باره؟  -

بیشرت از این هم »پوزخندی زد و به خانم یکتا گفت: 
داقل از این همه انتظار کشیدن راحت شه، حمنی
 «شه. یک بار برای همیشه.می
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ترسم باعث اذیتش من... من مطمنئ نیستم. می -
 بشم.

 دست خانم یکتا رو فرشد.

کنم، من باید بهش بگم برای همه ازت خواهش می -
یزهای با ارزش تر از چیز متاسفم. باید بهش بگم چ

 من منتظرشه.

 هاش رو بست.خانم یکتا عصبی چشم

 پس وقتی رفتی دیگه برنگرد. -

 ای زد.لبخند خسته

 دم.گردم بهت قول میبرمنی -

 از این طرف. -
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کوبید. کف اش میقلبش به شدت به قفسه سینه
هاش غرق کرده بود و مرتب آب دهنش رو قورت دست

 داد.می

 اول»به آرامی در اتاقش را باز کرد و گفت: خانم یکتا 
 «اش کنم.رم تو تا آمادهمن می

 ممنونم. -

تونست عکس العملش رو اسرتس داشت و منی
دونست باید چی بگه اما فقط باید بینی کنه. منیپیش

 کرد.عذرخواهی می

 تونی بری تو.می -

روش قرار گرفت. ویلچرش رسیع تکون خورد و روبه
هاش خالی شد. نگاهشون بهم گره حس کرد زیر پا

هاشون جمع شده خورده بود و هر دو اشک توی چشم
 بود.
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کرد پاهاش توان آب دهنش رو قورت داد، حس می
 تحمل سنگینی بدنش رو ندارن.

ی کرد و دستش رو به دستهشوک زده نگاهش می
اش شده بود داد. حدود بیست سالهویلچرش فشار می

 رسید.یاما هنوز بچه به نظر م

 اش کشیده شد و قلبش لرزید.نگاهش به دست خالی

 اش رو شنید.صدای ضعیف و وحشت زده

 مامان؟ -

هاش بی اختیار با شنیدن حرفش دلش لرزید و اشک
 ریخت. مامان؟می

به سمتش دوید و محکم از روی ویلچر بغلش کرد. عطر 
 ست. اشکتنش رو نفس کشید و فهمید چقدر غریبانه

گفت متاسفم. تک دستش رو برای مدام میریخت و می
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در آغوش کشیدنش باال نیاورده بود بلکه از شدت 
لرزید و این چیزی بود که خانم اسرتس و هیجان می

 کرد.یکتا رو نگران می
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 مامان واقعا خودتی؟ -

 متاسفم...آره مامان، آره خودمم پرسم.  -

کرد و حتی یک پشت گردنش و موهاش رو نوازش می
 اومدن.هاش بند منیثانیه هم اشک

باالخره دست پرسک بلند شد و کمر مادرش رو در 
 آغوش گرفت و اشک ریخت.

 دونستم.دونستم میای مامان، میمی -
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 شکافت. بغض داشت گلوش رو می

 مبیرم برات مبیرم. من رو ببخش من رو ببخش. -

 خندید.ریخت و فقط بلند میا اون دیگه اشک منیام

 باالخره تو پیشمی. -

کرد همین لحظه غش کند اما دست پرسش حس می
 کرد.همه جای بدنش رو ملس می

 تا همیشه ازت متاسفم، تا همیشه.  -

 دوستت دارم مامان. -

زد؟ چرا چرا دلخور نبود؟ چرا پرسکش اون رو پس منی
 اینقدر مهربون بود؟

منم دوستت دارم عزیزدمل، منم دوستت دارم فدات  -
 شم. الهی مبیرم الهی مبیرم.

 نگو اینطور مامان. -
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کرد. ای گفت مامان دلش رو کباب میآخ هر بار می
 گفت!گفت، ای کاش منیکاش منی

 باید یک چیزهایی بهت بگم. -

دونست دونست که پرس زرنگی داشت و میمی
 کرد.وتش کم منیمعلولیتش چیزی از هوش و ذکا

خوام هیجانی هام گوش بده ازت میفقط به حرف -
 نشی باشه داریوش؟ 

باالخره اسمش رو صدا زد. اسمی که سال ها ازش فرار 
 کرد.می

 «باشه...»مردد گفت: 

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

وارد آشپزخونه کلبه شدم و لیوان آبی برداشتم. به 
 پیشخون تکیه دادم که مهراب وارد شد.
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 دونی پویان خارج از کشوره؟می -

 رضبان قلبم باال رفت.

 آره. -

 مهراب تای ابروش رو باال داد.

 پس چرا چیزی نگفتی؟ -

 تازه متوجه شدم. -

 پناه گفت بهت؟ -
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 دیگه مجبور بودم دروغ بگم.

 آره. -
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ی چی رفته خارج؟ عجیبه. برا»مهراب مشکوک گفت: 
شه. هر روز زیر نظرش داشتم. اینکه اصال باورم منی

. کردتر میسخت  اش رواش بودی کارهای قانونیصیغه
 به  اش روی بیامری روانیمن حتی رفته بودم پرونده

 «سختی گرفته بودم.

فکر کنم دیگه نباید بهش فکر کنیم و دست از  -
 رسش برداریم.

دستم گرفت و لیوان آبی برای مهراب پارچ آب رو از 
طوری کنار هم خودش ریخت. خیلی سخت بود این

زندگی کردن. نه راه پس داشتم نه راه پیش. هر بار 
شدم اما خود میشد از خود بیکامال نزدیکم می

شد هیچ قدمی بردارم. برای مهراب هم همینطور منی
بود، این جدایی اجباری واقعا طاقت فرسا بود اما باید 
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کردیم یک سال متوم بشه که سه ماه بیشرت صرب می
 منونده بود.

دونی من یک ماه دوندگی کردم که پویان رو می -
ها رو قانونی کنار بزنم، تقریبا داشتم متام غیرممکن

 کردم.ممکن می

 هاش دقیق شدم.به چشم

واقعا ممنونم. اما اون دیگه واقعا رفته،  ازت ممنونم، -
به جایی نیاز داشته که از شاید خسته شده یا 

 جا دور بشه.این

 مهراب اخم کرد.

رشف پیدا کردم با شناختی که از اون آدم بی -
 لنگه.امکان نداره. یک جای کار می

 تپش قلبم تندتر شده بود.
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 به نظرم باید متومش کنی. بیا فراموشش کنیم. -

 گیج و عصبی نگاهم کرد.

 گی دالرام؟جدی که منی -

شیم مهراب. به یک ماهه داریم اذیت می ما بیشرت از -
 نظرت نباید متومش کنیم حاال که رفته؟

 شینه.اون ساکت منی -

 کنه.باآلخره فراموش می -

 هاش رو نوازش کردم.دستش رو گرفتم و انگشت

شه اون خیلی مصمم و عصبی شده بود دالرام. منی -
 یهویی همه چیز رو ول کنه بره.

هر چیزی که دنبالش بودی رو کنم ازت خواهش می -
خوام این موضوع متوم شده متوم کنی. من واقعا می

 باشه.
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 با شکاکی نگاهم کرد.

 دونم؟دونی که من منیتو چیزی می -

ی حداقل تا وقت تقریبا حس کردم قلبم از تپش ایستاد.
کیانی چه رشطی گذاشته فهمیدم آقای منی
 تونستم حرفی بزنم و چقدر سخت بود دروغ گفنت.منی

چیزی باید بدونم؟ من یک ماهه فقط دارم از  -
کنم. دیگه خسته شدم، فقط دستش فرار می

 خوام متوم شه.می

اش گذاشت و موهام رو مهراب رسم رو روی سینه
 نوازش کرد.
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 تونم ولشهنوز هم حواسم جمعه، هنوز هم منی -
دم که اذیت نشی. باشه کنم. اما بهت قول می

 عزیزم؟

کردم. ارصار کردنم گفتم جز اینکه تاییدش میچی می
 نداخت.اون رو بیشرت به شک می

 باشه. فقط خیلی درگیرش نشو. -

 عطر تنش رو نفس کشیدم و به پیرهنش چنگ زدم.

 مرسی که همیشه کنارمی مهراب. کنار من و دریا. -

های زندگی من شدید. مامامنم خیلی نتریشام مهم -
گفتم صرب اش بهش میارصار داره شام رو ببینه. همه

خواد کن، اگر ببینم واقعا خربی از پویان نیست دمل می
 مون دعوتتون کنم.به خونه

 ته دمل از شنیدن حرفش لرزید.
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 شیم.خیلی خوشحال می -

 فقط امیدوارم این سه ماه به زودی متوم بشه. -

 گذره. یم -

 «برمت بیامرستان.می»ام رو بوسید و گفت: پیشونی

ا و هبه بیامرستان که رسیدم بعد از رس زدن به مریض
متوم شدن بخشی از کارم به اتاق دریا رفتم که با 

 فرنگیس مواجه شدم.

 فرنگیس با دیدنم لبخند عمیقی زد.

 عه سالم.  -

شد. روی تختش دریا هم لبخند از لبش پاک منی
 شسته بود و گردنبند جدیدی به گردنش بسته بود. ن

 بیا اینجا دالرام، برات هدیه دارم. -

 ای باال انداختم.لبخندی زدم و بیخیال شونه
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 گردنبند خوشگلیه دریا. چه -

، وای»دریا با ذوق به گردنبندش دست کشید و گفت: 
 «عاشقشم. مامان خریده. خیلی خوشگله.
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ستم توانکرد. میفرنگیس هم با ذوق به دخرتش نگاه می
عشق و محبت رو توی نگاهش ببینم. دیگه دمل 

اش مقایسه کنم و خواست اون رو با گذشتهمنی
 تر بود.شخصیت رفتاری االنش برام مهم

ی ای دیگهی بزرگ کادو، جعبهفرنگیس از توی جعبه
 .بیرون کشید

 اینم برای تو. -
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 فرنگیس لبخند پهنی زد و منتظر شد من بازش کنم.

 ممنون. -

ای در جعبه رو باز کردم و با دیدن گردنبند ستاره
لبخند محوی زدم. واقعا قشنگ بود، همیشه سلیقه 

 فرنگیس حرف نداشت.

 خیلی قشنگه. -

 فرنگیس با ذوق گردنبند رو ازم گرفت.

 دی؟ت. اجازه میبذار بندازم گردن -

 هاش نگاه کردم.عمیق به چشم

 شم.آره، خوشحال می -

ام رو باال دادم و گذاشتم گردنبند رو به گردنم مقنعه
 ببنده.

 پس دوست داشتید؟ -
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 «آره مامان مرسی، عالین.»دریا با هیجان گفت: 

 خب بیاید چند تا چیز قدیمی هم بهتون بدم. -

 که فرنگیس دریا تقریبا با کله به سمت جعبه پرید
 خندید.

 خوام تقسیم کنم بینتون.واستا می -

 «چی هست؟»پرسیدم: 

 «وسایل قدیمی باباتون.»فرنگیس آهی کشید و گفت: 

 شدبا شنیدن اسم بابا، قلبم لرزید. خیلی وقت می
 فرنگیس اسمش رو نیاورده بود.

فرنگیس با احتیاط ساعتی رو از جعبه بیرون کشید و 
 یره شد.برای چند لحظه بهش خ

 این برای توئه دالرام. -
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هام از اشک خیس شد. با تپش قلبم باال رفته و چشم
های لرزون، ساعت رو از فرنگیس گرفتم و بهش دست

اومد؛ ساعت مورد خیره شدم. این ساعت رو یادم می
ی بابا بود. همونی که گاهی به ارصار من به دستم عالقه

شوند ی پاش میداد تا باهاش بازی کنم و من رو رو می
داد. زد و یادم میها باهام حرف میی ساعتو درباره

 ریختند.های رسخم پایین میاراده از گونههام بیاشک

 هام لبخند غمگینی زد.فرنگیس با دیدن اشک
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ا هام فرشدم. چقدر دمل برای بابساعت رو توی دست
تنگ شده بود! چقدر دمل برای نگاه مهربونش تنگ شده 

 بود.
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های معصوم و ریخت و با چشمدریا هم اشک می
ا کرد. حیف نتونست بیشرت با بابا آشنغمگینش نگاهم می

 بشه، حیف وقتی دریا بچه بود از پیشمون رفت.

فرنگیس انگشرتی با سنگ قرمز طرح دار رو بیرون 
 اورد.

 دریا.اینم برای توئه  -

دریا با حرست و بغض به انگشرت بابا نگاه کرد و سنگ 
 قرمزش رو ملس کرد.

 چقدر قشنگه. -

 ی دریا گذاشتم.دستم رو روی شونه

خیلی. این انگشرت خیلی باارزشه؛ خیلی مراقبش  -
 باش.

 دریا لب گزید.
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 حتام هستم. -

 فرنگیس لبخندی زد.

تونید یک عامله هم کتاب از باباتون هست. می -
 بیاید از خونه بردارید.

 و بعد فرنگیس لب گزید و اشک ریخت.

 دوستون دارم دخرتهای من. -

و من رو دریا رو همزمان بغل کرد. دستش رو روی رسم 
 کرد.کشید و گریه میمی

آهی کشیدم و بعد از چند ثانیه از هم جدا شدیم. حس 
کردم بغض توی گلوم زندونی شده و ناراحتی توی می

 کرده.دمل غمباد 

 رفت. این هم برای توئه دالرام.داشت یادم می -
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قلمویی رو از توی جعبه بیرون اورد. چوبی بود و ته 
 قلمو کنده کاری شده بود و اسم من بود!

یلی خ»فرنگیس انگشتش رو روی اسمم کشید و گفت: 
دونست عاشق نوشتنی، این قلمو رو دوست داشت. می

ه بود اما خب قبلش این قلمو رو برای تولدت درست کرد
 «سکته کرد و خب...

هاش ریخت و من ی اشکی از چشملب گزید و قطره
 کردم.داشتم برای گریه نکردن مقاومت می
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 با بغض ادامه داد.
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ببخشید که این همه مدت بهت ندادمش. اصال یادم  -
 متاسفم.رفته بود ازش، 

 «موردی نیست.»لبم رو تر کردم و گفتم: 

کردم قلبم داره قلمو رو از دستش گرفتم. حس می
 شه. مچاله می

تونستم جلوی خودم رو بگیرم. خودم رو توی دیگه منی
بغل فرنگیس پرت کردم و از ته دل اشک ریختم و هق 

 زدم...

 بینمت دالرام.خوشحامل می -

منم. حالت »و گفتم: دست آرشاویر رو گرم فرشدم 
 «خوبه؟

 لبخندی زد.

 ره.کنم. همه چیز داره خوب پیش میآره فکر می -
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 لیوان چایی رو که تارا روی میز گذاشته بود برداشتم.

 حال تارا چطوره؟ -
 ره. واقعا داره خوب پیش می -

 ام نوشیدم.ای از چایجرعه

 خوشحامل براتون. -
 کنی دالرام؟تو با مادرت چی کار می -

خیلی عوض شده خیلی. چند »لبخندی زدم و گفتم: 
روز پیش بهمون کادو داد. اتفاقی که جز تولدها پیش 

 «اومد.منی

 آرشاویر لبخند گرمش رو مهمونم کرد.

 چی کادو گرفتی؟ -

 اش واقعا خوبه.گردنبند. سلیقه یک -

 کنه؟خب عالیه. دریا چی کار می -
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ی دیوار شدهی کار ای کندهنگاهم رو به ساعت سورمه
 داد.دادم. ساعت شش عرص رو نشون می

دریا حالش خیلی خیلی بهرته. اینطور که پیش  -
 شه. ره، احتامال چند هفته دیگه مرخص میمی

 «باید براش جشن بگیریم.»آرشاویر با هیجان گفت: 

 ای از چایم نوشیدم.ی دیگهخندیدم و جرعه

 همینطوره. -

 وه رو روی میز گذاشت.تارا وارد سالن شد و ظرف می

 بینمت دالرام.خوشحامل دوباره می -

ت خواسو بعد دست پرسش رو گرفت و فرشد. انگار منی
 ای هم ازش جدا باشه.برای ثانیه
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 ممنون.  -

 از خودت پذیرایی کن. خب حالت چطوره؟ -

 خوبم. -

شنیدم از پویان جدا »ای زد و گفت: خستهتارا لبخند 
 «شدی.

دوست نداشتم موضوع به این سمت کشیده بشه اما به 
 «همینطوره.»اجبار گفتم: 

آرشاویر با صدای هشدارآمیز اما آرومی مامانش رو 
 صدا کرد.

خب حیف دخرت به این گلی اذیت »تارا دلخور گفت: 
رو  بشه. بگو چی کار کرده، پرسم بره گوش پویان

 «بگیره، بپیچونه.
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 عه مامان! االن وقتش نیست. -

ای کاش به پست پرس من »تارا با شیطنت گفت: 
 «خوردی تا پویان.می

و بعد ریز خندید و آرشاویز از خجالت و عصبانیت رسخ 
شد. تارا اصال تعارف نداشت! حرفش رو راحت و بی 

 زد.رودربایستی می

خندیم و به را میام گرفته بود و همراه تامن هم خنده
 «شانس نداشتیم تارا جون.»شوخی گفتم: 

 هاش گرد شد که بلندتر خندیدم.آرشاویر چشم

 هات رو.دیوونه! نکن اونطوری چشم -

تارا انگار که حرفم رو جدی گرفته باشه با ناراحتی 
یک دخرت خوب و گل مثل تو برای پرسم »گفت: 

 «خوام.می
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م مادرش رو صدا آرشاویر اخم ظریفی کرد و با تحک
 کرد.

 ها االن جاش نیست!مامان! بسه. این حرف -

خب من باید از »تارا دست به سینه زد و با اخم گفت: 
 «آلود ماهی بگیرم.آب گل

 زنن.هر حرفی رو که منی -

تارا به حالت قهر رو برگردوند. این بار من هم تعجب 
کرده بودم. تارا دنیای عجیبی داشت. رک و راست بود 

زد. های عجیب میکرد و حرفخودش رو لوس میاما 
مثال من تازه از شوهرم جدا شده بودم! مناسب نبود 

دونست من کس گفتنش. درحالی که آرشاویر هم می
ای که ی دوستانهای رو دوست دارم و جز رابطهدیگه

داشتیم چیزی بین ما نبود. اما مثل اینکه تارا این 
 کرد.موضوع رو درک منی
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بیخیال این موضوع، امیدوارم »تارا کالفه گفت: 
 «ها برات رقم بخوره عزیزم. مامانت چطوره؟بهرتین

است که ندیدمش. اما خوبه، حدود یک هفته -
 ی خوبی داریم.رابطه

و بعد کرد لبخندی محوی زد، انگار داشت تظاهر می
 اویر رو توی آغوش گرفت.آرش

 مثل من و پرسم. عالیه، خوشحامل براتون. -

 مرسی عزیزم. -
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با برگشت تارا به آشپزخونه، نگاه مرددی به آرشاویر 
 بپرس. به»انداختم و آرشاویر با لبخند گرمش گفت: 

 «خوای بپرسی.نظرم چیزی می

 آهی کشیدم.

 از پویان خربی داری؟ -

 باهاش حرف زدم؟منظورت اینه تا االن  -

ی هم دیگه کردم. احساس معذب هام رو حلقهانگشت
 کردم. بودن می

 آره. -

 ده.اش رو ندارم. عمو بهم منینه حرف نزدم. شامره -

 رسی تکون دادم و به انگشرتم خیره شدم.

 نگرانشی دالرام؟ -
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دونم. دوست ندارم کسی به خاطر من اذیت منی -
 بشه.

 هام نگاه کرد.به چشمتر شد و آرشاویر نزدیک

 کرد؟مگه پویان اذیتت منی -

زنم دلیل بر دوست داشتنش هایی که میاین حرف -
ها کینه به دل تونم از آدمنیست آرشاویر. من منی

دونم یک بگیرم؛ اما پویان رو هم دوست ندارم. منی
که من رو دونی اینده. میحس معذب بودن بهم می

 کنه.دوست داشت اذیتم می

 آرشاویر لبخندی زد.

خودت رو اذیت نکن دالرام. پویان اونجا درمان  -
شه. براش بهرت هم هست. فاصله از تو، فاصله از می

احساسی که براش وجود داشت همه چیز رو براش 
 کنه، نیازی نیست بابتش نگران باشی. تر میراحت
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کر باید همینطور ف»کالفه نفسم رو بیرون دادم و گفتم: 
 «کنم.

 با مهراب به کجا رسیدی؟ -
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شد خجالت زده لبخندی زدم. مهراب آدمی بود که منی
توصیفش کردم. یک مردی فراتر از خوب. یک حامی، 

 یک مرد واقعی!

گم ولی به کسی خیلی با هم خوبیم. یک چیزی می -
 نگو یا فکر نکنی خیلی هومل.

 و بعد رسم رو پایین انداختم که آرشاویر خندید.

 خواد ازت خواستگاری کنه؟می -
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 هام شد.لبخند پر از هراسی مهمون لب

 برعکسش. -

آرشاویر برای چند لحظه نگاهم کرد و بعد لبخند پهنی 
 زد.

 گم بهت.ایول بابا. تربیک می -

 نیشگونی از بازوش گرفتم.

 تو رو خدا آروم باش.  -
ترین زنی هستی واقعا خوشحال شدم برات. تو قوی -

 که دیدم. 

 هام رو محکم روی هم گذاشتم.چشم

خیلی اسرتس دارم بابتش. اما این احساس اینقدر  -
دونم مهراب هم این رو ده. میقویه که قلقلکم می

خوام زودتر اقدام کنم. دیگه خواد. اما من میمی
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خیلی تا متوم شدن مدت صیغه چیزی منونده. 
 براش هیجان دارم.

خوای جشن می»آرشاویر خندید و با هیجان گفت: 
 «بگیری؟ سوپرایزش کنی؟

ها خوشش میاد؟ کنی مهراب از قرتی بازیفکر می -
 ام علنی باشه؟که منظورت اینه خواستگاریو این

 هاش رو باال انداخت.آرشاویر شونه

خوای فقط اون به حال خودت بستگی داره. می -
 ت و مهراب باشی یا مهمون هم داشته باشی.خود

گم که اسرتس دارم. مخصوصا هنوز دونم. میمنی -
 .کنهکه، رشعاً بند پویانم اذیتم میاین

به اون فکر نکن. زودتر از چیزی که فکر کنی متوم  -
 شه. می
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 «ترسم مهراب زودتر اقدام کنه.می»خندیدم و گفتم: 

 انگشرتش رو خریدی؟ -

 خرم. وز. ولی به زودی مینه هن -

 ها.ی خوبی دارممن سلیقه -
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 «برمت.باشه می»خندیدم گفتم: درحالی که می

 شه.ی دیگه مرخص میشنیدم دریا دو هفته -

وای آره. دارم لحظه شامری »با ذوق و هیجان گفتم: 
ی خودمون. هم برگردیم خونهخوایم با کنم. میمی
که ازشون جدا بشم یک مدت باهم خوام قبل از اینمی

 «زندگی کنیم.
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 تصمیم خیلی خوبیه دالرام.  -

فقط برام دعا کن. دعا کن همه چیز به خوبی پیش  -
 بره.

 . تو اصال نگران نباش.شهحتام همینطور می -

هام گوش مرسی ازت آرشاویر. ممنونم که به حرف -
 دی.کر 

تر شد و دستش رو روی شونه ام لبخندش پررنگ
 گذاشت.

 هاست.دوستی برای همین موقع -
تو واقعا یک دوست خوبی، مثل پناه. باید از پویان  -

 ممنون باشم، شام رو بهم داده.

دیدی پویامنون »آرشاویر با شوخی و شیطنت گفت: 
 «خیلی هم بد نیست؟
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 ای زدم.لبخند خسته

 همینطوره. من دیگه باید برم.  -

خوشحامل دیدمت. باز هم هروقت خواستی با کسی  -
 حرف بزنی من هستم.

 ممنون.  -

از آرشاویر خداحافظی کردم و توی راه برگشت به کلبه 
 ی فرنگیسام زنگ خورد. با دیدن شامرهبودم که گوشی

لبخند محوی زدم. دیگه وقت این بود گذشته رو کنار 
 کرد.اش رو میببخشمش. اون داشت همه سعیبزنم و 

 سالم. -

 سالم دالرام، خوبی دخرتم؟ -

با اینکه هنوز هم لفظ دخرتم برام غریب و عجیب بود 
 «مرسی خوبم. تو چطوری؟»گفتم: 
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رسید اما شوق توی یکم صداش خسته به نظر می
 صداش هم کامال واضح بود.

که  ی دیگه. برای دو هفتهخوام جشن بگیرممی -
 دریا میاد.
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 شه.آره من هم تو فکرش بودم. خیلی خوشحال می -

خودت هم میای دالرام؟ پیش ما زندگی کنی؟  -
 شمدونم با مهراب به کجا رسیدی، اما خوشحال میمنی

 یک مدت پیش ما باشی.

 قرار شده بودم.ر بیتپش قلبم باال رفته بود و انگا

 آره میام. -
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خب پس. تو هیچ کاری »فرنگیس با ذوق گفت: 
خوام ی دیگه هم اینجا نیا. میها. تا دو هفتهنکنی

 «ترتیب همه کارها رو خودم بدم.

باشه. همه چی با خودت. ببینم چی »خندیدم و گفتم: 
 «کنی.کار می

 صدای خندیدنش رو شنیدم.

خوام هرچه زودتر می بینی. خیلی خوشحامل.می -
 براتون جربان کنم.

خودت رو اذیت »آهی کشیدم و با صدای آرومی گفتم: 
 «نکن.

 کنم. کاری نداری؟ من باید به کارهام برسم.منی -

 نه. خداحافظ. -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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ی مهراب گذاشته بودم و به فیلم رسم رو روی شونه
کردم. کرد یک ذره هم توجه منیای که نگاه میخارجی

ی بلکه تو فکرهای خودم غرق شده بودم و با گوشه
 خوامکردم. باید این موضوع رو که میلباسم بازی می

 کردم. برای یک مدت ازش جدا بشم رو مطرح می

شد. حدود سه ساب منیپویان دیگه تهدیدی برام ح
هفته گذشته بود و هیچ خربی ازش به دستم نرسیده 

 بود ولی مهراب هنوز هم شک داشت.

 مهراب؟ -

مهراب نگاهش رو از تلویزیون گرفت و با لبخندش 
 نگاهم کرد.

 ی خودمون.رم خونهمن دو هفته دیگه می -

 لبخند مهراب محو شد.
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 ما در موردش حرف زدیم دالرام. -
ما باور کن دیگه پویانی وجود نداره، دونم. امی -

 اصال اینطوری درست نیست ما همخونه باشیم.
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ما کاری باهم نداریم. من اذیتت »مهراب جدی گفت: 
 «کنم؟می

 اش برداشتم.رسیع رسم رو از روی شونه

اد به یک شکل خو نه... نه! اصال. فقط من دمل می -
 دیگه کنار هم باشیم. نه اینطوری.
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هام خیره شدم. و بعد رسم رو پایین انداختم و به ناخن
تونستم لبخند محو مهراب رو ببینم. لعنتی! خب می

 کشه؟چرا از من حرف می

دونی که قضیه ناپدید شدن پویان خیلی می -
مشکوکه؟ اون آدم عاشق پیشه یهو گذاشت رفت؟ 

 تونم تنهات بذارم.من منیعجیب نیست؟ 

های سیاه و رسدش که هاش رو گرفتم و به چشمدست
 دمل رو خیلی وقت بود لرزونده بود خیره شدم.

من تنها نیستم. با دریا و فرنگیسم. دریا بیاد دلش  -
 اش کنارش باشن.خواد خانوادهمی

 مهراب دوباره جدی نگاهم کرد.

بزنم. خواستم در مورد این موضوع هم حرف می -
ی خونه ریمدیگه نیاز نیست تو این کلبه مبونیم، می

 من. دریا هم میاد پیش ما.
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 ی مخالف بودن با حرفش تکون دادم.رسم رو به نشونه

نه مهراب. اینطوری دوست ندارم. به حرف من هم  -
دونم نگرانی؛ اما واقعا اهمیت بده خب. من می

ی . دریا اونطور چیزی برای نگرانی وجود نداره
شه. اینطوری درست معذبه! فرنگیس هم تنها می

ی خودمون دونم تو خونهنیست واقعا. من بهرت می
 باشیم.

  

 «از کجا مطمئنی؟»مهراب مشکوک نگاهم کرد و گفت: 

کمی دست پاچه شدم ولی خودم رو نباختم و گفتم: 
کنم. پویان واقعا دوست نداره قلبا اینطوری فکر می»

رفته، همه چیز متوم شده. چرا  من رو اذیت کنه. اون
 «شی؟بیخیالش منی
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اگر بذارم بری و پویان منتظر همین لحظه باشه که  -
 تو رو بدزده چی؟ 

با شنیدن حرفش برای چند لحظه خیره نگاهش کردم و 
 بعد بلند خندیدم.

ها! یعنی چی مهراب؟! از تو بعیده این حرف -
 بدزده! الکی که نیست.
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های دستم رو نوازش کرد و با همون مهراب انگشت
 جدیت نگاهش ادامه داد.

من با کلی آدم و روابطشون رس و کله زدم. من یک  -
 دونم دالرام!چیزهایی می
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 دست به سینه و با اخم نگاهش کردم.

 دزده! مگه کشکه؟ اون من رو منی -

 به تلویزیون دوخت. مهراب دوباره نگاهش رو

تونم همچین ریسکی بکنم دالرام. بهرته من منی -
 درک کنی.

ازش ناراحت شده بودم. دوست نداشتم احساس بند 
کردم. شدن داشته باشم! ولی مهراب رو هم درک می

مرد بود و غیرتش! تنها هدفش هم حفاظت از من بود. 
تونستم اینطوری زندگی کنم و مدام به اما من هم منی

 حرفش گوش بدم. من یک دخرت خودرس بودم!

 خواستم از روی مبل بلند شم که دستم رو گرفت.

 ناراحتی؟ -

 «مگه فرقی داره؟»لب گزیدم و کالفه گفتم: 
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مهراب هم کالفه دستش رو توی موهاش فرو برد و گفت: 
باشه. باشه! ولی باید خیلی حواست به دور و برت »

ت! خودمم ات هم همیشه دم دستها! گوشیباشه
 «برمت بیرون و میارمت! باشه؟می

 لبخند محوی زدم. آخه چطور عاشقش نباشم؟

 «گ.باشه آقا بزر »رسیع پیشونیش رو بوسیدم و گفتم: 

 ای زد.مهراب هم لبخند خسته

 هیچ وقت از من ناراحت نشو.  -

رسم رو به طرف راست کج کردم و با صدای آرومی 
 «چشم.»گفتم: 

 ستی بری؟خواخب حاال کجا می -

 «دستشویی.»خندیدم و گفتم: 
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و بعد بلندتر خندیدم. مهراب برای چند لحظه با تعجب 
 رفتی قهریعنی منی»نگاهم کرد و بعد با بهت گفت: 

 «کنی؟

 ام رو بگیرم.لب گزیدم تا جلوی خنده

 نه! -

 با اخم ادامه داد. 

 گیرم. هام رو پس میخب پس حرف -

تونی! متوم شد! دست به منینه دیگه »با خنده گفتم: 
 «مهره حرکته!

مهراب تای ابروش رو باال داد و به تلویزیون خیره شد 
 که با خنده در دستشویی رو باز کردم.
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۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

شد، لرزید و سوزن سوزن میهاش میدرحالی که دست
ی پالستیکی اش بیرون آورد. پوستههاش رو از قرص

هاش جمع شده بود و رس درد شدیدی اشک توی چشم
 داشت.

قرصش رو با لیوان آب رسدی رس کشید و با پاهایی 
 ناتوان روی صندلی آشپزخونه نشست.

هاش رو با دستش گرفت و مالش داد. امیدوار انگشت
 بود بتونه ازش پسش بر بیاد.

کرد. عینکش رو روی  آهی کشید و آلبوم رو باز
تر هاش ضعیفکرد چشمهاش گذاشت، حس میچشم
 شده.
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آلبوم رو ورق زد و طبق همیشه اشک ریخت و لرزید. 
 کرد.شنید و کمکش میای کاش خدا صداش رو می

آلبومی رو که برای صدبار ورق زده بود کنار گذاشت و 
به سختی بلند شد. خسته بود و انگار هیچ وقت این 

شد، خستگی شد اما باید بلند میوم منیخستگی مت
رسید. وارد اتاقش شد. معنی نداشت. باید به کارش می

های قرمز پر شده بود. کرمش رو برداشت صورتش از لکه
هاش رو های لرزون روی صورتش مالید. لباسو با دست

 تنش کرد و از خونه بیرون رفت...

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

امروز به قدری خسته بودم که از ماشین پیاده شدیم. 
تونم برای ده ساعت کامل بخوابم. کردم میحس می

 مهراب لبخندی به روم زد.

 امروز خیلی خسته شدی انگار. -
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 روی هم گذاشتم. چشم

 خیلی زیاد. کامال انرژیم رو گرفته. -

در کلبه رو که باز کرد یک دفعه صدای آروم آهنگی 
دادم که مهراب  بلند شد. متعجب تای ابروم رو باال

 لبخندی زد.

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و باهم وارد کلبه شدیم. 

هایی که روی میز آشپزخونه گذاشته شده با دیدن شمع
 بود، لبخند محوی زدم.

 اینجا چه خربه مهراب؟ -
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حظه گرم شده لحن صدام آروم بود و قلبم برای چند ل
 بود.

 برات شام درست کردم. -

 ها به صورت مجلسیبه سمت میز رفتیم. بشقاب و قاشق
های رسخ و سفید الله توی گلدون چیده شده بود و گل

سفیدی گذاشته بود. تپش قلبم شدت گرفته بود و پاهام 
 سست.

 لب گزیدم و عمیق نگاهش کردم.

 به چه مناسبته؟ -

ن هام بیدم بودم و انگشتدستم رو دور گردنش حلقه کر 
کرد. لبم رو تر کردم که مهراب گفت: موهاش حرکت می

به مناسبت عاشق شدن. به مناسبت پیدا کردن تو، »
 «کنار تو بودن.
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هام رو بستم و لبخند ملیحی هاش چشمبا شنیدن حرف
هام نشست. انگار که کلی حس خوب و پر از روی لب

 آرامش رو به وجودم تزریق کرد.

 .تر رفتمدستم رو روی صورتش کشیدم و کمی نزدیک

   عاشق شدن؟ -

 «بله عاشق شدن.»تای ابروش رو باال داد و آروم گفت: 

های دستم رو پشت کمرش کشیدم و دوباره به چشم
 سیاهش خیره شدم.

ی گفتتا االن بهم نگفته بودی عاشقمی. فقط می -
 دوستم داری.

 .مهراب پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت

 گفتم گفتم که عاشقتم. -

 ی نه تکون دادم و ریز خندیدم.رسم رو به نشونه
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 نه نگفتی. -

 دستش رو پشت گردنم کشید.

 با رفتارهام بهت گفتم چقدر عاشقتم. -

لفظ  رفت.رضبان قلبم از هرلحظه بیشرت از قبل باال می
عاشقتم از زبون مهراب مثل یک نوت موسیقی آروم و 

که هیچ وقت ازش خسته  ایدلنشین بود. موسیقی
 خواست تا ابد بهش گوش بدی.شدی و دلت میمنی

رسم رو به سمت گردنش بردم و زیر گوشش، آروم گفتم: 
 «دوباره بگو.»

هاش رو به گوشم چسبوند و گفت: مهراب هم لب
 «عاشقتم. عاشقتم دالرام مهرابی.»
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ای ریخت و ته دمل خالی شد. خدای من قلبم برای ثانیه
تر کنندهاحساسش حتی از یک مسکن قوی هم آروم

 بود.

 گردنش رو بوسیدم.

 عاشقتم مهراب عرفانی. -

هاش کشیده شد و مهراب هم نگاهش به نگاهم به لب
هام رو بستم و های من رس خورد. چشمسمت لب

گرمش گذاشتم و های تر شدم. لبم رو روی لبنزدیک
 نرم بوسیدمش.

دستم رو پشت گردنش کشیدم و مهراب کمرم رو  
تر گرفت و بیشرت من رو به سمت خودش کشید. محکم

مون بیشرت شده بود و قلب من هیجان و شدت بوسه
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ون خواست بیر کوبید و میبیشرت به قفسه سینه ام می
 بزنه.

گر م دیای برای نفس گرفنت جدا شدیم و دوباره هثانیه
ی شیرینی فرو رفته بودیم و . به خلسهرو بوسیدیم

 ود! العاده بتونستم از این احساس دست بکشم؛ فوقمنی

 هاش خیره شدم. با یک نفس عمیق دوباره به چشم

 چی برام درست کردی؟ -

هام بود هاش خامر لبخندید و درحالی که هنوز چشم
 «چی درست کرده باشم؟»گفت: 

 پاستا. -

 هاش تشویقم کرد.ش رو باال داد و با چشمکنج لب

 غذایی که دوست داری.  -

 اش چسبوندم.ی سینهرسم رو به قفسه
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تو هرچی درست کنی من دوست دارم. مخصوصا  -
 اینقدر رویایی و رمانتیک.

 فکر کردی من از این کارها بلد نیستم؟ -

کردم. کامال نه فکر منی»خندیدم و صادقانه گفتم: 
 «شوکه شدم.

اب من رو از خودش جدا کرد و به سمت میز هدایت مهر 
 کرد.

 دونی که من هم بلدم.پس حاال می -

 ام رو کنار زدم.خندیدم و تار موی روی پیشونی

هام رو عوض ذاری من اول لباسالبته. فقط منی -
 کنم؟
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 هام دقیق شد.به چشم

 پوشی.فقط حواست باشه چی میبرو،  -

 «دوست داری چی بپوشم؟»شیطون گفتم: 

 مهراب اخم محوی کرد.

 دخرت جون. یک لباس مناسب بپوش. برو -

چشم. حتام »لبخند محوی زدم و با شیطنت گفتم: 
 «پوشم.لباسی مناسب امشب می

مهراب تای ابروش رو باال داد و هشدارآمیز نگاهم کرد 
 که ریز خندیدم.

های کارم رو از تنم در وارد اتاق شدم. لباس رسیع
ی مهراب رو روی خودم آوردم و ادکلن مورد عالقه

خالی کردم. آرایشم رو بیشرت کردم و موهام رو محکم 
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م هابه عقب کشیدم و دم اسبی بستم. اینطوری چشم
 شد.تر دیده میکشیده

تپش قلبم باال رفته بود و هیجان زده بودم. هیچ وقت 
وری سوپراز نشده بودم، هیچ وقت کسی نبود اینط

 اینطوری برام شام بپزه و به فکر خستگی من باشه.

دامن چسب صورتی ام رو که تا روی زانو بود، پا کردم و 
دارم رو پوشیدم. شاید کمی زیاده تاپ بنفش رنگ طرح

روی کرده بودم اما مهراب امتحانش رو پس داده بود و 
هاست؛ اما اگر از این حرف دونستم خوددار ترمن می

دادم و شیطنت نگاهش رو امشب، یکم حرصش می
 کرد.تر میتر و مهیجدیدم همه چیز رو برام قشنگمی

کوبید وارد سالن لب گزیدم و با قلبی که محکم می
های شدم. مهراب توی آشپزخونه، درحال تزئین ظرف

 شد؟پاستا بود. مرد اینقدر متیز و پر هرن هم می
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های روم آروم حرکت کردم. صدای موزیک و قدمآ 
شد متوجه حضورم نشه. از پشت ی من باعث میآهسته

ی دستم رو دور کمرش حلقه کردم و رسم رو روی باالتنه
 اش گذاشتم.هیکلی

 مرد منی. -

های کوچیک رو روی پاستا مهراب آروم خندید و گوجه
 ذاشت.می

 مرد من؟ تا حاال نگفته بودی. -

 «پا کد بانویی.خودت آخه یک»و ادامه دادم: خندیدم 
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 .اش کشیدمی سینهدستم رو باال تر بردم و روی قفسه

خواد. کنار تو، با تو، با دمل بیشرت از این شب ها می -
 آرامش.

های آماده رو نگاه کرد و بعد نگاهش رو به مهراب ظرف
 من دوخت و روبه روم ایستاد و بغلم کرد.

 خوام. منم تو رو می -

هام با اینکه کنار گوشش بود اما حالت بوسیدن لب
جنبگی، توی دمل لعنتی گرفته بود و من از این همه بی

 به خودم فرستادم.

ببینیم چه کردی. چه پاستایی درست »پس گفتم: 
 «کردی.

ها رو به خودش گرفت و صندلی مهراب حالت گارسون
 رو برام عقب برد.
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 لبخندی به روش زدم و با نگاهم ازش تشکر کردم.

مهراب ظرف ساالدی رو که از قبل آماده کرده بود روی 
 میز گذاشت. 

 امیدوارم خوشت بیاد. -

 تای ابروم رو باال دادم و با شیطنت نگاهش کردم.

بدم بیاد؟ مرسی ازت خیلی خوشحامل مگه میشه   -
 کردی. هیچ وقت اینطوری سوپرایز نشده بودم.

 هام دوخت و لبخند ملیحی زد.نگاه رسدش به چشم 

 بخور تا رسد نشده. -

برای چند دقیقه توی سکوت غذامون رو خوردیم، 
 غذایی که از عشق پر شده بود. 

مهراب باالخره سکوت رو شکست پست و با کالفگی 
 «شه نری؟می»گفت: 
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دست از خوردن کشیدم و قاشق چنگامل رو توی ظرف 
ما در »پاستا گذاشتم. عمیق نگاهش کردم و گفتم: 

خوام یک مدت پیش موردش صحبت کردیم. می
تونه بعد از یک سال، باز هم ام باشم. دریا منیخانواده

تنهایی رو تحمل کنه. می خوام پیشش باشم تا هر مدت 
 «که شده.

تونن کنار ما، توی خونه من زندگی دت میخانوا -
 .کنن

ی نه تکون دادم. بعد دست مهراب رو رسم رو به نشونه
 های دستش رو ملس کردم.گرفتم و رگ
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خواد کنار تو باشم؛ ولی من بیشرت از همه دمل می -
رو تنها بذارم. خوام که خواهرم منی  این هم

تونم تا همیشه باهاش باشم و باالخره دونم منیمی
باید خودش مستقل بشه و کارهاش رو انجام بده. 

کنه؛ دریا یک سال تنها اما االن وضعیت فرق می
خواد کنار ما بوده، یک سال درد کشیده، حاال می

باشه و ما رو بیشرت ملس کنه، بیشرت ببینه. 
فه کننده دور بشه. برای خواد از این فضای خمی

 باشم. همین می خوام یه مدت برم تا پیششون

دونم نگران منی من می»لبخندی زدم و ادامه دادم: 
دونم نگرانی که رس و کله پویان پیدا بشه و مهراب. می

 تونیم همیشه با اینتو اون موقع کنارم نباشی. اما منی
 م. خربنگرانی رس کنیم باید زندگیمون رو ادامه بدی

خوب هم اینه که تا ماه دیگه برای همیشه قضیه پویان 
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 شم و یکشه؛ من دیگه بندش نیستم آزاد میمتوم می
خوام که بیشرت شه پس ازت میسال باالخره متوم می

تر از چیزیه که فکر . زندگی کوتاههم رو درک کنیم
دونم با خیلی از این بیامرهات رس و کنیم. من میمی

ها برای ما هم و حاال ترسیدی که این اتفاق کار داشتی
مونیم و باالخره به افته. ما کنار هم میبیفته ولی منی

 «کنیم.یک شکل درست کنار هم زندگی می

های دستم مهراب، نگاه گرمش رو به من دوخت. انگشت
 رو ملس کرد و لبخند محوی زد.

تونیم تا همیشه محتاطانه گی، ما منیراست می -
تونم همیشه از این نگران زندگی کنیم. من منی

اش باشم که پویان تو رو به دست بیاره و رس و کله
پیدا بشه. شاید این بار من توی زندگیم به مشکل 

خوردم؛ توی اخالقم، احساسم. من دارم برای اولین 
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ه سال از وقتی بار میرتسم دالرام، بعد از این هم
 ترسیدم بابام بودکه بچه بودم از تنها چیزی که می

و حاال تنها نگرانی من تو شدی. فکر اینکه یه لحظه 
ه خودم شکنارت نباشم اتفاقی برات بیفته، باعث می

تونیم همیشه این رو نبخشم ولی به قول تو ما منی
طوری زندگی کنیم شاید بهرته تو دکرت من باشی 

 دالرام. 

صدای آروم موسیقی گوشم رو نوازش می داد. 
شدم و همون طور که گفت ما ی نگرانیش میمتوجه

 تونستیم اینطوری با دلهره و نگرانی زندگی کنیم.منی

های سیاه و رسدش لبخندم رو عمیق تر کردم و به چشم
 چشم دوختم.

 بلند شو برقصیم.  -

395 



وشتآغجنون      
 

 

1340 

1340 
@romandl 

 

 

دست از غذا خوردن کشیده بودیم و من به شخصه 
ام پر شده بود و دیگه ظرفیت خوردن نداشتم. معده

کردم که دست پختش اصال بد نبود بلکه باید اقرار می
 ای درست کرده بود.پاستای خوشمزه

ه مگ»مهراب با شیطنت تای ابروش رو باال داد و گفت: 
 چرا شیطونی می کنی دخرتنگفتم لباس مناسب بپوش؟ 

 «جون؟

ام افتاد. از پشت میز گردن و شونه برهنه  نگاهش به
خار افت»بلند شدم و دستش رو گرفتم و با خنده گفتم: 

 «میدی؟

 نگاهی به رس تا پام انداخت.
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 سخته اینطوری ملست کنم. -

 صداش آروم و نرم بود.

لبخند محوی زدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم. 
برای چند لحظه رسش رو به گردنم نزدیک کرد و زیر 

 «خود کنی؟خوای من رو از خود بیمی»  گوشم گفت:

دستم رو الی موهاش فرو کردم و با صدای نرمی گفتم: 
 «نکنم؟»

دادیم. از خودمون رو با آهنگ آروِم بی کالم تکون می
 آشپزخونه بیرون اومدیم و وارد سالن شدیم.

 بوی عود میاد. -

خواستم همه چیز می»مهراب خنددید و گفت: 
 «تر باشه.رمانتیک

 ریز خندیدم.
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 مرد رمانتیک من. -

 ام رو ملس کرد.دسته مهراب شونه

 پوشیدی.نباید اینطوری لباس می -

چرا نباید »هاش دوختم و نرم گفتم: نگاهم رو به لب
 «پوشیدم؟می

 رقصید.دستش رو دور کمرم حلقه کرد و ماهرانه می

خوام فردا می»هراب جوابی به سوامل نداد و گفت: م
 «بربمت پیش مامانم. خیلی دوست داره زودتر ببیندت.

 نفس عمیق گرفتم.

 اگه از من خوشش نیاد چی؟ -

 مهراب اخم محوی روی پیشونیش نشست.

 تونه خوشش نیاد؟چطور می -
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دست راستش رو روی صورتم کشید و چند تار و بعد 
 موم رو پشت گوشم زد.

 تونه باهاش آشنا بشه.تو بهرتین زنی هستی که می -

 هاش رسخ شده. هام از شنیدن حرفکردم لپحس می

 اسرتس گرفتم. -

 مهراب بلند خندید.

شه دالرام، مطمنئ باش. تو مطمئنم عاشقت می -
 ای!فوق العاده

 اش رفتم. و به سمت چونه زیر گردنش رو بوسیدم

 دوستت دارم مهراب. -
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هاش کشیدم. اش و دور لبهام رو روی چونهلب
امون به شامره های هر دومون بسته بود و نفسهچشم

 افتاده بود.

 تر فرشد.دست مهراب کمرم رو محکم

هاش حرکت کردم و لبم رو آروم روی به سمت لب
بی قراری  زد و قلبمهاش گذاشتم. وجودم نبض میلب
کرد انگار حس این بوسه تکرار نشدنی بود! همیشه می

 غیر منتظره و دلنشین بود. پر از حس تازه و زیبایی!

 های قلبمون شدت گرفته بود و حتی صدای تپشبوسه
 تونستم بشنوم.مهراب رو هم می

 صداش دورگه شده بود.

بری. خیلی سخته یه مرد خودش رو بدجور دل می -
 کنرتل کنه.
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 ی گوشش چسبوندم.هام رو به اللهلب

 نه هر مردی. -

هاش رو بوسیدم. دست مهراب باالتر از و دوباره لب
کرد. قلبم گرم شده کمرم اومد و با بند تاپم بازی می

 بود و تپشش تندتر.

ام پایین افتاد اما دست از بند تاپم از روی شونه
های مهراب روی بوسیدن نکشیدیم و حرکت دست

هام خامر بود و میل به م شدیدتر شده بود. چشماشونه
هام کشدار و عمیق شده بود و بسته شدن داشت. نفس

عطر ادکلنم با بوی عود قاطی شده بود و همه چیز رو 
 کرد.تر میسخت

مهراب با کالفگی و سختی کنار کشید و بند تاپم رو باال 
 داد.
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مهراب با کالفگی و سختی کنار کشید و بند تاپم رو باال 
 داد.

 تونم، سخته دالرام. منی -

هام رو به سختی باز کردم ولی دستم رو از دور چشم
 گردنش جدا نکردم.

با متام عشقی که بهش داشتم نگاهش کردم و لبخند 
 زدم. گونه اش رو بوسیدم و کنار کشیدم.

شام خوبت. ممنون برای امشب؛ خیلی ممنون بابت  -
 شب خوبی بود.

و بعد چشمکی زدم و ازش فاصله گرفتم و لبخند زنان 
 وارد اتاقم شدم.
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۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

ام رو رس می کردم ساعت مچیم رو همونطور که مقنعه
بستم. مهراب بیرون از کلبه منتظرم بود و به دستم می

 رار بود عرصخواست من رو به بیامرستان برسونه. قمی
تم گفبه دیدن مادرش بریم و باهاش آشنا بشم، اگر می

اسرتس نداشتم دروغ گفته بودم و کال از صبح کالفه 
 بودم.

ی این کردم همهحتی نگران پویان بودم و فکر می
های فکری به این دلیل بود که به عادت وسواس
شدم. برام مهم بود که پویان کجا ام نزدیک میماهیانه

و خوب شده بود یا نه، اما اون رو به خارج از کشور،  بود
دونستم کجاست فرستاده بودن. کشوری که حتی منی

 خربی از آقای کیانی نبود و همه چیز برام عجیب شده
 بود.
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ام زنگ خورد. بودم که گوشی کنار چارچوب در ایستاده
ی ناشناس تعجب کردم و نگاه کوتاهی به با دیدن شامره

 نداختم.مهراب ا

 سالم. -

 صدای مردی غریبه به گوشم رسید.

 سالم خانم مهرابی؟ دالرام مهرابی؟ -

 «بله خودم هستم.»مردد و گیج گفتم: 

خوام باهاتون می»آوری گفت: با صدای آرام و دلهره
 «تونم ببینمتون.صحبت کنم، کی می

 اخم کردم و تار موم رو زیر مقنعه فرو بردم.

هستید. لطفاً خودتون رو دونم شام کی من منی -
 معرفی کنید.
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من وکیل مادرتون هستم. »کمی مکث کرد و بعد گفت: 
 «خانم فرنگیس شایگان.

آب دهنم رو قورت دادم و با ترسی که به دمل افتاده بود 
 «چیزی شده؟»گفتم: 

 دم...رو بهتون می من واقعا متاسفم که این خرب -

کردم پاهام سست شده و نذاشتم ادامه بده. حس می
 تحمل وزن بدنم رو نداره.

 منظورتون چیه؟ -
 متاسفانه مادرتون فوت کردن. -

اختیار بر روی با شنیدن حرفش ته دمل خالی شد و بی
 زمین رسد کلبه افتادم.
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شم. من... من متوجه منی»ضعیف و شوک زده گفتم: 
 «عنی چی فوت کرده؟یعنی... ی

طور که گفتم من وکیلشون هستم. واقعا همون -
دونم براتون متاسفم که این خرب رو دادم و می

 سخته باور کردنش اما...

دونستم دونم کی و چه زمانی اشک ریختم ولی میمنی
کرد. تعجب کرده بودم، کرد، خیلی درد میقلبم درد می

نفس بکشم.   تونستمبهم شوک وارد شده بود و منی
شنیدم. های شتاب زده مهراب رو میصدای قدم

های وکیلش رو بشنوم تونستم صدای الوها و متاسفممی
تونستم هیچ کدوم رو باور کنم. چند بار دهنم اما منی

هام باز و بسته کردم. رو برای کشیدن هوا به داخل ریه
 شد... این یک شوخی بود؟ شد... باورم منیباورم منی
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تونستم پرسید چی شده و میمهراب مدام ازم می
روم ببینم؛ اما اش رو روبهصورت نگران و ترسیده

تونستم حرف بزنم. از شدت شوکی که بهم وارد شده منی
بود زبونم بند اومده بود. مدام رسم رو به چپ و راست 

دادم. گوشی از دستم افتاده بود و مهراب تکون می
 زد. بد خرب، حرف می داشت با اون وکیل لعنتیِ 

ی سینه ام درد سوخت و قفسههام از اشک میچشم
شکافت و دیدم کرد. بغض داشت گلوم رو از هم میمی

 تار شده بود.
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لرزیدم. حامل روی زمین رسد کلبه سقوط کردم و می
هراب رو ببینم که کالفه تونستم مدست خودم نبود. می
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زد؛ با کرد و حرف میدستش رو الی موهاش فرو می
هاش خشم و ناراحتی اما هیچ چیز از حرف

 فهمیدم.منی

کردم رشوع کردم به و طوری که خودم هم باور منی
 زدم.هام به مانتوم چنگ میفریاد زدن و با دست

مهراب رسیع تلفن رو قطع کرد و خودش رو به من 
اش فشار داد. رسم رو ی سینهرسوند و من رو به قفسه

 ام رو از رسم در اورده بود.کرد و مقنعهنوازش می

 ریختم وزدم و اشک میدونستم داشتم جیغ میفقط می
کردم. اون خوب شده بود! اون به نبود فرنگیس فکر می

 خواست جربان کنه! دریا! وای دریای من!می

مهراب؟ دیدی زندگی  دیدی چی شد»داد زدم: 
ذاره ما یک نفس راحت بکشیم؟ دیدی من و دریا منی

اگر  شکنهام میفقط باید سختی بکشیم؟ ها دیدی؟ بچه
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بشنوه! دریا فرنگیس رو خیلی دوست داشت! خیلی 
خواست جشن ذوق داشت برگرده خونه! فرنگیس می

بگیره مهراب! وای خدا، خدا کجایی؟ صدام رو 
تیش؟ چرا االن؟ چرا االن باید شنوی؟ چرا گرفمی
اش بود؟ یهویی افتاد مرد؟ رفت؟ چی شد یهو؟ چهمی

 «دونم. چرا چیزی نگفتی؟خدایا چرا من چیزی منی

 صدای غمگین و وحشت زده مهراب رو شنیدم.

 مادرت مریض بوده دالرام. -

 لب گزیدم و دوباره صدام رو به آسمون فرستادم.

راب بهم بگو مریض بود!؟ یهویی مریض شد؟ مه -
دروغه! بهم بگو اون مرد شوخی مسخره کرده. 

میره! دریای من، مهراب مبیرم برای دریا. دریا می
خوشحال بود مهراب. وای خدا. خدایا صدام رو 

 شنوی؟می
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. رستمهام بفتونستم هوا رو به ریهنفسم گرفته بود و منی
 به بازوش چنگ زدم.

خواست میای داشت؟ وای! فرنگیس چه مریضی -
برای دخرتش مادری کنه، وای مهراب، اون بعد از 

دونست چند سال بهم گفت دوستم داره. اون می
خواد مبیره! چرا دونست میره! اون میداره می

هیچی نگفت؟ چرا نگفت مریضه؟ چرا من نفهمیدم. 
این مریضی لعنتی چی بود؟ وای مبیرم برای 

 دریام.
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کرد و دست مهراب مدام رس و صورتم رو ملس می
 کرد.هام رو پاک میاشک



وشتآغجنون      
 

 

1355 

1355 
@romandl 

 ایدز داشت، فرنگیس خیلی وقت بوده ایدز داشته. -

با شنیدن حرفش شوکه نشدم! دور از انتظار نبود. اما 
خیلی درد داشت، خیلی زیاد درد داشت. چرا نفهمیدم؟ 

رق زندگی خودم شده بودم که چرا نفهمیدم! اینقدر غ
 از فرنگیس فراموش کرده بودم. خدا من رو لعنت کنه!

رو  هامتونستم چشماومد و به سختی مینفسم باال منی
 باز نگه دارم.

لرزیدم. تصور این که هام خشک شده بود و میلب
فرنگیس تنهایی از این دنیا رفته قلبم رو به درد 

ای جشن برگشِت دخرتش اورد. تصور اینکه داشت بر می
دید و می خواست همه این کارها رو به خونه تدارک می

خودش به تنهایی انجام بده، تنم رو به لرزه در 
 اورد.می
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تونست جشنی رو که براش برنامه ریزی دیگه حاال منی
کرده بود، داشته باشه. اون حتی نتونست از دخرتهاش 

 خداحافظی کنه.

ضه؟ چرا نگفت نیاز داره یکی چرا نگفت، چرا نگفت مری
خواست همه چیز رو تنهایی به کنارش باشه؟ چرا می

دوش بکشه؟ اصالً چرا من نفهمیدم؟ چرا ندیدم؟ چرا 
تونم خستگی نگاه و صورتش رو از پشت االن می

های خیسم ببینم؟ چرا اینقدر دیر؟ حاال که دیگه چشم
ش هتونستم دوباره ببینمش و بکنارمون نبود. کاش می

 بگم بخشیدمش، خیلی وقته بخشیدمش.

های های خیسم روی گونههام بی وقفه از چشماشک
 ریخت.رسخم می
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ی غمی که توی وجودم بود گفتم: لب گزیدم و با همه
تونستم بهش بگم که منم ای کاش، ای کاش مهراب می»

 «دوستش دارم.

نفسم گرفته بود. هنوز هم باورم منی شد که چرا االن 
ای از کنارمون رفت؟! چرا االن، وقتی ی، یه دفعهیهوی

که قرار بود همه چیز بهرت بشه؟ چرا وقتی که قرار بود 
رفت؟ انگار یکی دوباره خانواده بشیم باید می

تونستم هاش رو داخل قلبم فرو کرده بود، میپنجه
 سوزش قلبم رو حس کنم.
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 کردنم داشت؛ اما  مهراب سعی در آروم
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ستم تونتونستم آروم باشم چون منیموفق نبود. من منی
 باور کنم. کاش همه چیز شوخی بود!

فهمیدم که واقعاً کردم میحاال که به عقب نگاه می
فرنگیس مریض بود. چرا نفهمیدم؟ چرا دقت نکردم؟ 

رو زودتر هاش چرا ازش نپرسیدم؟ چرا غم توی چشم
 ندیدم؟

 تر کردم و ها کنار بیام! لبم روتونم با اینخدایا منی
خودم رو از بغل مهراب جدا کردم. رسم رو روی زمین 

 هام رو توی هم گره زدم.رسد کلبه گذاشتم و دست

مهراب رسیع به سمت آشپزخونه رفت و بعد از چند 
 بدقیقه برگشت و من هنوز مات در باز کلبه بودم. با آ 
 قندی که آورده بود کمی از ضعف بدنم کاسته شد.

دادم و مهراب رسم رو به سختی آب قند رو قورت می
های داغم، زمین خواستم گونهباال گرفته بود اما من می
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کرد. رسد کلبه رو حس کنه. چون حامل رو بهرت می
هاش اشک جمع شده بود و حتی مهراب هم توی چشم

 کرد.فرنگیس اذیتش می برای من نگران بود و یاد

 بهرت شدی؟  -

آب دهنم رو قورت دادم و موهام رو از روی پیشونیم 
چطور بهش بگم مهراب؟ چطور بگم دیگه  –کنار زدم. 

نیست؟ چطور به دریا بگم و نبینم شکستنش رو؟ تصور 
ه کنه چه برساینکه دریا این خرب رو بشنوه دیوونم می

ه! دریا هم اینطوری شکنبه اینکه حالش رو ببینم. می
خسته شده، اذیت شده، سختی کشیده. حقش نیست! 

خواست مادرش رو پس بگیره حقش نیست وقتی می
پدری کشیدیم، بس برای همیشه از دستش بده! کم بی

 نبود؟

 دالرام، من رو ببین. -
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هاش صورتم رو گرفته بود و نگران نگاهم با دست
 کرد.می

ها رو به این حرفای دالرام، خیلی قوی. تو قوی -
خواد که برای خودت نزن. فرنگیس ازت می

دخرتش قوی باشی، نذاری خودش رو ببازه. تو 
باید برای دریا الگو باشی و مثل خودت فوق العاده 

بارش بیاری. در حالی که هم من و هم خودت 
. پس چند لحظه دونیم چقدر دریا دخرت قویهمی

خودت فکر دست از فکر کردن به دریا بکش و به 
کن. اول خودت رو آروم کن و بعد به فکر آروم 

گم با غم از دست کردن دریا باش. من االن منی
دادن مادرت کنار بیا. تو حق داری ناراحت باشی، 

گریه کنی ولی باید آروم هم باشی چون دریا کسیه 
که از االن باید بیشرت مواظبش باشی و کنارش 
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خودت رو اذیت . اینقدر با رسزنش کردن، مبونی
خوام کنه، ازت مینکن. هیچ کمکی بهت منی

 خودت رو مقرص ندونی و آروم باشی.
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هام روی تک ریخت و مردمک چشموقفه میهام بیاشک
 رقصید.تک اجزای صورت مهراب می

 کهاینپشیمونم مهراب، پشیمونم. پشیمونم از  -
 باهاش بد بودم.

 مهراب موهام رو پشت گوشم داد.

نباش. تو حق داشتی ازش ناراحت باشی. لطفاً این  -
 ها رو نزن.حرف
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باید ببینمش باید بهش بگم معذرت »با بغض گفتم: 
 «خوام برای بار آخر ببینمش.خوام. میمی

 باشه. چند تا نفس عمیق بکش. -

هام به سختی دستچند بار نفسم رو بیرون دادم و با 
 هام رو پاک کردم.اشک

 چطور به دریا بگم مهراب. -

 رسم رو نوازش کرد و لبخند غمگینش رو به روم پاشید.

 گم.من بهش می -

 باید بریم. باید بریم پیش فرنگیس. -

های وحشت زده بلند شدم. فعال سخت بود به حرف
 پاشید.مهراب گوش بدم. وجودم داشت از هم می

 شویی آبی بهریم. برو دستزیزم. میریم عمی -
 دست و صورتت بزن.
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رسم رو چند بار به سمت باال و پایین تکون دادم و به 
. خیلی شدکمک مهراب بلند شدم. هنوز هم باورم منی

 سخت بود، خیلی سخت!

 زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد.  

با هم به سمت دستشویی رفتیم و همونطور که مهراب 
ته بود صورتم رو شستم و حس آب رسد روی نگهم داش

 صورت داغم، حال خوبی بهم داد.

 ام رو به دستم داد و صورتم رو خشک کردم.مهراب حوله

 خوای اسرتاحت کنی؟منی -

 .نه باید زنگ بزنم بیامرستان -

 زنم به فریامه خانم.آروم باش من زنگ می -

 .کردمبه زور لبخندی بهش زدم و با نگاهم ازش تشکر 
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خاطرات بچگی خوبی رو با فرنگیس نداشتم یا شاید 
های اومد؛ فقط مدام چشماینقدر کم بود که یادم منی

رد رو کمهربون بابا وقتی با عشق به فرنگیس نگاه می
 یادم بود. 

م نفس عمیقی گرفتم و سعی در کنرتل کردن خود
 داشتم.

 گفت؟ چطور فهمیدن مرده؟وکیل چی می -

 پرسیدم.لفظ مرگ برام خیلی سخت بود اما باید می

 انگار دیشب حالش بد شده و رفته بیامرستان. -

 هام گرد شد و قلبم درد گرفت.با شنیدن حرفش چشم

 چرا از بیامرستان بهم زنگ نزدند؟ -
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ازشون خواسته زنگ نزنن. »مهراب با کالفگی گفت: 
یلی قوی بوده تا آخرین لحظه و گفته اگر از دنیا رفت خ

 «خرب مرگش رو وکیلش بده.

 «چرا؟»ترسیده و هراسون گفتم: 

 ریخت.هام میاشک از چشم

 دونم. گفت باید بریم پیشش.منی -

 «خب بریم.»به سختی بلند شدم و گفتم: 

 هام رو گرفت.هاش شونهمهراب با دست

 ریم.نیست. فردا میبشین. االن که حالت خوب  -

 باید بفهمم اینجا چه خربه. تو رو خدا مهراب، بریم. -

 های دستم رو ملس کرد.مهراب انگشت

 نه دالرام. این برای خودت بهرته. -

 خوام ببینمش. کی فوت کرده؟من می -
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 کمرت از یک ساعت پیش. -

 به سختی لب باز کردم.

 هنوز بیامرستانه؟ -

 بیامرستان.ی نه. رسدخونه -

 هام رو بستم و اشک ریختم. چشم

 خدای من. چقدر تنها! چقدر تنهایی رفت! -

 ها رو نزن.دالرام این حرف -

لبم رو محکم زیر دندون گرفتم و فرش رنگی سالن رو 
 دیدم.تار می

 خوام ببینمش. می -
 ی ورود نداریم.شه رفته رسدخونه اجازهمنی -

زد ه گلوم چنگ میلب گزیدم و در حالی که بغض ب
 «تونم باید ببینمش.منی»گفتم: 
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نی تو تا ظهر غسلش می کنن و بعد خاکسپاریه. می -
 قبل از خاکسپاری ببینیش.

 لحن صدای مهراب پر از نگرانی و غصه بود.
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مدام پاشه. کردم متام وجودم داره از هم میحس می
تونستم شد؛ میروم ظاهر میی فرنگیس روبهچهره

اش رو ببینم که مشتاق برگشنت دریا لبخند هیجان زده
 بود.

 تونی بهش زنگ بزنیباید با وکیلش حرف بزنم. می -
 مهراب؟
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هام صورتم رو نوازش کرد و موهام رو از جلوی چشم
 کنار زد.

ه کبه نظر من اول باید یه کم اسرتاحت کنی تا ظهر  -
 شه.وقت خاکسپاری می

 هام را زیر دندون گرفتم.لب

خاکسپاریش هم تنهاست مهراب. فرنگیس خیلی  -
 تنهاست!

تونستم لرزش بدنم هام از اشک خیس بود و منیچشم
 ترسیدم.رو کنرتل کنم. خیلی می

تونم اسرتاحت کنم. باید با وکیلش حرف بزنم، منی -
 کنم مهراب.خواهش می

موهاش   الفگی دستش رو ال به الیآهی کشید و با ک
 برد.
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 باشه. فقط قول بده آمادگیش رو داشته باشی. -

خواد چی بگه؟ اصاًل فرنگیس مگه می»هراسون گفتم: 
 «قرب داره؟

 هاش رو روی هم گذاشت.مهراب چشم

 داره، همه کارهاش رو وکیلش کرده. -

خیلی وقته می دونسته. وای مهراب حتی تصورش هم  -
خودت همه کارهای قبل از مرگت رو انجام سخته که 

تونم تصور کنم! بدی و خودت رو براش آماده کنی منی
تونم تصور کنم، فرنگیس چقدر تنهایی کشیده. منی

خواست مادری کنه برای شد. میداشت خوب می
دخرتش! برای من! برای من مهراب! داشتم باور 

تی کردم که زندگی همراهمه؛ اما اینطور نبود. حمی
نشد اون طوری کنار هم بودن رو تجربه کنیم. وای 

 خدا! چطوری به  دریا بگم.
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کرد با نوازش کردنم لرزش بدنم رو مهراب سعی می
تونستم آروم باشم. دمل خیلی کنرتل کنه؛ اما من منی

گرفت سوخت، خیلی! انگار داشت وجودم آتیش میمی
 شدم.ها غرق میو من داشتم توی دریای ای کاش

 زنگ بزن. به وکیلش زنگ بزن. -
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هام خیره شد و بعد رسش رو برای چند لحظه به چشم
تکون داد و زنگ زد. گوشی رو از دستش گرفتم و در 

 های مکرر نشستم.انتظار پایان گرفنت بوق

به زور آب دوباره صدای گرم و نگران وکیل رو شنیدم. 
 دهنم رو قورت دادم و لبم رو تر کردم.
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 سالم. -

 گم. واقعاً متاسفم که منسالم خانم مهرابی، تسلیت می -
دادم ولی مادرتون اینطوری باید این خرب رو بهتون می

 خواسته بودن. ما باید با هم حرف بزنیم.

 «دیگه چه خربه؟ چی شده؟»با مکث و نگرانی گفتم: 

بعد از خاکسپاری باهاتون حرف نگران نباشید.  -
دونم شاید وقتش نباشه ولی این وصیت زنم. میمی

تر در موردش باهاتون مادرتون بود که هرچه رسیع
 خواست بهتون بدم.حرف بزنم و چیزی رو که می

 خواست بهم بده؟چی؟ چی رو می -

شه. لطفاً نگران نباشید. خاکسپاری تا ظهر انجام می -
خواید مادرتون رو ببینید. بعد از غسل میدونم که می
 تونید باهاشون حرف بزنید.می
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روح فرنگیس رو تصور کنم تونستم بدن بیحتی منی
زدم باید عذرخواهی ولی باید باهاش حرف می

 گفتم که من هم بخشیدمش.کردم. باید بهش میمی

 خوام ببینمش.بله می -

چاه بیرون شد و انگار از ته صدام به زور شنیده می
 اومد.می

 گم، خدانگهدار.باز هم تسلیت می -

کردم، اصال گوشی رو قطع کردم. هنوز هم باور منی
 کردم.باور منی

به کمک مهراب به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم. 
ام و تحلیل ی یک هفته خستهکردم به اندازهحس می

 کردم، حتی اگررفتم. شاید باید یک ذره اسرتاحت می
تی تونستم وق. باید میشد، حتی اگر غیر ممکن بودمنی
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ای برای حرف بینمش شجاعت داشته باشم و انرژیمی
 زدن برام مونده باشه.

کردم. مدام هام رو بستم و به فرنگیس فکر میچشم
شد و قلبم رو هام ظاهر میروحش جلوی چشمبدن بی

 د.کر هام رو از اشک خیس میاورد و چشمبه درد می

حدود نیم ساعت گذشته بود و من برای یک لحظه هم 
دم کر هام روی هم نرفته بود و به فرنگیس فکر میچشم

 و به فرصتی که برای همیشه از دست داده بودیم.
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 رم بیامرستان. جایی نری دالرام ها.من می -



وشتآغجنون      
 

 

1374 

1374 
@romandl 

هام رو از هم باز اب، به سختی پلکبا شنیدن صدای مهر 
 اش شدم.ام خیرهروح و خستهکردم و با نگاه بی

 منم میام. -

 خوای خودت به  دریا بگی؟مطمئنی؟ می -

ی نه تکون دادم و به سختی لب باز رسم رو به نشونه
 کردم.

 خوام برم پیش فرنگیس.نه. می -

 دونی که تو بیامرستان خودتون نیست.می -

دونم. من رو پیاده کن بعد برو به دریا بگو. تو می -
رو خدا مواظب حال دلش باش. بغلش کن و نذار 

تونستم کنارش باشم ولی تنها باشه، ای کاش می
 تونم، این دفعه دیگه جرئت ندارم.منی

 مهراب روی تخت کنارم نشست و دستم رو گرفت.
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 خوای بهش بگی؟دریا بهت نیاز داره. مطمئنی منی -

ذاشت مهراب رو کامال ببینم و هام منیشک توی چشما
 واضح نبود برام.

ترسم شکستنش رو ترسم. میترسم، خیلی میمی -
 ببینم.

 لبخندی بهم زد و و صورتم رو نوازش کرد.

 باشه. -

ای به این فکر کردم که دریا مطمئنن بهم ولی لحظه
ترین کسش کنارش باشه اما خواد نزدیکنیاز داره و می

ترسیدم که با دیدن من احساساتش از یک طرف می باز
تر بشه و درد بیشرتی رو تحمل کنه. چه کار عمیق

 کردم؟می

 مهراب؟ -
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 جانم. -

 اون واقعا بهم نیاز داره. -

 تر شد.لبخند مهراب عمیق

 خوای بهش بگی؟همینطوره. خودت می -
ری . اینطو نه. تو بگو وقتی گفتی من میام پیشش -

 بهرته.

سوخت. هام میکرد و چشمام درد میی سینهقفسه
 کردم.احساس ضعف می

 دونم ضعف داری.برات ساندویچ درست کردم، می -

کردم که خدا مهراب باید روزی صد هزار مرتبه شکر می
 رو به من داده بود.

 به سختی از روی تخت بلند شدم و لبخند محوی زدم. 

 ممنونم. -
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ساندویچ رو از دست مهراب گرفتم و یک لقمه کوچیک 
 رفت...از اون گاز زدم. به سختی از گلوم پایین می

 رسیم؟شه؟ دیر منیدیر که منی -

 رسیم.خیالت راحت باشه به موقع می -

شد که جلوش رو مهراب داشت وارد بیامرستان می 
 گرفتم.

 نظرت فعالً نگیم بهرت نیست؟ به -

 هام نگاه کرد.ایستاد و به چشم 

 خوای کی بهش بگی؟یعنی می -
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دونم. مرخص بشه، بعدش! به نظرت اون موقع منی -
گم که ممکنه اصال این خرب حالش بگم بهرت نیست؟ می

 رو خیلی بد کنه و سالمتیش رو به خطر بندازه.

حبت خوای من با دکرتش در این مورد صمی -
ای براش کنم مشکل جسمیکنم ولی فکر منیمی

بوجود بیاره. از نظر روحی چرا، چون مسلمه! غم 
کنم از دست دادن مادر خیلی سخته. اما فکر منی

مشکلی برای سالمتیش پیش بیاد؛ چون که نهایت تا 
 شه. ی دیگه مرخص میهفته

 ترسم بهش بگم.ترسم مهراب ، میمی -

 . مثل خودت!دالرامدریا دخرت قویه  -

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم. 

 ممکنه اگه بعد از یه هفته بهش بگیم منو نبخشه؟ -
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 لبخند مهربونی زد و دستم رو محکم گرفت. 

 شه.بخشه. اما خب  ناراحت میبخشیدن رو که می -

 ام چنگ زدم.هام رسم رو گرفتم و به مقنعهبا دست

 خوام!منیخوام ناراحت بشه، منی -

این دست من و تو نیست. این ناراحتی طبیعیه، ازت  -
 خوام آروم باشی و به من اعتامد کنی.می

 وای مهراب! -

 اومد، نگرانپناه رو دیدم که شتاب زده به سمتمون می 
 هاش از اشک خیس بود.بود و چشم

 من بهش گفتم. -

ای نگاهم رو به مهراب دوختم و بعد توی برای لحظه
 ریختم.ناه بودم و همراهش اشک میبغل پ

 گم.متاسفم عزیزم. تسلیت می -
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کرد و رسش رو داخل گردنم پناه کمرم رو نوازش می
 خواست آرومم کنه.برد و میفرو می

به سختی ازش جدا شدم و لبخند غمگینم رو تحویلش 
 دادم.

 ممنونم. -

 کنیم بریمبیا کمک می»ناه بازوم رو گرفت و گفت: پ
 «داخل.

 لبم رو تر کردم و به زور آب دهنم رو قورت دادم.

 به دریا که چیزی نگفتید؟ -

 نه عزیزم، نه.  -
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صدای پناه از بغض پر شده بود. برای اون هم تصور 
 اینکه دریا خربدار بشه، سخت بود.

رد کحامل رو بد میوارد بیامرستان شدیم و بوش داشت 
 درحالی که این همه سال داخلش بودم و بوش اذیتم

 کرد اما حاال، به شدت حامل رو بد کرده بود.منی

 من... من باید بشینم. -

کرد. پاهام تحمل وزنم رو نداشت و رسم سنگینی می
ها برد و پناه نگران و با عجله من رو به کنار صندلی

 همراهم نشست.

ای نو زد و دستم رو گرفت. یواشکی بوسهمهراب کنارم زا
روی دستم نشوند و بعد با همون لبخند مهربونش گفت: 

خوام قوی باشی، گم. ازت میرم بهش میمن می»
 «باشه؟



وشتآغجنون      
 

 

1382 

1382 
@romandl 

ریختم چند بار رسم رو به طرف در حالی که اشک می 
 باال و پایین تکون دادم و به سختی لب باز کردم.

 باشه. -

 کرد.داد و نوازش میپناه دستم رو فشار می 

شد. وقتی شنیدم شوکه شدم! اصالً باورم منی -
 شه.خیلی یهویی بود. هنوز هم باورم منی

هاش از اشک رسخ شده بود و کمکی به حال من چشم
 کرد.منی

شه. البته هر دومون من هم هنوز باورم منی -
 کنه، ولیدونستیم که یه روز ایدز دنبالش میمی

 اینقدر زود.کردم فکر منی
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بغض راه گلوم رو بسته بود و نفس کشیدن رو برام 
ی دریا جلوی ی شوک زدهکرد. مدام چهرهمی سخت

شد و مهراب که سعی در آروم کردنش روم ظاهر می
 داشت.

 تونم ببینمش.من... من منی -

 دستم بیشرت رو فرشد. پناه لبخند گرمی زد و

 ای دالرام. تو قوی -

 نفس عمیقی کشیدم و نفسم رو با صدا بیرون دادم.

 با... باشه. -

حدود بیست دقیقه گذشته بود و نگرانی من هر لحظه 
 شد.بیشرت می
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با زنگ خوردن گوشِی پناه از جا پریدم و هراسون 
 نگاهش کردم. پناه جواب داد.

ان نباش حالش گم بهش. نه نگر باشه االن می -
 خوبه.

 به مانتوم چنگ زدم و نفسم رو توی سینه حبس کردم.

 پناه زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد.

 تونی.تو می -

هام رو اذیت چند بار رسم رو تکون دادم. نور چشم
 کرد و مجبور بودم چشم بسته راه برم. می

به اتاق دریا که رسیدیم تپش قلبم تندتر شد. لبم رو با 
خدایا حواست بهش »تر کردم و زیر لب گفتم:  زبون
 «باشه.
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 هایپناه در اتاق رو باز کرد و من تونستم صدای هق هق
 آرومش رو بشنوم.

دریا با دیدنم از بغل مهراب بیرون اومد و درحالی که 
هاش از اشک خیس بود و صورتش رسخ شده بود، چشم

 «دالرام.»زیر لب گفت: 

زد. و نامفهوم حرف میصداش از بغض پر شده بود 
 چکیدن.هام میهام با شدت بیشرتی از چشماشک

به سمت دریا دویدم و محکم در آغوشش گرفتم. رسم 
 رو توی گردنش فرو بردم و همراهش اشک ریختم.

شه. چرا مامان شه دالرام، باورم منیباورم منی -
رفت؟ چی شد رفت؟ چرا اینقدر یهویی؟ چرا ازم 

شه مامانم رام باورم منیخداحافظی نکرد دال
نیست، اون خیلی خوب شده بود باهامون. خیلی 
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مهربون شده بود، بهمون کادو داد. کتاب بهم داد. 
 شه من دیگه مامان ندارم. وای خدا.باورم منی
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شد و وجودم رو از میهاش مثل تیری به قلبم زده حرف
 کرد.خون پر می

تر در آغوشش گرفتم که به لباسش چنگ زدم و محکم
 توی وجودم حل بشه.

 مبیرم برات مبیرم برات دریا. -

کرد. آروم حرف کرد، بلند گریه منیما آروم گریه می
زد! و این برام از همه چیز زد پر از درد حرف میمی

زد، یکم فریاد داد می  تر بود. ای کاشدردناک
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کرد که کشید؛ اما اینطور نبود! جوری گریه میمی
 دیدی.هات میخون رو جلوی چشم

ستم دوندونستم باید چی بگم. برای اولین بار منیمنی
چطوری باید خواهرم رو آروم کنم. چطوری از دردش 

تونستم، چون من کم کنم و باهاش همدردی کنم. منی
نیاز داشتم یکی من رو کشیدم. هم مثل اون درد می

 آروم کنه.

شد. لبخندش ی فرنگیس روبروم ظاهر میمدام چهره
کرد وقتی که همه اومد که ما رو نگاه میبه یادم می

 چیز بهرت شده بود! وقتی که فرنگیس عوض شده بود!

انصافی نیست خدا؟ که اینطوری از دستش بدیم؟ بی
وب شده االن از دستش بدیم؟ وقتی که دریا حالش خ

بود؟ وقتی که قرار بود دوباره خانواده بشیم؟ خدا چی 
 تونم گله کنم؟بگم؟ چطور گله کنم؟ اصال می
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شدم. ذهنم از فرنگیس های دریا منیدیگه متوجه حرف
 و خاطرات خوب و بدش پر شده بود.

 انگار همه چیز یک خواب بود، یک کابوس باور نکردنی!

تر از اون خیلی رسیعهمه چیز رسیع اتفاق افتاد، 
 کردم.چیزی که فکر می

دونم چند ثانیه، چند دقیقه، یا حتی چند ساعت منی
تونستم گذر زمان رو توی بغل دریا بودم. چون منی

حس کنم. همه چیز متوقف شده بود، صداهای اطرافم 
شنیدم. حتی متوجه نشدم که االن چطوری رو منی

 .داخل ماشین نشستم و از دریا جدا شدم

فهمیدم و ذهنم داخل گذشته گیر انگار هیچ چیز منی 
کردم، به وقتی که با عشق به کرده بود، به بابا فکر می

. تر بودکرد، به زنی که خیلی ازش جوونزنش نگاه می
کنه اما باز دونست داره بهش خیانت میوقتی که می
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گفت حق کرد و میها باهاش رفتار میهم مثل ملکه
 لی پیرم براش.داره، من خی
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خواست از دستش بده، حتی وقتی ولی باز هم منی
فرنگیس از پیشمون رفت و بعد یک سال برگشت! بعد 
یک سال برگشت و همه چیز یکم بهرت شد اما هنوز هم 

 دست از کارش برنداشته بود. 

روح نگاهش ام، بیشونه با نشسنت دست مهراب روی
 کردم.

 دالرام خوبی؟ -
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شدم، حتی مسلام خوب نبودم. هیچ چیز رو متوجه منی
ی مهراب . چهرهشد که ماشین در حال حرکتهحالیم منی

 هام خیس از اشک.برام تار بود و گونه

 به زور لب باز کردم.

 ریم پیشش؟داریم می -

رو به  مهراب نگران نگاهم کرد و بعد دوباره نگاهش
 خیابون دوخت.

دوستت زنگ زد، فریامه. گفت بهت تسلیت بگم،  -
 خیلی ناراحت شده بود.

تونست بیاد های آخر بارداریش بود و منیفریامه ماه
 بیامرستان. اسرتاحت مطلق بود. 

تونستم جواب مهراب رو بدم پس فقط رسم رو به منی
 ی فهمیدن تکون دادم.نشونه
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 دیدن فضای گرفته و  ترسناکش به قربستون رسیدیم. با
 مو به تنم سیخ شد.

هیچ وقت دوست نداشتم به قربستون بیام و قربها رو  
ا هببینم. تاریخ تولد و مرگ رو ببینم، چون بعضی

ی مرگ تا تولدشون خیلی کم بود و این موضوع فاصله
شد گریه اورد و باعث میهمیشه قلبم رو به درد می

 کنم. 

دونستم بابام زدم و میبابام رس می حتی به سختی به
کنه اما حاال، االن! یتیم شده بودم، نه پدر درکم می

دونستم تا ابد توی یادم داشتم، نه مادر! ولی می
موندن و هیچ وقت، حتی یک ذره از ذهنم محو می

 شدن!منی

دونستم تحمل دیدن فرنگیس رو دارم یا نه؟ تحمل منی
اش رو؟ اما های بستهروحش رو؟ چشمدیدن بدن بی
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زدم. نیاز داشتم برای آخرین بار باید باهاش حرف می
 ببینمش.

213 

 

 

 مهراب به سمت مردی رفت و دستش رو فرشد.

 آقای همتی؟ -

 سالم بله خودم هستم. -

وکیل فرنگیس بود. با دیدنش تپش قلبم تندتر شد و 
 سم گرفت.نف

آقای همتی نگاهی به من انداخت و بعد آروم تسلیت 
 گفت. 
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: هام گفتمبه سختی لب باز کردم و بعد از تر کردن لب
 «شه مامانم رو ببینم؟ممنونم. می»

 است. بله همه چیز برای خاکسپاری آماده -

هات دوست»مهراب نگاهی به من انداخت گفت: 
ی خاکسپاری تنها خوان برارسن تا یکم دیگه. منیمی

باشید. منم مامانم رو میارم، تو... تو برو با مادرت 
 «خلوت کن.

کرد و راه نفسم رو بسته بغض توی گلوم سنگینی می
ی فهمیدن تکون دادم و وارد بود. رسم رو به نشونه

 غسال خونه شدم.

بعد از اینکه با چند نفر حرف زدم که حتی متوجه نشدم 
انگار اهمیت هم نداشت چون  چی گفنت و چی گفتم که

وکیل فرنگیس از قبل همه چیز رو آماده کرده بود. 
 ها هم من رو پیش فرنگیس بردن.اون
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رفت. قلبم هام سیاهی میهام سنگین بود و چشمقدم
هام به کف دستم تپید و ناخنجایی نزدیکه گلوم می

 اوردن.فشار می

فرنگیس کردم که با دیدن هراسون به اطراف نگاه می
که دورش کفن سفید پیچیده شده بود، ایستادم. دیگه 

پاهام تحمل سنگینی بدنم رو نداشت. روی زمین افتادم 
 و ناباور دستم رو روی دهنم گذاشتم.

 خونه می پیچید.صدای بلند گریه کردنم توی غسال

صورت فرنگیس بی روح و سفید شده بود. دستم رو 
م بیشرت از این تر روی دهنم گذاشتم تا صدامحکم

 بیرون نیاد

به سختی بهش نزدیکرت شدم و لب گزیدم. دمل 
ترسیدم از ترسیدم. میخواست ملسش کنم اما میمی

 نداشتنش.
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 به سختی لب باز کردم و بغضم رو قورت دادم.
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اینجام.  بینی یا نه! ولی مندونم من رو میمنی -
درست یک قدمیت. راستش االن که اینجا رسیدم، 
زبونم بند اومده. کلی حرف داشتم که بهت بزنم اما 

به تنها چیزی   االن انگار همه چیز محو شده و حاال
که میتونم بهش فکر کنم، صورت بی روحته، 

اته! ازت گله دارم، چرا نگفتی حالت های بستهچشم
باور کن کمکت بده؟ چرا نخواستی بفهمیم؟ 

دونی دریا چقدر شکسته! چقدر کردیم. منیمی
حالش بده! ای کاش حداقل ازمون خداحافظی 
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کردی. این یهویی رفتنت خیلی آتیش زده به می
 قلبمون.

 لبخند تلخی زدم و ادامه دادم.

زنم؟ که برات عجیبه نه؟ که اینطوری حرف می -
تونستی ما رو اینطوری حامل بده؟ ای کاش می

دونم االن ینی و بفهمی چه حالی داریم! میبب
خیلی خودخواهیه که داریم در مورد حال خودمون 

ها همه از شوک و ناراحتی زنیم اما اینحرف می
گم چون نداشتنته! رفتنته! دارم از حال خودم می

دونم خودت چی کشیدی! منیدونم چه حالی منی
هات رو دونم چطوری آخرین نفسداشتی؟! منی

ی، تنهاییه تنهایی! چطوری تنهایی از این کشید
 های آخر زندگیت بهدونم تو ثانیهدنیا رفتی؟! منی

تونم حالت رو بفهمم! چون چی فکر کردی! منی
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تونم بفهمم چی کشیدی، از حال و اوضاع منی
خواست برای آخرین گم. دمل میخراب خودم می

شنیدم و جواب دوستت دارمت رو بار صدات رو می
م گفتفتم! که بگم من هم دوست دارم! بهت میگمی

خیلی وقته دمل برات تنگ شده، از وقتی بچه بودم، 
ذاشتی روی پاهات از وقتی بچه بودم و من رو می

کردی، می خوام بگم دوستت و موهام رو شونه می
دارم و از هر کاری که االن ازش پشیمون شدی، 

خواستی دونم میگذشتم. چطوری نگذرم؟ می
و ها ر ان کنی، بیشرت پیشمون باشی. من اینجرب 

خواستم بیشرت پیشت دیدم و فهمیدم، من هم می
خواستم برگردم خونه، پیش تو، پیش باشم. می

دریا. اما نشد! نشد مامان! تو رفتی، زودتر و 
خربتر از تصوراتم! بابت این موضوع بی
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بخشمت! برای اینکه تنهایی رفتی منی
هات چرا؟ چرا االن چشم بخشمت! چرا رفتیمنی
کنی است، چرا خوابیدی؟ چرا نگاهم منی بسته

مامان؟ چند وقته بهت نگفتم مامان؟ یادم منیاد! 
فهمم چقدر دمل برای مامان گفتنت اما االن می

بخشی؟ که بهت نگفتم تنگ شده بود! من رو می
مامان؟ من رو ببخش. ولی امیدوارم صدام رو 

ا خیلی وقته که توی دمل هبشنوی. انگار این حرف
های مونده. حرف یکی دو روز نیست! انگار حرف

 بچگیامه.

تر بردم و روی کفن لرزید نزدیکدستم رو که می
ی شد و حتسفیدش گذاشتم. قلبم داشت از جا کنده می

هام رو متوجه بشم چون تونستم حرفخودم به زور می
 شد.هام گم میهقاش بین هقهمه
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دم از دریا مراقبت کنم. دم، قول میقول می -
ذارم سختی بکشه، کمبود داشته باشه. فقط من منی
تونم جای مامانش رو پر کنم! چرا من رو با منی

 یک مسئولیت بزرگ تنها گذاشتی؟

هام به شامره حرف زدن برام سخت شده بود و نفس
اهش تر نگکشیدم. عمیقبود و به سختی نفس میافتاده 

کردم و دستم رو به سمت صورتش بردم و در حالی 
لرزیدم صورتش رو ملس کردم. رسد بود! و همون می

 لحظه هم قلب من یخ بست!

شه. دوستت دارم مامان! دمل برات تنگ می -
 امیدوارم خوب بخوابی.
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شدم یلب گزیدم و دیدم تار شده بود. باید ازش جدا م
 تونستم دست ازرفتم اما پاهام قفل شده بود و منیو می

 رفتم.نگاه کردن بهش بردارم ولی باید می

ه خونرفتم، از غسالکرد و به سختی راه میرسم درد می
که بیرون اومدم خانم کیانی رو دیدم که به سمتم میاد. 

 هاش جمع شده بود و نگران بود.اشک توی چشم

 گم.نم. تسلیت میسالم دالرام جا -

ای بهش زدم و دستش رو گرفتم و بهش لبخند خسته
 تکیه کردم.

 سالم ممنونم. -

 هام رو پاک کرد.هام خیره شد و اشکعمیق به چشم

شد. غم آخرت خیلی تعجب کردم، اصال باورم منی -
 باشه عزیزم، داغ مادر خیلی سخته.
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 آب دهنم رو به زور قورت دادم و آقای کیانی رو دیدم
که دست به سینه دور از ما ایستاده بود. نگاه کوتاهی به 

های سیاهش من انداخت و برای چند لحظه با چشم
 گفت.نگاهم کرد، انگار داشت تسلیت می

مهراب به سمتم اومد و کمکم کرد تا کنارش راه برم. 
پناه و آرشاویر هم اومده بودن و البته تارا که توی بغل 

 ریخت.پرسش اشک می

 هات رو زدی عزیزم؟ی حرفههم -

نگاهم رو به مهراب دوختم و درحالی که اشک 
کنم. خی... خیلی آره... آره فکر می»ریختم گفتم: می

 «سخت بود.
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مهراب لبخند غمگینی زد و دستش رو پشت کمرم 
 گذاشت.

 شه.میاالن مراسم خاکسپاری رشوع  -

 «شه؟کجا... کجا خاک می»نگران گفتم: 

 پیش پدرت. -

بار لبخندی از هام گرد شد و اینبا شنیدن حرفش چشم
 ته دل زدم.

 واقعا؟  -

 مهراب لبخندم رو با لبخند عمیقی جواب داد.

 آره، خودش خواسته. -
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لب گزیدم تا دست از گریه کردن بردارم. قلبم داغ شده 
شد، دمل مل براش تنگ میلرزیدم، واقعا دبود و می

 شد!برای مادرم تنگ می

روحش توی آغوش خاک گم دونم چطوری تن بیمنی
هام محو دونم چطوری، یهویی از جلوی چشمشد! منی

 شد؟ 

دیدم که فرنگیس فقط االن خاک تازه و خیسش رو می
 زیر این خاک خوابیده بود.

 شدی اشکم خشک شده بود و فقط از صورتم میچشمه
کنم. دستم رو روی فهمید که دارم از درون گریه می

 خاک خیس گذاشتم و نوازشش کردم.

خاک بابام کنارش بود، دیدن اسم بابا قلبم رو به درد 
اورد و حاال کنار هم خوابیده بودند. بابام کنار عشق می

خوابیده بود؛ کسی رو که همیشه دوست داشت و هیچ 
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نداد که مامانم یه وقِت هیچ وقت امیدش رو از دست 
 شه و شد اما خیلی دیر بود!روزی خوب می

 دیر بود و بدتر از اون این بود که خیلی کوتاه بود.

نشد خوب بودنش رو زیر دندومنون حس کنیم. نشد 
هاش رو با متام وجود ملس کنیم! ای کاش قدر خوبی

دونستی. هرچند بد، هر  مون رو میهای زندگیآدم
ها وقتی از ا برای همون آدمچند خودخواه بعد

 کنیم.دیم، خون گریه میدستشون می

پناه کنارم نشست و بغلم کرد. آرشاویر با نگرانی نگاهم 
کرد و سعی در آروم کردن تارا داشت. تارا مدام می

تونستم جیغ بکشم. تا حدی کشید. من منیجیغ می
هام رو برای آخرین بار تر شده بودم از اینکه حرفآروم

 بهش زده بودم و برای آخرین بار دیده بودمش.
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امیدوار بودم من رو ببخشه. من هم خیلی وقت بود که 
بخشیده بودمش. بخشیده بودم و خودم هم این رو 

دونستم تا وقتی که از دستش دادم. نگاهم رو به منی
 بخند محوی زدم.خاک خیسش دوختم و ل

 خوب بخوابی مامان. -

نفس عمیقی گرفتم و بلند شدم. نگاهم رو به مهراب 
 «بریم.»دادم و زیر لب گفتم: 

ی باشه روی هم گذاشت. هاش رو به نشونهمهراب چشم
دونستم از همه خداحافظی کردم و با آرامشی که منی
 از کجا به دست آورده بودم سوار ماشین شدم.
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سوخت اما حامل بهرت شده بود. انگار میقلبم هنوز  
هامون را برای همیشه باز دیگه من و فرنگیس سنگ

 کرده بودیم.

ی ماشین تکیه دادم. خاطراتم بدون رسم رو به پنجره
شد و من حتی هیچ ترتیب و نظمی توی ذهنم پخش می

 قدرت درک خاطراتم رو نداشتم.

وقتی  گوشیم که زنگ خورد از فکر بیرون اومدم و 
 هام رو بستم.صدای دریا رو شنیدم، چشم

 زد.دریا صداش از بغض پر شده بود و نفس نفس می

خواستم برای آخرین بار خواستم بیام، میمی -
 خواستم...ببینمش من... می

 هاش گم شد.هق کردنصداش میون هق



وشتآغجنون      
 

 

1407 

1407 
@romandl 

تونست برای آخرین بار مامانش تونست، منیولی منی 
رو ببینه یا توی مراسمش باشه چون براش خطرناک 
بود. مخصوصا که محیط قربستون از گرد و خاک پر 

 بود.

تونستی باهاش دونم. کاش میعزیزم می دونممی -
دونید که حرف بزنی. اما هم خودت و هم مامان می

گیس جاش خوبه، شه. ولی نگران نباش فرنمنی
مامان جاش خوبه! اون خیلی دوستت داره،خیلی 

 زیاد!

218 

 

 

 شه دالرام... . ولی من خیلی دمل براش تنگ می -
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هام از سوز صداش از اشک خیس شد و گوشی رو چشم
 هام فرشدم.توی دست

 ت دارم.میام پیشت االن میام پیشت. دوست -

گوشی رو قطع کردم دیگه تحملم شنیدن صدای پر از  
دیدمش، بغلش دردش رو نداشتم و باید شخصاً می

 تونستم آرومش کنم.کردم تا میمی

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

شد که فرنگیس پیشمون نبود و من حدود یک هفته می
ی خودمون برگردونده بودم اما هنوز دریا رو به خونه
م به وسایلش دست بزنم یا مرتبشون جرئت نکرده بود

ترسیدم. کار هر روز و هر شب دریا، کنم. چون می
ش تونستم آرومگریه کردن بود و من دیگه به سختی می

 کنم.
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داد و این ی خونه، بوی فرنگیس رو مینقطه به نقطه
کرد. اما واقعا تر میهمه چیز رو برامون سخت

خاطراتش و خواستیم توی این خونه مبونیم تا می
روحش رو زنده کنیم و این مسلام چیزی بود که 

 م.کردخواست، یعنی اینطور فکر میفرنگیس از ما می

ی خاموش تلویزیون روی مبل نشسته بودم و به صفحه
خیره بودم. صبح وکیل فرنگیس، آقای همتی زنگ زده 

خواست من رو ببینه و تاکید کرد که خیلی بود و می
 مل داشته باشم.مهمه و آمادگی کا

و تقریبا از صبح اسرتس داشتم و دلهره به جونم افتاده 
 یدادم و گوشههام رو به کف دستم فشار میبود. ناخن
 گزیدم. لبم رو می

ی گوشیم از جا پریدم و جواب با زنگ خوردن دوباره
 دادم. مهراب بود.
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 سالم. -

 صدای گرم و مهربونش، گوشم رو نوازش داد.

 خوبی؟ -
خوبم. فکر کنم این رو یک ساعت پیش پرسیده  -

 شه.بودی. من هر یک ساعت که حامل عوض منی

 «م.تونم نگران نباشدونم. منیمنی»این بار کالفه گفت: 

 تونیمنی»لبخند محوی زدم و با صدای آرومی گفتم: 
 «بدون من نباشی.

 کنهتونستم ببینم که داره سعی میاز اینجا هم می
 ش رو بگیره.اجلوی خنده

 دریا حالش خوبه؟ -

این که همیشه توی اتاق فرنگیسه و روی تختش دراز  -
 کشیده، به نظر خوب منیاد.
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ام دادم و بعد آهی کشیدم و گوشیم رو به دست دیگه
 رسم رو روی مبل گذاشتم.

 کنه.باید زمان بگذره تا حلش  -

 آره همینطوره. -

 خواستم حالتون رو بپرسم.فقط می -

انشاهلل تا یک ساعت دیگه هم »خندیدم و گفتم: 
 «پرسی.می

 صداش جدی و رسد شد.

 زنم.نه زنم منی -
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باشه، »تای ابروم رو باال دادم و با اطمینان گفتم: 
 «بینمت.می

 خداحافظ. -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

قلبم از حالت عادی، به دفرت آقای همتی رسیدیم. تپش 
هام هم به صورت خفیفی کوبید و دستکمی تندتر می

 لرزیدن.می

 مهراب دستش رو پشت کمرم گذاشت.

 اسرتس نداشته باش.  -

هام رو برای چند ثانیه روی هم گذاشتم و نفس چشم
 عمیقی گرفتم.

 آقای همتی با دیدمنون، لبخند گرمی زد.

 سالم خانم مهرابی. -



وشتآغجنون      
 

 

1413 

1413 
@romandl 

 د و مردونه سالم کرد.با مهراب دست دا

 خواستید باهامون حرف بزنید.سالم آقای همتی. می -

 بله. لطفاً بشینید. -

ای رو از کشوی میز برداشت و به آقای همتی جعبه
 دستم داد.

خواست بهتون ای بود که مادرتون میاین جعبه -
ضمن این، خونه هم به نام سه وارثشون  بدم. و

 .شده

ابروم رو باال دادم و گیج گفتم: با شنیدن حرفش، تای 
 «سه وارث؟»

 آقای همتی برای چند لحظه نگاهم کرد.

بله سه وارث. شام یک نامه از طرف مادرتون دارید  -
 شید.است، بخونید متوجه میکه توی همون جعبه
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پوزخند صدا داری از رس نفهمیدن زدم و با تعجب گفتم: 
ت که یعنی چی سه وارث بچه های دیگه ای هم هس» 

 «من در خرب ندارم؟
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هاش رو داخل آقای همتی پشت میزش نشست و دست
 همدیگه قفل کرد.

احتامال باید این موضوع رو برای یک جلسه دیگه  -
 ذاشتم، بعد از اینکه شام نامه رو خوندید.می

 خرب ندارم؟موضوع دیگه ای هم هست که من  -
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بله هست که شام اطالعی ندارید ولی لطفاً االن  -
زده نشید. نامه رو بخونید، بعد همه خیلی شوک
 فهمید.چیز رو می

ی سه وارث لرزید و مدام کلمههام میجعبه توی دست
پیچید. مهراب هم گیج شده بود و به توی گوشم می

 کرد.هام نگاه میجعبه توی دست

 اشتم و کالفه بودم پرسیدم.در حالی که اخم د

 این بچه از مامامنه؟ یا به رسپرستی گرفتنش؟ -
من دیگه نباید این موضوع رو توضیح بدم. این  -

موضوع رو مادرتون از قبل براتون کامالً توضیح 
داده و توی اون نامه نوشته و من ترجیح میدم 

 حرف خودشون رو بخونید، نه از زبون من بشنوید.

 

 هام نگه داشتم.تر توی دستجعبه رو محکم
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دونید؟ متام چیزهایی یعنی شام از همه چیز رو می -
که مامانم توی اون نامه نوشته و قراره کامال من رو 

 زده کنه؟شوک
 شه خرب دارم.بله تا اونجایی که به من مربوط می -

 پرید.چشمم از عصبانیت باال می

ای نیست که باید در جز این نامه، چیز دیگه -
 موردش بدونم؟

ی وسایل داخل خونه هم به جز وسایلی بله هست. کلیه-
ترتون هست برای شام به که مطلقاً برای خواهر کوچک

 ارث گذاشته شده.

ه ی ستونستم کلمهکامالً گیج شده بودم و هنوز منی 
تر وارث رو هضم کنم و متوجه بشم. باید هرچه رسیع

 خوندم.ی فرنگیس رو مینامه
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لرزید زده بلند شدم و درحالی که پاهام میوحشت
 حرکت کردم.

ای هم بود ما رو ممنونم آقای همتی. چیز دیگه -
 خرب کنید.
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 حتام. روزتون خوش. -

های مهراب از دفرت بیرون اومدیم و جعبه رو توی دست
هر چند که زیاد  گذاشتم چون دیگه تحمل وزنش رو

 نبود، نداشتم!

 حالت خوبه دالرام؟ -
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ی با صدام رو از رس دادم که از شوکی که بهم خنده
 گرفت.داده شده بود منشأ می

 ام اصال.خوب؟ خوب؟ من عالی -

مهراب ترسیده از رفتار من، کمکم کرد تا سوار ماشین 
 رو روی صندلی عقب ماشین گذاشت. بشم و جعبه

انگار یک خواهر یا یک برادر »د و گفت: نگران نگاهم کر 
 «ای هم داری.دیگه

خیلی هم که بد »ای زد و گفت: و بعد لبخند مصنوعی
 «نیست، هست؟

ی خواهر و برادر تقریبا تنم به رعشه با شنیدن کلمه
 افتاد.

گی؟ خواهر برادر؟ خواهر ای چی میمهراب متوجه -
سالشه؟ دونم چند برادری که ازش خرب ندارم؟ منی
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یا چند ساله دارم و خرب ندارم؟ اگر یک نوزاد باشه 
 چی؟ من چی کار کنم؟

هام رو گرفت و سعی در آروم کردنم مهراب دست
 .داشت

خونی، نه. لطفاً آروم باش. گفت که نامه رو می -
 فهمی.همه چیز رو می

به سمت جعبه تقریبا هجوم بردم که مهراب جلوم رو 
 بردارم.گرفت و. نذاشت جعبه رو 

 خوای بخونی؟االن؟ االن می -

باید همین االن بفهمم اون بچه »عصبی و بلند گفتم: 
 «کیه مهراب!

بذار بریم خونه! اونجا بخون. االن یک چیز نوشته  -
 تونم کاری کنم.باشه حالت بد بشه، منی
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 کالفه نفسم رو بیرون دادم و دست به سینه شدم. 

 باشه. بریم. -

بار مردم و زنده شدم. نباید  تا رسیدن به خونه چند
ذاشتم دریا جعبه رو ببینه. نه تا قبل از اینکه من می

 متوجه نشدم چی توش نوشته!

مهراب جعبه رو تو بگیر توی دستت و خیلی عادی  -
 بربش تو اتاقم.
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 اشت.هاش رو روی هم گذمهراب با اطمینان چشم

 چشم. -

 ای زدم.لبخند هول و کالفه
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 خوام دریا چیزی بدونه.ممنون. فعال منی -

 حتام. -

وارد خونه شدیم که دریا با شدت بغلم پرید و با بغلش 
 یکم حال خوب توی وجودم حس کردم.

 بارفنت دریا، مهراب از اتاقم بیرون اومد.

 گذاشتمش توی کمدت. -

خومنش. فقط امیدوارم میممنون. وقتی خوابید  -
 دوباره شوک زده نشم.

شد که من واقعا یه ام عمیق بود و باورم منیخنده
خواهر یا یه برادر دیگه دارم که هیچی در موردش 

دونستم و فرنگیس برای هر چند مدتی که هست منی
 اون رو از ما مخفی کرده.
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خواست رسم درد گرفته بود و دمل یه خواب راحت می 
دونستم توی اون نامه چی ز اونجایی که منیولی ا

ای روی هم هام رو برای لحظهتونستم چشمنوشته، منی
 بذارم.

به نظرت چطوری باید به دریا بگم یه خواهر یا یه برادر -
دونم کجا بوده، حالش دیگه داریم؟ که تا االن منی

چطوره، چند سالشه؟ از کیه اصالً؟ مطمئنن که از بابا 
 نیست!

هراب من رو به سمت اتاقم برد و در رو بست و کنارم م 
روی تخت نشست. دستم رو گرفت و با همون نگاه 

تا تو به دلت ترس راه »تاریک اما پر از عشقش گفت: 
تونی بهش تونی مواظب دریا باشی. منیبدی، منی

ی مهم رو بدی. تو تا حدی کنندهخربهای شوکه
شی. به خاطر مجبوری قوی تر از چیزی که هستی با
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ترت. حقت بوده که بدونی یه خواهر یا یه خواهر کوچک
برادر دیگه داری ولی ممکنه فرنگیس هم دلیل قانع 

ای داشته باشه، من این کارش  رو یا قبولش کننده
تونم بذارم تو خودت رو اذیت کنی. کنم، فقط منیمنی

تونم امشب اینجا مبونم وقتی که نامه رو ضمنا من می
 کنارت باشم. خوندی

 نفسم را در حالی که لبخند بر لب داشتم بیرون دادم.

 عاشقتم. این رو از هر بار دیگه بیشرت مطمئنم. -

اش رو همهراب پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و چشم
 بست.
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، مونمبدون که من همیشه کنار تو و دریا می -
 همیشه.

شد. این برام از تا دو هفته دیگه مهلت صیغه متوم می 
تر بود. کامالً کنندههمه چیز در این مدت خوشحال

کردم. تا از بندی که توش داشتم براش روز شامری می
 زندانی شده بودم خالص بشم. 

هام رو روی ته ریش مهراب کشیدم و بعد آروم انگشت
گذاشتم. روی تخت دراز اش هام رو روی گونهلب

 «کنارم دراز بکش.»کشیدم و به مهراب گفتم: 

 ی محوی کردم.تای ابروی مهراب باال رفت که خنده 

 خوام یکم آرامش بگیرم.فقط می -

مهراب با شیطنت لبخند زد و کنارم دراز کشید. رسم رو 
هام روی ی سفتش گذاشتم و با  ناخنروی سینه

 کشیدم.اش خطوط نامفهومی میسینه
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پام رو دور پاهاش حلقه کردم و عطر تنش رو نفس  
 کشیدم.

 خواد.ها بیشرت میدمل از این لحظه -

های مهراب روی رسم لبخند زدم و خودم رو با حس لب 
و  هام رو بستمهاش باال کشیدم و چشمبرای بوسیدن لب

هاش بشونم ی نرمی رو روی لبهمین که خواستم بوسه
 رد و صدای دریا شنیده شد.چند رضبه به در خو 

 چای حارضه! -

 مهراب بلند خندید و من هم از روی حرص خندیدم.  

 اومد.دقیقا باید همین االن می -

ی رسیال رو بعد تونی ادامهمی»مهراب زیر گوشم گفت: 
 «از چایی بازی کنی.

 خندیدم و مشتی به بازوش زدم.
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 پرو. -

ند پهنی مهراب از روی تخت بلند شد و درحالی که لبخ
واال. من که بی صربانه »هاش نشسته بود گفت: روی لب
 «منتظرم.

 بالشت رو به سمتش پرت کردم.

 پرو! برو -

از اتاق بیرون رفتیم و بعد از اینکه چای خوردیم و کمی 
 حرف زدیم دریا وارد اتاق فرنگیس شد.

بهم گفته بود اتاق قدیمی خودمون رو برای خودم  
ب میاد راحت باشیم. خودش هم بردارم تا وقتی مهرا

داد، در صورتی که من با اتاق فرنگیس رو ترجیح می
 این پیشنهادش موافق نبودم.
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خواستم هر وقت که خودش رو تو اتاق چون منی
بینه یاد خاطراتش بیفته و بیشرت اذیتش فرنگیس می

چون دیگه دخرت بزرگ و عاقلی شده بود، کنه؛ ولی 
تونستم براش تصمیم بگیرم. پس پیشنهادش رو منی

 قبول کردم.

خواستم تنهایی از مهراب خواسته بودم که بره. من می
 این نامه رو بخونم و خودم باهاش مواجه بشم.

هام عرق کرده بود. با لرزید و کف دستقلبم می 
رو از داخل کمد بیرون پاهایی که سست شده بود جعبه 

 کشیدم و برای چند ثانیه بهش خیره شدم.
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ی آبی کشیدم. دستم رو روی خطوط زرد روی جعبه
هام رو تر کردم و در جعبه رو باز کردم و اولین لب

 چیزی که به چشمم خورد همون نامه بود!

لرزید پاکت نامه رو برداشتم. هام میدر حالی که دست
رو از داخل پاکت بیرون اوردم. با  لبم رو گزیدم و نامه

 دیدن دست خط فرنگیس تقریباً قلبم از جا کنده شد.

سالم دالرام عزیزم. امیدوارم حالت خوب باشه. -
دونم از کجا رشوع کنم ولی حاال که دارم راستش منی

خوام بگم خیلی پشیمونم! نویسم میاین نامه رو می
این نامه رو دونم چی بگم، چطور بگم؟ شاید اگه منی

خوندی حتی بیشرت از قبل از من بدت بیاد، بیشرت از 
من متنفر بشی و بفهمی که چقدر مامان بدی بودم. تو 

گفتی من لیاقت مادر بودن رو ندارم. من راست می
ی مامان رو از زبون تونم بدون عذاب وجدان کلمهمنی
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هایی که در حقتون دخرتهام بشنوم، چون مدام بدی
دونم که مایه دونم، میهام میاد. میچشم کردم جلوی

دونم که نتونستم مادر باشم! چه برسه رشمندگیتم، می
خوام من رو به اینکه مادر خوبی باشم! فقط ازت می

دونم وقتی به آخر این نامه برسی خیلی ببخشی. می
شکنه. من اونقدر شجاعت نداشتم که دلت از من می

تونستم عکس ن منیهام رو در رو بهت بزنم. چو حرف
العملت رو ببینم؛ این طوری بیشرت از خودم بدم 

خونی من دیگه نیستم. اومد. وقتی این نامه رو میمی
من خیلی وقته مریضم دالرام، راستش اینقدر دیر شده 

دونم که زیاد وقتی ده و میکه دیگه داروها جواب منی
خوام توی همین وقت کم براتون جربان ندارم. ولی می

کنم. امیدوارم قبل از اینکه دیر بشه بتونم حداقل یکم 
 هم دلتون رو شاد کنم.
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ی چکیدن هام اجازهبا متوم کردن این جمله، به اشک
هاش کردم یک نفر قلبم رو توی دستدادم. حس می

ده. رحمی اون رو فشار میگرفته و داره با متام بی
 نخواست جربافرنگیس وقت نکرده بود اونطور که می

 ی نامه رو خوندم.کنه. بغضم رو قورت دادم و ادامه
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دالرام دخرتم فقط من رو ببخش! خیلی برام سخته  -
ها رو بنویسم؛ ولی باید بدونی که چه که این

ها که نکرد! مادری داشتید که پشت پرده چی کار
کنم، خیلی بچه بودم؛ از  خب بذار از اول رشوع

تر بودم که بابام من رو به زور زن دریا کوچک
بابات کرد. دخرت آرومی بودم، رسم توی کار خودم 
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پرسها برام   بود، عاشق درس خوندن بودم. اصالً 
جذابیتی نداشنت، حتی یک درصد هم بهشون 

دادم و برام مهم نبودن؛ ولی وقتی که اهمیت منی
ستم ازدواج کنم به قدری از مقاومت کردم و نخوا

کردم ممکنه زیر خوردم که حس میبابام کتک می
 هاش مبیرم.دست

خواستم زن خواستم ازدواج کنم، منیمن منی -
مردی باشم که بیشرت از بیست سال با من اختالف 

سنی داره ولی مجبورم کردن و من وقتی که 
ازدواج کردم یه قسم بچه گانه خوردم، قسمی که از 

نفرتی که داخل وجودم بود بهش پایبند  شدت
شدم. عهد کردم برای همیشه پدرم و شوهرم رو 
رسافکنده کنم! به قدری بد بشم که بابام بتونه 

معنی بد بودن رو درک کنه؛ که من بتونم الیق اون 
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دونم این هایی باشم که خورده بودم. میهمه کتک
یک قول مسخره و بچه گونه بود. اما همین قول 

عث شد که زندگیم رو خراب کنم، بهش معتاد با
تونستم ترکش کنم. از بابات شده بودم دالرام! منی

دونی نفرت داشتم، همونطور که خودت هم می
پدرت آدم بدی نبود ولی عقایدی داشت که اصالً با 

اومد و چون که حضور اون باعث من جور در منی
اومد شده بود زندگی من خراب بشه، ازش بدم می

و من انقدر دخرت لجبازی شده بودم که هیچ کِس 
شد. آبروی کل محل رو هیچ کس حریف من منی

برده بودم، آبروی پدرم رو برده بودم. هامنطور که 
تونستم به عقب برگردم و خواستم! ای کاش میمی

هام رو خراب اون بچگی رو نکنم تا زندگی دخرت
ین انکنم. خیلی پشیمونم دالرام، خیلی! من توی 
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راه، توی همین راهی که پر از کثافت و لجاجت بود 
شدم و اون عاشق شدم. عاشق مردی که نباید می

مرد پدرت نبود! شاید االن فهمیده باشی که 
خوام چی بگم ولی باید ادامه بدم. اون مرد می

باعث شده بود که من دست از هرزگی بردارم و 
بتونم مثل یک زن عاشق زندگی کنم! ولی بعد 

وقتی فهمیدم زن داره و داره به زنش خیانت 
کنه که خیلی دیر شده؛ چون من ازش حامله می

بودم. همون یک سالی که من از پیشتون رفته بودم 
 تر ازدرگیر زندگی با مردی بودم که پست فطرت

کردم باالخره عشق اون وجود نداشت و من فکر می
ه ک زندگیم رو پیدا کردم. ولی دالرام وقتی فهمیدم

کنم ولی اون زن داره، قسم خوردم رسواش می
ام زد تا بچهخیلی من رو اذیت کرد و کتک می
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سقط بشه، با اینکه من تو رو داشتم ولی چرا دروغ 
کردم پرس داخل شکمم رو بیشرت بگم حس می

کردم حاصل یک عشقه، نه دوست دارم، حس می
کردم. قول یک اجبار اما این بار هم اشتباه می

ام رو به دنیا بیارم دم حرفی نزنم تا بتونم بچهدا
ولی وقتی بچه بدنیا اومد و ناقص بود همه چیز 

کردم نفرین تر شد دالرام. حس میتر و سختخراب
شدم، طلسم شدم و هیچ وقت قرار نیست طعم 

 خوشبختی رو بچشم!

 

226 

 

 



وشتآغجنون      
 

 

1435 

1435 
@romandl 

وش به دنیا اومد. از مردی که حاال خیلی پرسم داری -
ازش متنفرم! و اون مرد، بابای پویان بود. آقای 

دونم شوک زده شدی و االن کیانی پر مدعا! می
زنه و خشم وجودت رو یهویی هزار فکر به رست می

 گیره. می

گی چطوری اتفاقی پویان رس راهت حتام با خودت می
ها هیچ کدوم قرار گرفت؟ چطوری کمکت کرد؟ این

اتفاقی نبود دالرام. متاسفم... متاسفم ولی باید بگم و 
ادامه بدم. روزی که دیدم دریا خونریزی داره و دیدم 

هاش از اشک خیسه، انگار دنیا روی الغر شده و چشم
 رسم خراب شد.

اش دنبال خوشبختی بودم درحالی که من همه 
 هامه! داشنت دودیدم خوشبختیم جلوی چشممنی
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دخرت فوق العاده مثل شام! و وقتی فهمیدم که خیلی 
 دیر شده و وقتی برام منونده.

شه هام پر پر میوقتی دیدم دریا، داره جلوی چشم -
انگار دنیا رو ازم گرفنت، وقتی گفتی رسطان داره، 

ای سختی حارض بودم جونم رو بهش بدم تا ذره
نکشه ولی پول نداشتیم خرجش کنیم، پول من هم 

خواستی، پول من کثیف بود! پس باید یک منی
تونستم ذره ذره آب شدن کردم، منیفکری می

جا بود که یادش افتادم، یاد دخرتم رو ببینم. و اون
انگیز. همون مردی که پرسم رو به یک مردک نفرت

پرورشگاه برد، پرورشگاهی که خدا تومن بهش پول 
داشت. من داد و اونجا رو رسپا نگه میمی

تونستم به تنهایی از داریوش مراقبت کنم و منی
افتادم که بغل بابات اون موقع مدام یاد تو می
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گیری، اونجا کنی و رساغ مامانت رو میگریه می
بود که تو رو انتخاب کردم و نخواستم تنهات بذارم 

تونستم دست از کارهام بردارم، چون با اینکه منی
ود صبح از خشم پر بودم. برگشتم پیشت و تا خ

بوسیدمت و اشک ریختم و تو هی روی صورتم دست 
 کنی؟گفتی مامانی چرا گریه میکشیدی و میمی

خوردم که چرا اینقدر بدم و و من خون دل می
اش تونم دست از بد بودن بردارم. همهمنی
گفتی مامانی دمل برات تنگ شده بود، کجا رفته می

ی که اش شش سالت بود و تنها چیز بودی. تو همه
توستم خواستی یک مادر خوب بود و من منیمی

هات جلوی همین رو هم بهت بدم. حاال که بچگی
 خوام مبیرم برات. هام میاد، میچشم
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کنه و راه نفسم رو ام میکردم بغض داره خفهحس می
دید و هربار که ها رو منیهام نوشتهبسته. چشم

یس هام خکردم دوباره چشمهام رو پاک میاشک
لرزید و کامال شوکه شده بودم و هام میشد. لبمی

 تپید.قلبم جایی نزدیک دهنم می
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پس زنگ زدم بهش و صدای نفرت انگیزش رو  -
خواستم ازش رشوه بگیرم تا خیانتش شنیدم. می

ندم! هامون رو نشونش رو به زنش لو ندم، عکس
ر کرد، فکپرسم رو نشونش ندم! ولی اون قبول منی

خوام مجبورش کنم به من برگرده ولی کرد میمی
جا بود که من خشم و نفرتم اینطوری نبود و اون
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تری بگیرم و شدیدتر شد و خواستم انتقام سخت
جون دریا رو نجات بدم که یاد پویان افتادم. 

م به نفع دونستم پرس رس به راهی نیست و اینمی
رو بخونی،  ی این نامه. متاسفم که باید ادامهبود

متاسفم دخرتم. فقط من رو ببخش! ولی من مجبور 
 بودم چون وقتی نداشتم.

به پویان نزدیک شدم، خودم رو با گریم جوون  -
کرده بودم و وقتی تا حدی بهش نزدیک شدم، به 

صورت مخفیانه به کمک مردی به اسم امیر از خودم 
گرفتم. دالرام من رو یان عکس و فیلم میو پو

ببخش ولی بدون هیچ چیز بین و پویان اتفاق 
نیفتاد و تا قبل از اون من همه چیز رو آماده کرده 

و ها ر بودم و بعد به پویان قضیه رو گفتم و عکس
گم نکنی نشونش دادم که اگر کاری رو که می
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گم. و کنم و همه چیز رو به مادرت میرسوات می
یامری قلبی مامان پویان باعث ترسش شده بود، ب

خواستم. ازش خواسته بودم طور که من میهمون
بهت نزدیک بشه تا بهت پیشنهاد ازدواج بده، چون 
برای خودش هم بهرت بود و از دست یک دخرت که 

شد، خالصش داشت مجبور به ازدواج باهاش می
کرد. باالخره بعد یک هفته پویان قبول کرد و می

دونم که االن ازم، از شام باهم آشنا شدید. می
ای هربار بیشرت متنفری ولی بدون این بار من چاره

خواستم دریا رو از دست بدم. نداشتم. من منی
شاید فکر کنی من تو رو قربانی دریا کردم، شاید 

خواستم! گفتم کردم ولی باور کن این رو هم منی
د منعالقه شاید باالخره برید زیر یک سقف و بهم

طور نشد! عزیزم متاسفم که باعث شدم بشید که این
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اون مرد رو تحمل کنی و اذیت شدی! به جان 
خودم متأسفم و ای کاش یک فکر دیگه کرده بودم. 

ولی تونستیم با هم دریا رو نجات بدیم، اینطور 
نیست؟ شاید خیلی وقیحانه به نظر بیاد اما 

همیدم پویان امیدوارم من رو ببخشی. ولی وقتی ف
زنی، بهت افتخار کردم. عاشقت شده و تو پسش می

بهت افتخار کردم که شجاعت به خرج دادی و 
نرتسیدی و حاال عاشق یک مرد واقعی هستی، 

مهراب عرفانی! امیدوارم کنارش خوبشخت بشی، 
های مهراب ببینم. عشق رو تو چشم تونمچون می

 ره استدونم االن به نظرت گفنت این حرف مسخمی
اما بدون من چند روزه که درگیر نوشنت این 

دونم دیگه چطوری باید عذرخواهی ام! و منینامه
خوام از برادرت بگم، اسمش کنم ازت! حاال می
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داریوشه با نقص عضو. خیلی پرس باهوش و 
مهربونیه ولی من ترکش کردم و تنهاش گذاشتم. 

. دماما من امروز به دیدنش رفتم دالرام و بغلش کر 
گفت مامان! با اینکه دیدنش اون هنوز هم بهم می

برام سخت بود ولی عاشقش شدم. مثل خودته، مثل 
دریاست! تو رو خدا حواست بهش باشه، بهش گفتم 

رید، دو تا خواهر داره، بهش گفتم به دیدنش می
م دونمونید، چون میبهش گفتم همیشه کنارش می

 مونید!می
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خوام ولی در مورد پویان چیزی نگفتم چون منی -
دونم شاید بهرت باشه بعدا بهش بشناستش، منی

 دونم که فکرتوضیح بدی که یک برادر هم داره. می
ای پیش اومده که حق کنی چه وضعیت ضایعمی

هم داری. تو و پویان یک برادر مشرتک دارید! 
ش ها پیی اینرام، عمیقأ متاسفم که همهمتأسفم دال

اومده. ولی باور کن داریوش هیچ تقصیری نداره و 
فقط قربونی بچگی من شده! تو رو خدا حواست 

فهمه من بهش باشه، وقتی بری دیدنش، اون می
من  دونستنیستم. چون پرسم تنها کسی بود که می

مریضم! حواست بهش هست دالرام نه؟ فقط یک 
ای ازت دارم. هیچ وقت نذار دست هخواهش دیگ

صابر شاهی بهش برسه! هیچ وقت نذار اذیتش 
دونم باید چی کار کنی، کنه! من... من منی



وشتآغجنون      
 

 

1444 

1444 
@romandl 

خوای چه تصمیمی بگیری ولی من برای پرسم می
طور که برای شام خونه رو به ارث گذاشتم، همون

خوام بهش رس بزنی... باشه؟ گذاشتم. فقط ازت می
ه... به دریا بگو، عاشقشم! خیلی داریوش منتظرتون

زیاد دوستش دارم و بهش بگو متاسفم و این که من 
 شه... هر سهرو ببخشه! دمل خیلی براتون تنگ می

تاتون رو عاشقانه دوست دارم. و متاسفم که مادر 
بدی بودم، یک مادر وحشتناک! منو ببخش، 

عاشقتم دالرام! خداحافظ... خداحافظ برای 
 همیشه... .

ام ی سینههای قلبم نامنظم و محکم به قفسهشتپ
های شد. بغض راه نفسم رو بسته بود و قطرهکوبیده می

هام رس می خوردن و نامه رو خیس اشک از روی گونه
 کردن. می
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دستم رو روی قلبم گذاشته بودم و لباسم رو زیر 
شد، باور دادم، باورم منیهام فشار میانگشت

ین مدت یه بازیچه بودم که هر ی اکردم که همهمنی
چی برام پیش اومده اتفاقی نبوده! پشتش نقشه بوده! 

 ای که مادرم برام کشیده بود.نقشه

کردم مغزم داره منفجر کرد. حس میرسم درد می
هام گاز ، زیر دندونی لبم رو محکمشه. گوشهمی
 کشیدم.و به سختی نفس میگرفتم می

ادر مشرتک داشتیم، برام غیر اینکه من و پویان یه بر 
قابل باور بود. این که بیست سال از وجود برادرم بی 

 خرب بودم، وحشتناک بود!
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لرزید و دیدم تار شده بود. از هام مینامه توی دست
سوخت. هام میکشید و چشمعصبانیت قلبم تیر می

. داشتمدونستم باید در حال حارض چه احساسی میمنی
های فرنگیس رو درک کنم، تونستم حرفهنوز هم منی

 هضم کنم.

تر اینکه من یک بازیچه بودم از همه چیز برام سخت
بود، این که از این سو استفاده شده بود عصبیم می 

تونستم االن فرنگیس رو درک کنم، کرد! منی
و درک کنم که این همین مدت تونستم پویان ر منی
 دونست و من حتی یک ذره هم شک نکرده بودم!می

دادم و به خودم هام رو توی کف دستم فشار میناخن
لرزید. بهم شوک ی بدنم میفرستادم. همهلعنت می

عصبی وارد شده بود. مشتم رو به میز چوبی کوبیدم و 
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 ملنفس عمیقی کشیدم. از خشم و ناراحتی پر بودم و د
 خواست فریاد بزنم. می

گفتم خواستم فرنگیس رو صدا بزنم تا بهش میمی
دونم االن باید چه احساسی در مقابلت داشته باشم! منی

 که باید چی بگم؟ اصال حق دارم دم بزنم؟

دونستم دریا بیدار هام به آسمون رسیده بود. میهقهق
 شده.

کردن اومد ولی من سعی در پاک هام بند منیاشک
 های خیسم داشتم.چشم

لرزید برداشتم و گوشیم رو در حالی که دستم می
 ی مهراب رو گرفتم.شامره

تونستم حرف آلودش رو شنیدم. منیسالم صدای خواب
 اومد.بزنم، نفسم باال منی
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 باالخره به سختی اسمش رو صدا کردم. 

 مهراب... -

 «چی شده؟ حالت خوبه؟»وحشت زده گفت: 

 هام لب باز کردم.هقمیون هق

نه... نه خوب نیستم. باید بیایی این نامه رو  -
 بخونی.

 «همین االن میام.»نگران و ترسیده گفت: 

و بعد گوشی رو بالفاصله قطع کرد و همون لحظه نامه 
 هام رس خورد و روی زمین افتاد.از توی دست

و  تونستم بزمنشخواست پویان رو ببینم و تا میدمل می
اش کنم و خواست خفهبی راه بگم! دمل میبهش بد و 

بخشمت! اما بعد با یاد اینکه دریا حالش بهش بگم منی
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ها پشتش بوده، میلم برای ی این اتفاقخوبه و همه
 شد.کشنت پویان خاموش می
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کشیدم. هام گرفتم و روی تخت دراز رسم رو با دست
پاهام رو توی سینه جمع کردم و اشک ریختم. اگر دریا 

فهمید ما و پویان یک برادر مشرتک داریم، چه می
اندازه کافی کرد؟ بهبرخوردی داشت؟ چطور هضم می

 ضایع و شوک برانگیز بود!

آلود ی نگران و خوابدر اتاقم باز شد و با دیدن چهره
 .دریا، تقریبا نفسم توی سینه حبس شد
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هاش خامر به نظر موهاش پریشون شده بود و چشم
رسید. با دیدنم با وحشت نزدیکم شد و روی تخت می

 نشست.

 وای دالرام! حالت خوبه؟ -

چکید انگار که دیگه هام میهنوز هم اشک از چشم
 گریه کردنم دست خودم نبود.

 خو... خوبم. -

دریا موهام رو از جلوی صورتم کنار زد و با نگرانی 
 «نه! خوب نیستی! چی شده؟: »گفت

 خواسترسم رو چندبار به طرفین تکون دادم. دمل منی
 بهش حرفی بزنم.

 هی... هیچی. چیزی... نشده! -
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ابروهاش توی هم دیگه گره خورد و با ناراحتی گفت: 
 «دروغ نگو.»

کردم که نامه روی زمین افتاده و از می خداروشکر
 تیررس نگاه دریا به دوره!

 تونم بهت بگم دریا. بهرته بری بخوابی.یفعال من -

هام رو به سختی بیشرت از روی تخت بلند شدم و چشم
باز کردم تا دیدم واضح بشه. دریا دستم رو گرفت و 

 رسید.هنوز هم نگران به نظر می

 تونم تنهات بذارم.تو خوب نیستی. من منی -

ای بهش زدم که همون لحظه رسم تیر لبخند خسته
 هام با درد بسته شد.چشمکشید و 

 وای چی شد؟ حالت خوبه!؟ -

 نفس عمیقی گرفتم تا از رس دردم کم کنم.
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 خوبم عزیزم. برو بخواب. مهراب میاد پیشم. -

 اوه... خب. باشه.  -

با رفنت دریا، نامه رو از روی زمین چنگ زدم و توی 
 هام فرشدم.دست

 حامل حدود یک ربع بعد مهراب با شتاب وارد اتاقم شد.
ریختم بلکه ساکت به بهرت شده بود و دیگه اشک منی

 یک نقطه خیره شده بودم.

هام مهراب کنارم روی تخت نشست و نامه رو از دست
 گرفت.
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 دالرام؟ -
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 اش شدم.ام خیرهبا نگاه خسته

 خوبم. -
 موندم.میذاشتی کنارت باید می -

هاش گرفت و موهام رو نوازش و بعد رسم رو توی دست
 کرد.

 نامه... نامه رو بخون. -

از  دونستم بایدتونستم توضیح بدم چون منیخودم منی
 کجا رشوع کنم.

هاش گرفت و بازش کرد. از مهراب نامه رو توی دست
هام رو گزیدم و رس انگشتی لبم رو میاسرتس گوشه

 دادم.مالش می
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تر هاش درشتخوند، چشمبا هر خطی که مهراب می 
ای هشد. و من با هر بار تعجبش، بیشرت یاد نوشتهمی

 شدم. زده میافتادم و وحشتداخل نامه می

های من مهراب نامه رو کنار گذاشت و مستقیم به چشم
 نگاه کرد و تنها چیزی که گفت این بود.

 اوه! متاسفم... متاسفم دالرام. -

 تونستم لرزشم رو کنرتل کنم. لرزید و منیام میهدست

 باید... باید چی کار کنم مهراب؟ -

هاش رو دور مهراب خودش رو کنارم جا داد و دست
 کمرم حلقه کرد.

 تنها کاری که باید االن بکنی اینه که یکم بخوابی. -

ن م»کالفه نفسم رو بیرون دادم و با بدخلقی گفتم: 
 «شه!هنم داره منفجر میتونم االن بخوابم! ذمنی
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 من رو به سمت تخت فرشد و مجبورم کرد دراز بکشم.

باید بخوابی دالرام. صبح در موردش یک فکری  -
شه ام. منیزدهکنیم. من هم مثل تو شوکمی

 عجوالنه تصمیم بگیریم و بعد پشیمون بشیم.

های داخل نامه دستم رو روی دوباره با یادآوری نوشته
 دهنم گذاشتم.

اوه خدای من! من یک برادر دارم مهراب! یک  -
برادر که باباش، بابای پویانه! وای این فاجعه 

است! این فاجعه است! مهراب کمکم کن... 
 فرنگیس، مامانم با پویان بوده... وای خدا.
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 شد وبرام هضم میها انگار هنوز تازه داشت اون نوشته
 تونستم توی ذهنم حالجیشون کنم!من می

 مهراب دستش رو روی صورتم کشید و نوازش کرد.

دالرام تو باید اسرتاحت کنی. لطفاً برای چند  -
 هات رو ببند و نفس عمیق بکش.لحظه چشم

 هام رو بستم و به سختی نفس عمیقی کشیدم.چشم

دم! وای خدا مهراب! من... من یک بازیچه بو  -
 ی این مدت بهبازیچه فرنگیس و پویان! پویان همه

خندیده! و من متام این مدت گول ریش من می
 خورده بودم! وای خدا.

تونست ریخت و هیچ چیز منیهام میاشک از چشم
 های مهراب!آرومم کنه حتی نوازش
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دادم و لبم رو محکم هام رو به کف دستم فشار میناخن
 هق کردنم رو بگیرم.گزیدم تا جلوی هقمی

مهراب... مهراب کمکم کن... من... من از پسش بر  -
منیام! من دیگه ظرفیت ندارم. همینطوری 

مسئولیت دریا به گردمنه! همینطوری هم ترسیدم! 
 چه برسه به اینکه یک برادر دیگه هم داشته باشم!

اش گرفت و موهام رو پشت مهراب رسم رو توی سینه
 گوشم زد.

ی این مدت تو م باش دالرام. مگه همههیس... آرو  -
از دریا مراقبت نکردی؟ مگه تو کنارش نبودی؟ 

فرنگیس این همه مدت مواظب دریا بود یا تو؟ باور 
ی این مدت مسئولیت دریا با تو کن عزیزم همه

بوده. تو خیلی وقته از پسش بر اومدی! پس چرا 
 ترسی؟ چیزی برای ترسیدن وجود نداره!می
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هاش لبخند پر از اسرتسی زدم اما ته حرفبا شنیدن 
ی گفت... ولی یک کلمهقلبم گرم شده بود. راست می

هاش بود، یک کلمه که برای اولین بار خاص بین حرف
بهم گفته بود. با یادآوری لحن صداش، موقع گفنت اون 

 کلمه لبخند محوی زدم.

 «چی شد؟»مهراب متعجب گفت: 

برای اولین بار بهم »گفتم: هام رو باال انداختم و شونه
 .«گفتی عزیزم

ا ت»مهراب تای ابروش رو باال انداخت و با گیجی گفت: 
 «االن نگفته بودم؟

 نه. -

 خندید و من رو دوباره روی تخت دراز کرد.

 کنید ها!ها به چه چیزها توجه میشام خانم -



وشتآغجنون      
 

 

1459 

1459 
@romandl 

 اش زدم.اخمی کردم و مشتی به سینه

 شام هم باید بیشرت توجه کنید. -
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 مهراب مردونه خندید و صورتم رو نوازش کرد.

 بهرته بخوابی. -

های قلبم تر شده بودم و تپشولی انگار واقعا آروم
 تر شده بود.منظم

 پیشم بخواب. -

مهراب کنارم دراز کشید و من خودم رو توی بغلش جا 
 اش گذاشتم.ی سینهقفسهدادم و رسم رو روی 

 دوست دارم. -
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 تر کرد.هاش رو تنگی دسترسم رو بوسید و حلقه

 من هم دوستت دارم. -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

هام رو دادم و ناخنمدام از اسرتس پام رو تکون می
 جویدم.می

کنم آمادگی دیدنش رو ترسم مهراب، فکر منیمی -
 داشته باشم.

های تاریک و با چشم مهراب کنار ساختمون توقف کرد و
 ام شد.اش خیرهمردونه

نرتس. چیزی برای ترسیدن وجود نداره. داریوش  -
ری. اون دونه که باالخره به دیدنش میمی

منتظرته، مطمنئ باش از داشنت دوتا خواهر واقعا 
 شه.خوشحال می
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 با کالفگی نفسم رو بیرون دادم.

گم. اگه من برم دیدنش، حواست نیست چی می -
فهمه که دیگه فرنگیس نیست! فهمه... میمی
 فهمه که مادرش رو از دست داده.می

شم دالرام. من دارم ی منظورت میمن متوجه -
دونسته که این اتفاق باالخره گم داریوش میمی
ها رس افتاده. براش آمادگی داره. این بچهمی

کنی! داریوش تر از چیزی هسنت که فکر میسخت
تو این ساختمون زندگی کرده،  بیست سال متام

توی حرست داشنت پدر و مادر، یه خانواده بوده! 
ای نداشته ولی حاال با رفنت تو، بیست سال خانواده

ای یکی کنه. خانوادهی جدید پیدا میخانواده
تونه داشته باشدش! ناراحت نباش. من مطمئنم می

های که داریوش براش آمادگی داره. از حرف



وشتآغجنون      
 

 

1462 

1462 
@romandl 

دیدی چقدر از پرسش وم بود. منیفرنگیس معل
شه اما براش کرد. مطمئنن ناراحت میتعریف می

آمادگی داره دالرام. این یک حقیقت تلخه که تو 
رو شدی، دریا شده و حاال داریوش باهاش روبه

شه. واقعا درد داره، واقعا باید باهاش مواجه می
شناسم شام قوی هستید و داره. اما من شام رو می

رید ناراحتی و غم از پاتون در بیاره. ذامنی
مطمئنم داریوش هم این رو توی این بیست سال 

 یاد گرفته.
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هام درحالی که بغض کرده بودم و مردک چشم
هاش چند ی موافقت با حرفلرزید رسم رو به نشونهمی

 بار تکون دادم.

ای خدا! چقدر بد بود این مدت؛ من که ای خدا  -
ها را ندارم. ای کاش خدا بهم دیگه تحمل این اتفاق

 صرب بده.

مهراب دستش رو روی پام گذاشت و آروم زانوم رو 
 فشار داد.

 آی دالرام، حاال بریم؟از پسش بر می -

 هام رو با اسرتس روی هم گذاشتم.چشم

 بریم. -

 لرزید بهایی که میماشین پیاده شدیم و من با پاه  از
دونستم باید برم چی طرف ساختامن حرکت کردم. منی
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بگم؟ چطور خودم رو معرفی کنم؟ برای همین 
ام رو برداشته بودم و همین طور نامه فرنگیس شناسنامه

 رو.

 مهراب با لبخند گرمش دستش رو پشت کمرم گذاشت.

 . برو. قوی باش -

شی رفتم که همراهش وارد ساختمون شدم و به سمت بخ
 به نظرم بخش هامهنگی و پذیرش بود.

 با مکث و نگرانی سالم کردم.

خامنی عینکش رو روی صورتش گذاشت و با لبخندش 
 به من و مهراب نگاه کرد.

 تونم بکنم؟سالم جانم. چه کمکی می -

ام رو توی آب دهنم رو به زور قورت دادم و شناسنامه
 هام فرشدم.دست
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داریوش کیانی رو ببینم. اگر خواستم من... من می -
 امکانش هست.

هاش رو ریز کرد و با شنیدن اسم داریوش چشم
 لبخندش محو شد.

 یک لحظه صرب کنید. -

 ای رو زد و منتظر موند.گوشی رو برداشت و بعد دکمه

شه یک لحظه بیاید؟... بله. بله سالم خانم یکتا. می -
 مهمه.... ممنون.

 خند پر اسرتسی زدم.لبم رو با زبون تر کردم و لب

 شام خانم مهرابی هستید؟ دالرام مهرابی. -

 پس مثل اینکه از قبل هامهنگ شده بود.

 ام رو نشون بدم.بله... بله. شناسنامه -

 لبخندی زد و عینکش رو از صورتش برداشت.
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 شناسن.نه جانم. خانم یکتا بیان شام رو می -

 تر کردم.دست مهراب رو فرشدم و لبخندم رو عمیق
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با دیدن زنی که با عجله به سمتمون اومد تقریبا قلبم به 
 دهنم رسید.

 سالم عزیزم. -

ن اومدن دید»بعد از سالم کردنم، مسئول پذیرش گفت: 
 «داریوش کیانی.

 عمیقی کشید و رنگ خانم یکتا با شنیدن حرفش، نفس
 شد. نگاهش از غم پر
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. مادرتون مادرتون؟..»با مکث و لحنی دوستانه گفت: 
 «فوت شدن؟

هام جمع شده بود و همین کافی بود تا اشک توی چشم
 متوجه بشه.

لبخند تلخی زد و دستش رو روی بازوم گذاشت و 
 فرشد.

 گم دخرتم. تسلیت می -

 شه برادرم رو ببینم؟شه... میممنون. می -

کف زمین دوخت بعد گفت:  مکث کرد و نگاهش رو به
 «بله. دنبامل بیاید.»

 و بعد به مهراب نگاه کرد.

 البته تنها. -

 مهراب لبخند گرمی بهم زد.



وشتآغجنون      
 

 

1468 

1468 
@romandl 

 .. من اینجا منتظرتمبرو -

 هام رو روی هم گذاشتم.لبم رو به دندون گرفتم و چشم

 ممنون. -

به دنبال خانم یکتا به راه افتادم و دست از کندن 
. به حدی اسرتس و اضطراب داشتمهام بر منیلب

 اش نکرده بودم.داشتم که تا االن تجربه

 جلوی دری ایستاد و بعد نگاهم کرد.

اول من باهاش صحبت کنم، بعد شام رو صدا  -
 کنم.می

 به سختی لب باز کردم.

 .حتام، حتام -

لبم رو که خشک شده بود باز زبونم تر کردم و منتظر 
زنه. نزدیکی دهنم میکردم قلبم جایی شدم. حس می
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ها به هام رو توی هم حلقه کرده بودم و ثانیهدست
 گذشت.کندی می
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حدود ده دقیقه گذشته بود که باالخره در باز شد و 
 های اشکی خارج شد.خانم یکتا با چشم

 متاسفم طول کشید.  -

 «منتظرته.»و ادامه داد:  هاش رو پاک کرداشک

لبخند محوی زدم و در اتاق رو باز کردم. با دیدن 
ای ی ریزی با نقص عضو قلبم ریخت. قدم دیگهجثه

 برداشتم که ویلچرش رو به سمتم چرخوند. 
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هام از اشک با دیدن دو چشم مشکی و آشنا، چشم
  خیس شد و بغض به گلوم چنگ زد.

هق کردنم از هق دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا
 جلوگیری کنم.

های داریوش با شدت بیشرتی از تر رفتم و اشکنزدیک
خورد و روی دستی که وجود هاش رس میروی گونه
 ریخت. داشت می

 جلوش ایستادم و به سختی سالم کردم.

عمیقاً بهم خیره شده بود و نگاهش رو روی رس تا پام 
 چرخوند.می

 سالم. -

 هام کاشتم.لبخندی روی لب روش زانو زدم وروبه

 ام؟ دونی من کیمی -
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 ی تلخی کردم.و بعد خنده

دونی... اما خب من دالرامم. خوشحامل حتام می -
 که باالخره می بینمت. 

 نگاهش مهربون بود و البته از اشک خیس.

یک دفعه دستش رو دور گردنم حلقه کرد و بلندتر اشک 
 ریخت.

 من... منم خیلی خوشحامل. خوشحامل دیدمت...  -

تر شد و نگاهم از شوق لربیز. منم محکم لبخندم عمیق
 بغلش کردم و رسش رو بوسیدم.

 متاسفم داریوش... متأسفم. -

 دونستم چطوری با کسیدونستم باید چی بگم، منیمنی
که همین االن دیدمش همدردی کنم و مرگ مامامنون 
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سخت بود و کلامت از گفتنش رو تسلیت بگم. خیلی 
 قارص بود.

من مدام  کرد اما با صدای بلند و لبمردونه گریه می
 کرد.شد و بغضم رو خفه میبیشرت جمع می

 متاسفم. -

 هاش رو پاک کرد.داریوش ازم جدا شد و اشک
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. مامان بهم گفته دونستم. مامان..من... من می -
 بود. من... من...

. دونمدونم... میمی»رسش رو نوازش کردم و گفتم: 
 «لطفاً آروم باش...
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 در... دریا کجاست؟ -

دریا »رسم رو به طرفین تکون دادم و با ناراحتی گفتم: 
 «فعال از چیزی خرب نداره.

نگاهش بیشرت رنگ غم گرفت و بعد رسش رو پایین 
 انداخت.

 داشتم ببینمش.دوست  -

 ای زدم.زدهلبخند شتاب

 کردم یک برادر داشته باشم.منم هیچ وقت فکر منی -

لبخندش در حالی که غمگین بود اما از شوق هم لربیز 
رسید. داریوش برای مرگ فرنگیس آمادگی به نظر می

 داشت، حق با مهراب بود. 
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انگار داریوش زودتر از ما عذاداری کرده بود و حاال 
تونست آروم باشه. ش این واقعه، فاجعه نبود و میبرا

 تونستم واقعا آروم باشم.ای کاش من هم می

ای رو از کنار تلویزیون برداشتم و کنار داریوش صندلی
 گذاشتم.

ق دونستم بر هایی که میروی صندلی نشستم و با چشم
 «فرنگیس خیلی دوست داره داریوش.»زنه گفتم: می

ا گفتم تگهانی بود. ولی باید میدونستم خیلی نامی
دادم هر چند که بیست عشق فرنگیس رو بهش نشون می

سال تنهاش گذاشته بود، ما رو تنها گذاشته بود اما در 
نهایت از رفتارش پشیمون شده بود و این برام کفایت 

دادم که مادرش کرد و باید به داریوش نشون میمی
 دوستش داره.
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نداخت و چیزی نگفت. اگر داریوش رسش رو پایین ا
من هم جاش بودم، باورش برام سخت بود که باور کنم 

مادری که برای بیست سال من رو ترک کرده، دوستم 
 داشته. 

 دستم رو روی پاش گذاشتم و ادامه دادم.

تونم حسش کنم. حاال که باور کن... من می -
گاه مون نام با فرنگیس و زندگیتر به گذشتهدقیق

شم که هاش میی خال توی چشموجهکنم متمی
کشه و همیشه کالفه است. حاال همه داره حرست می

چیز برام روشن شده، دلیلش تو بودی... تو بودی 
 داریوش.
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های سیاه و نافذش رسش رو باال گرفت و با چشم
 ام شد.خیره

 گی؟جدی می -

 تر کردم.لبخندم رو عمیق

 تونی بعدا از دریا هم بپرسی.آره. می -

هاش از اشک خیس شد و سیب گلوش باال و پایین چشم
 رفت.

 باید دریا رو هم ببینم. -

 . به زودی. بینیشمی -

شاید داریوش انتظار داشت که من از این ساختمون 
خارجش کنم یا بیارمش پیش خودمون باهاش زندگی 

کردم اما فعال راستش خودم هم بهش فکر میکنیم. 
ون متونستم راحت تصمیم بگیرم چون روی آیندهمنی
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ی دریا. شاید هم ذاشت، مخصوصا روی آیندهتاثیر می
شناختیم و انتظار نداشت... چون ما هنوز هم رو منی

 مثل دو تا غریبه بودیم.

کمی باهم حرف زدیم و بعد با یک خداحافظی گرم از 
بیرون اومدم و با خانم یکتا مواجه شدم که با  اتاق

 کرد.اسرتس طول راهرو رو طی می

 «خوب پیش رفت.»با نگرانی به سمتم اومد و گفت: 

 نفس عمیقی گرفتم و لبخند محوی زدم.

 بله. خوب بود و عجیب. -

با دلسوزی دستش رو روی بازوم کشید و با ناراحتی 
 .«کنمدرکت می»گفت: 

رفتم که با دودلی ادامه پذیرش میهمراهش به سمت 
 داد.
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 خواید چی کار کنید؟می -

 اش شدم.ایستادم و خیره

 منظورتون چیه؟ -

 آب دهنش رو قورت داد.

 ای ندارید؟با داریوش... یعنی خب برنامه -

تونستم حاال فهمیدم قضیه از چه قراره... من منی
همینطوری دستش رو بگیرم و بربمش خونه. اول باید 

شدم، باید با مهراب و  دریا مشورت آشنا میباهاش 
 کردم.می

 صادقانه جواب دادم و لبخندی زدم.

 دونم راستش. هنوز زوده برای تصمیم گیری.منی -

 بله... بله همینطوره. من باز هم در خدمتم. -

 ممنون. -
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اش کار نشسته بود و با گوشیمهراب روی صندلی 
کرد. با نزدیک شدمنون رسش رو باال گرفت و با می

همون لبخندی که دمل رو باهاش برده بود گفت: 
 «چطور بود؟»

 رسم رو با لبخند تکون دادم.

 خوب بود. پرس خوب و عاقلیه. -

 بهت که گفتم. -

 ی محوی کردم و مشتی به بازوش کوبیدم.خنده

 باشه آقای دکرت. -
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با لبخند دستش رو پشت کمرم گذاشت و بعد از 
 خداحافظی با مسئولین ساختمون سوار ماشین شدیم.

ا نباید داریوش رو اینجا تنه»کمربندم رو بستم و گفتم: 
 «بذارم، درسته؟

 .مهراب از سوال ناگهانی من جا خورد و بعد نگاهم کرد

 چه تصمیمی داری؟ -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

گذشته بود و کم کم داشتیم با رشایط حدود دو هفته 
اومدیم، هنوز هم تصمیم درستی در مورد کنار می

کرد اون رو داریوش نگرفته بودم و دریا هم ارصار می
 پیش خودمون بیاریم.

ولی مطمئنن داریوش به یک پرستار نیاز داشت که  
تم تونسرفتم و منیاون من نبودم، چون باید رس کار می
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دریا با این قضیه به خوبی کنار اومده مراقبش باشم. 
رسید، خصوصا بعد از بود و براش عجیب به نظر منی

 اون همه کارهای عجیبی که مادرش کرده بود.

کرد و بیشرت با ما وقت دریا این روزها کمرت گریه می
داد. برای دخرتی گذروند اما تنهایی رو ترجیح میمی

بیامرستان به  اش داخل اتاقی زندگیکه یک سال همه
 تنهایی گذشته بود، زیاد هم سخت نبود.

در اتاق فرنگیس رو که حاال برای دریا شده بود باز 
تاپی که براش به تازگی خریده کردم. رسش رو توی لپ

نوشت. داستانی از بودیم فرو کرده بود و داستان می
داد واقعیت زندگی خودمون... و به من اجازه منی

 نکرده.بخومنش تا متومش 

 اجازه هست خانم نویسنده؟ -

 «ه.آر »تاپش رو کنار گذاشت و گفت: دریا با لبخند لپ
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 خندیدم.

 ی پرو. بیا شام.دخرته -

 مهراب هم هست؟ -
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 نه. امشب پیش مادرش رفته. -

 ها.باید رس شام بازم برام تعریف کنی -

 لبخند تلخی زدم.

 خسته نشدی از داستان زندگی من؟ -
 خوام همه بخوننش.نه باید بنویسمش و می -

 نفسم رو با صدا بیرون دادم.



وشتآغجنون      
 

 

1483 

1483 
@romandl 

گم ولی حق نداری بابت هیچ موضوعی من باشه می -
 رو قضاوت کنی ها.

 «چشم.»هاش رو روی هم گذاشت و گفت: چشم

گفتم، ام براش میاز وقتی که داشتم از زندگی
تر شده بودیم و دریا بزرگرت شده بود. بیشرت از نزدیک

کرد و عاقالنه و منطقی در موردش نظر قبل درک می
کرد و البته گاهی با متام وجود داد یا صحبت میمی

داد اما خب خودمم با گفنت پویان رو فحش می
شدم و هایی که برام پیش اومده بود خالی میاتفاق

 م.کردبیشرت احساس سبکی می

 ، پاشو بریم غذا بخوریم.خب پاشو خانم نویسنده -

همراهش وارد آشپزخونه شدم و ظرف غذاش رو با یک 
 ماکارونی چرب و لذیذ پر کردم.

 چه بویی راه انداختی. -
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 تای ابروم رو با افتخار باال دادم.

 ما اینیم دیگه.  -

دریا دهنش رو پر کرد و بعد از اولین قاشقش گفت: 
 «با آقای کیانی به کجا رسیدی؟خب... خب بگو. »

خواست کردم و دمل میبا شنیدن اسمش هم اخم می
 رسش رو به زمین بکوبم!

گفتم که فعال ازش خربی نیست ولی باید بشه، یعنی  -
 شه.اش پیدا میمطمئنم رس و کله

اش بفهمم خوام زودتر از معاملهها. میخیلی ترسناکه -
 خواد براش چی کار کنی.که می

ی غذا رو قورت دادم و درحالی که تو فکر بودم لقمه
شاید چیز بزرگی هم نباشه، شاید اصال مسخره »گفتم: 

 «باشه. اون موقع دیگه ترسناک نیست.
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 دی؟داری به خودت قوت قلب می -

کرد که اخم لبخند پهنی داشت و منتظر بهم نگاه می
 کردم.

 هیس! -

که به زودی  اش پیدا بشه چونباید زودتر رس و کله -
 رم رس وقتش.می

 منظورت توی رمانته دیگه؟ -

 این بار اون با افتخار تای ابروش رو باال داد.

 همینطوره. -

 دریا... -
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زدم، من واقعا باید در مورد داریوش باهاش حرف می
 تونستم مراقبش باشم.منی

کنم بتونیم داریوش رو بیاریم خونه. منی من فکر -
م با خواییعنی منظورم همیشگیه وگرنه مطمئنن می

هم تو این خونه وقت بگذرونیم ولی برای زندگی 
نه. من از پسش بر منیام. یعنی اصال رشایطش جور 

 نیست...

 نفس رو بیرون دادم و دست از خوردن کشید.

 گی. فهمم. راست میمی -

 باید چی کار کنیم؟ خب به نظرت -

کالفه تار موم رو پشت گوشم زدم و با نگرانی نگاهش 
 کردم.

 دونم.من هم منی -
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 اوه دریا. -

 گزید.لرزید و لبش رو میهاش میمردمک چشم

تونم نظری بدم. چون مسئولیت من واقعا منی -
خوام اذیتت افته گردن تو... من منیداریوش می

 کنم.

 دستش رو گرفتم.لبخندی به روش زدم و 

ترسم سختی و اذیت من خیلی مهم نیست. من می -
ترسم کم بیارم یا دونی، مینتونم کافی باشم می

شام رو اذیت کنم، تو رو اذیت کنم. یعنی خب 
 موضوع خیلی بزرگیه...

 کنه.فهمم. داریوش هم می فهمه و درک میمی -

 مطمئنی؟ -
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برادرمه،  آره. از وقتی داریوش رو دیدم مطمنئ شدم -
 چون شبیه توئه... خیلی زیاد، از همه نظر.

 لبخند شادی زدم.

 .کنممن هم همین فکر رو می -

 پس جایی برای نگرانی نیست. -

خواد تا آخر عمرش توی اون آره ولی دملم منی -
 ساختمون زندگی کنه... 

 من هم. -

 کالفه آهی کشیدم و غر زدم.

 ی اول!باز رسیدیم رس خونه -

 وز نیاز داری فکر کنی... باید زمان بگذره.هن -

 امیدوارم زیاد دیر نشه. -

 من هم. -
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ها به اتاقم رفتم و با دیدن بعد از ناهار و شسنت ظرف
پاسخی از طرف آقای کیانی تقریبا قلبم از متاس بی

نامنظم شد. طرف حالل زاده دهنم بیرون زد و تپشش 
 بود!

ی دریا این کار زدم، باید به گفتهباید بهش زنگ می
 کردم. نامتوم رو هم متوم می

لرزید شامره گرفتم و در انتظار هایی که میبا دست
 های مکرر نشستم.پایان گرفنت بوق

ر تاش گوشی رو محکمبا شنیدن صدای زمخت و گرفته
 هام گرفتم.توی دست
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 سالم. -

 سالم دالرام. باید ببینمت. -

ای در کار نبود، همیشه رسیع هیچ احوال پرسی
 رفت رساغ اصل مطلب!می

لرزیدم گفتم: پوزخندی زدم و درحالی که هنوز هم می
 «همون معامله؟»

 آره.  -

 خواید بگید در مورد چیه حداقل؟ منی -

 بینمت.جای قبلی بیا میهمون -

کرد. دقیقا مثل پرسش پرو و و بعد گوشی رو قطع 
 نچسب! یا نه پرسش مثل این مرد پرو و نچسب بود!
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ی گوشی خیره بودم. با حرص پام اخم داشتم و به صفحه
ای زدم. دریا حتام از رو به زمین کوبیدم و جیغ خفه

 شد. زده و نگران میشنیدن این موضوع هیجان

یفم ند کدادم و با ببا کالفگی و اسرتس پام رو تکون می
کردم که باالخره حرضت عالی وارد کافه شدن. بازی می

 از رس جام بلند شدم و سالم کردم.

 خشک و جدی جوابم رو داد و روی صندلی نشست.

 چرا چیزی سفارش ندادی؟ -

 «خوام.چیزی منی»خیره نگاهش کردم و گفتم: 

 باشه. پس بذار زودتر حرفم رو بزنم. -

 شم.بله، ممنون می -

 پشت چشمی براش نازک کردم و منتظر شدم.و بعد 

 باید چند تا عکس و مدرک رو پیدا کنی. -
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چند تا عکس از »تای ابروم رو باال دادم که ادامه داد: 
 «من و فرنگیس و فرنگیس و پویان.

و این بار اخم کرد و انگار واقعا از این موضوع عصبی 
زد انگار مامانم بود. من هم اخم کردم جوری حرف می

پرسش رو از راه به در کرده در صورتی که این پرس 
مادرزادی منحرف بود. و البته تعجب کردم که در مورد 

 دونسته!فرنگیس و پویان می
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 ها همه نقشه بوده.اون عکس -

 دونم.بله می -

 «چطور؟»تر شد و گفتم: ی ابروهام تنگگره
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 پوزخندی زد و پا روی پا انداخت.

این موضوع االن اهمیت نداره. تو باید اون  -
ها رو پیاده کنی و از بین بربیشون، این عکس

خواستم برات بذارم بعد از اینکه رشطیه که می
 خودت همه چیز رو فهمیدی.

داد تا ازش بپرسم، دمل احساساتم قلقلکم می
دست از احساساتش به خواست جاش راحت باشه و می

 من کشیده باشه.

 ی هم دیگه کردم و روی میز گذاشتم.هام رو حلقهدست

 برم.ها رو از بین میباشه پس خودم عکس -

 هام دوخت.نگاه مشکوکش رو به چشم

خوام پیداشون کنی و بعد به من نه ازت می -
 . کنمشون. بقیه کارها رو خودم میبدی
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رو باال دادم. خانم کیانی پوزخندی زدم و تای ابروم 
دونست با چه مردی ازدواج کرده و چه مرد باید می

دونست! که شوهرش یک پلیدی همرسشه! باید می
 ی دیگه داره...بچه

باشه... براتون میارم. باالخره قول دادم و معامله  -
 کردیم.

وجودم داشت از شدت نفرتم به این مرد آتیش 
 بود که حتی یک تسلیتگرفت. این مرد اینقدر وقیح می

خشک و خالی به من نگه! و برای زنی که یک زمانی 
کنارش بوده، پشیزی اهمیت قائل نشه! این مرد لیاقت، 

 زنی مثل خانم کیانی رو نداشت. اصال نداشت!

 .اراده پرسیدمآقای کیانی قصد بلند شدن کرد که بی

 پویان چطوره؟ -
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رو  و لبمو بعد بالفاصله از گفنت حرفم پشیمون شدم 
 گزیدم و لعنتی به خودم فرستادم.

 آقای کیانی دوباره روی صندلیش نشست و تکیه داد.

شد و من دمل هاش محو منیپوزخند کنج لب
خواست توی زمین آب بشم و یک ریز خودم رو می

 فحش بدم!

تحت درمانه... اما هنوز به جایی نرسیدیم.  -
از  شه، دوباره همه کارهاش روکه تنها میهمین

بره. پویان بره، زیاد زمان میبره. زمان میپیش می
 لجبازه، خیلی لجباز.
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 پرس کو ندارد نشان از پدر! واال! 

 تر خوب بشه.امیدوارم هرچه رسیع -

شاید برات جالب باشه، چقدر خواسته فرار کنه و  -
حواست به خودت باشه، پویان هنوز  جلوش رو گرفنت!

خاطرخواهته و به لطف من االن آرامش داری پس 
بهرته کاری نکنی که پشیمون بشی، نه؟ که پویان 

 برگرده؟ درسته؟

 کیفم رو برداشتم و بلند شدم.

تون به آرامش برسید، چون امیدوارم تو زندگی -
 مونه!هیچ وقت خورشید پشت ابر منی

که توی نگاهم بود از کافه بیرون  و بعد با متام نفرتی
رفتم و هوای تازه رو با ولع استشامم کردم تا کمی از 

 حرارت بدنم کم بشه.
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زد که باید به خانم کیانی بگم که متام وجودم فریاد می
داشتم و حق داره حقیقت رو بدونه! اما دست نگه می

ها رو کردم، اول باید عکساحساساتم رو رسکوب می
 شدم!مطمنئ می دیدم ومی

عمیقی گرفتم! خدا  هام رو بستم و دوباره نفسچشم
رحم کنه... امیدوارم فرنگیس هم زجر نکشه... هرچند 
بد کرده و هر چند خودش هم اون زمان بی خرب بوده 

که این مرد زن و بچه داره! هرچند فرنگیس هم داشت! 
کردم؟ از کی گله من رو داشت! کی رو باید قضاوت می

کردم؟ وای خدا اون مرد واقعا پست فطرته! طفلک می
 خانم کیانی، طفلک!

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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 یلرزید و قلبی که محکم به قفسهبا پاهایی که می
کوبید وارد انباری شدم. آب دهنم رو قورت ام میسینه

 دادم و کلید برق رو زدم.

ترسیدم و انباری خفه و تاریک بود و همیشه ازش می
 تم پام رو توش بذارم. دوست نداش

گشتم که اصال اما حاال باید دنبال چیزی می
 دونستم کجاست!منی

هام رو درشت ی لبم رو زیر دندون گرفتم و چشمگوشه
 تر همه چیز رو ببینم.کردم تا دقیق

بعد از بیست دقیقه گشنت، باالخره پیداش کردم. یک 
 ای. جعبه بود... یک جعبه سیاه و سورمه

لرزید. در هام میبم تندتر شده بود و دستتپش قل
جعبه رو باز کردم و اولین چیزی که به چشمم خورد، 
عکس یک پرس بچه بود. یک پرس بچه ناز و بدون یک 
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هام جمع شد، دست! یک نوزاد کوچولو! اشک توی چشم
هام کردم قلبم مچاله شده و چشمداریوش بود. حس می

 سوزه.می

میدم چقدر شبیه بچگی به عکس خیره شدم و فه
تر خودمه... و این شباهت همه چیز رو برام سخت

 کرد.می
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عکس رو کنار گذاشتم و پاکتی رو از توی جعبه بیرون 
 های مخفی داخلشون بود.کشیدم. احتامال همون عکس
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دونستم قراره با چه منیخواست ببینم، چون دمل منی
هایی مواجه بشم، اما مجبور بودم باید نوع عکس

 حقیقت رو متام و کامل می فهمیدم.

ها رو بیرون کشیدم. با مکث پاکت رو باز کردم و عکس
وقتی فرنگیس رو با لنز و گریم متفاوت و جذاب دیدم، 

شده  ترتقریبا نفسم تو سینه حبس شد! به قدری جوون
 اشه!کردی بیست و پنج شش سالهمی بود که فکر

و این عکس، همون روزیه که نقشه کشیده. لب به  
 دندون گرفتم و عکس بعدی رو دیدم.

پویان بود که رسش رو روی پای فرنگیس گذاشته بود و 
هاش رو بسته بود. از تعجب و ناراحتی دستم رو چشم

هق کردنم رو بگیرم. روی دهنم گذاشتم تا جلوی هق
 خدای من!وای 
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. جز چیزی ها رو ورق زدم و کنار گذاشتمتر عکسرسیع
که فرنگیس توضیح داده بود نبود. ولی خیلی برام 

سنگین بود! این که متام مدت من یک بازیچه بودم برام 
سخت بود! اینکه فریب خوردم، غرورم رو خورد 

دونست و من هیچ کرد! اینکه ماکان همه چیز رو میمی
 ! چقدر ساده بودم! چقدر ساده بودم!چیز نفهمیدم

ها، ای رو باز کردم و با دیدن اون عکسپاکت دیگه
هام از اشک هقم کل فضای انباری رو پر کرد و چشمهق

 خوردن.خیس شدند و از صورتم رس می

 فرنگیس بود که لبخند عمیقی داشت! 

یک لبخند از ته دل و واقعی! با یک شکم بزرگ و لباس 
دی که کنارش ایستاده بود، نفسم رو توی گشاد و مر 

 سینه حبس کرد. لبخند مرد هم عمیق بود، واقعی بود!
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یعنی دوستش داشت؟ فرنگیس رو دوست داشت؟ یعنی 
تونسنت ازش سواستفاده نکرده بود؟ اصال چطور می

باهم باشن؟ وقتی خودشون خانواده داشنت؟ من جز 
کوب دیدم! اما عشقی که باید رس عشق دلیلی منی

 شد!می

یعنی آقای کیانی عاشقش بوده؟ اون هم دوستش  
 داشته؟

رسم داشت از شدت فشاری که بهم وارد شده بود، منفجر 
 شد.می
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هام گرفتم. نفس عمیقی جعبه رو بستم و توی دست
 کشیدم و بلند شدم.

نباری بیرون بیام، دریا رو دیدم همین که خواستم از ا
 که نگران ایستاده بود و به در تکیه کرده بود.

 هام خیره شد.نگاهی به جعبه انداخت و بعد به چشم

 رفتی دیدنش نه؟ آقای کیانی؟ -

 «آره.»آهی کشیدم و گفتم: 

 چرا نگفتی؟  -

 نگاهم رو به جعبه دوختم و دریا متوجه منظورم شد.

 شه منم ببینمش؟می -

 رو چند بار به طرفین تکون دادم و مخالفت کردم. رسم

 نه ترجیح میدم. نبینی.  -
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خواست رس در بیاره گفت: با اینکه خیلی دلش می
 «باشه. ولی بعداً باید بهم حداقل بگی توش چی بود.»

خوام با دونی ولی منیباشه. به هر حال می -
 های خودت ببینی.چشم

اراحتی و هاش از شدت ندرحالی که مردمک چشم
 «فهمم.می»لرزید گفت: نگرانی می

 و بعد از انباری بیرون رفت.

جعبه رو توی اتاقم مخفی کردم و بعد وارد اتاق دریا 
 نوشت.. داشت رمانش رو میشدم

هنوز »با لبخند کنارش نشستم و با لحن آرومی گفتم: 
 «خوای اسمش رو بهم بگی؟هم منی

 تکون داد. نیم نگاهی به من انداخت و رسش رو

 فعال نه. -
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خوای صحنه هم توش قاطی نکنه می»با شیطنت گفتم: 
 «کنی؟

: های گرد گفتاین بار کامال به طرفم برگشت و با چشم
شه! تو و مهراب... وای اینطوری برام خیلی عجیب می»

 «شه که.منی

 بلند خندیدم. 

 دیدی!ات رو میدستت انداختم! باید قیافه -

 مشکوک نگاهم کرد.

 ولی داره. -

 هام گرد شد.این بار من چشم

 گی دم بریده؟! رمانت صحنه داره؟چی می -

 «کم. در حدی طبیعی و مالیم.»خندید و گفت: 
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 خندیدم.اخم کردم و در حالی که می

 ی پرو!دخرته -

 تای ابروش رو باال انداخت و پوزخندی زد.

 بی صربانه منتظرم رمانت رو بخونم دم بریده! -

م خواستباشه، باشه! راستی می»با هیجان و ذوق گفت: 
یک چیزی بپرسم، خربی از پویان نگرفتی از آقای 

 «کیانی؟

پویان؟ انگار درمانش زیاد موثر نبوده، داره درمان  -
زنه. براش ناراحت شدم راستش، انگار رو پس می

 اس بدی دارم دریا.گذره. احسبهش بد می
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دستم رو گرفت و نوازش کرد. با مهربونی نگاهش گفت: 
این تقصیر تو نیست دالرام. تو کار اشتباهی نکردی. »

بعد هم بد جایی که نرفته، رفته یک کشور خوب. 
 «خودش باید خودش رو خوب کنه.

تونستم باهاش حرف بزنم و بگم چی بگم. ای کاش می -
 بیخیامل بشه.

 زیاد باهاش حرف زدی، خودت رو رسزنش نکن.خیلی  -

 امیدوارم فقط حالش بهرت بشه. -

 ام گذاشت.بغلم کرد و رسش رو روی شونه

 شه.می -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

حدود یک ماه گذشته بود و داریوش رو چند بار به 
خونه اورده بودیم و باهم خوش گذرونده بودیم. 
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در خواستم احساس کمبود کنه و هیچ وقت هم منی
 دیدای نکرده. هر بار که من رو میمورد وضعیتش گله

تونم بیشرت کنار کسایی خوشحامل که می»گفت: می
 «امم.هام. خانوادههامن، نه فقط دوستباشم که نزدیک

 کشید.ی وجودم رو با این جمله به آتیش میو بعد همه
خواستم داریوش رو ولی من تصمیم رو گرفته بودم، می

ون بیارم و براش پرستار بگیرم، این بهرتین پیش خودم
هایی که به تنهایی گذروند و کار بود. جربان همه سال

 منتظر موند.

 دریا کنارم نشست و رسش رو روی پام گذاشت.
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 ها.مهراب خیلی آقاست -

 «چرا؟»خندیدم و گفتم: 

 کنه.یداره چایی دم م -

 با شنیدن حرفش، لبخند گرمی زدم.

 مرد من آقاست. -

پس چرا هیچ خربی »دریا با لحن آرومی گفت: 
 «نیست؟

دو ماه از فوت مادرم گذشته بود اما من هنوز دمل آروم 
و قرار نداشت که قضیه خواستگاری رو اجرا کنم و به 

 تر. نظرم برای مهراب هم همینطور بود، حتی سخت

 هنوز وقتش نیست.دونم منی -

خوای ازش واقعا در مورد اینکه خودت می -
 خواستگاری کنی جدی بودی؟
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موهاش رو پشت گوشش انداختم و صورتش رو نوازش 
 کردم.

 خواد این کار رو بکنم.آره. واقعا دمل می -

 وای! هیجان انگیزه برام. -

 «هیس! االن میاد.»خندیدم و گفتم: 

 روی دهنش گذاشت.دریا ریز خندید و دستش رو 

 باشه... باشه. -

عروسم »مهراب با سینی چای اومد که با خنده گفتم: 
 «شی؟می

ای کرد و بدون اینکه مهراب با شنیدن حرفم اخم بامزه
سینی چای رو تعارف کنه، روی میز گذاشت و روی مبل 

 هام زل زد.نشست. پا روی پا انداخت و صاف به چشم
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خندید و بود و ریز میدریا از روی پام بلند شده 
 دونست چی بگه.منی

 «چیه؟»خندیدم و رو به مهراب گفتم: 

 «هیچی.»جدی گفت: 

 تای ابرویم رو باال دادم.

 ممنونم عروس خانم بابت این چای دبش. -

 از دست تو. -

دریا یواش یواش بلند شد و بعد رسیع وارد اتاقش شد 
 که من و مهراب با هم زیر خنده زدیم.

 ستی رمانش صحنه داره؟دونمی -

 های مهراب گرد شد.چشم

 چی؟ صحنه دار؟  -
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دونست رمانش در مورد من و خندیدم. اون هم می
 مهرابه و البته پویان...
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 حاال نه اونطوری. ولی خب یک جورایی... -

 .بگه دونست باید چیمهراب رسخ شده بود و منی

 شه.االن اینطوری اوضاع ضایع منی -

 لبم رو گزیدم که گفت.

های جالبی داشته باید بخونیمش! شاید صحنه -
 باشه!

 بالشتک مبل رو به سمتش پرت کردم.

 پرو! پرو! پرو نباش! -
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خودت گفتی یک جورایی صحنه داره... شاید جالب  -
 بود خب!

 یرم.ام رو بگکردم جلوی خندهاخم کردم و سعی می

 تا دو دقیقه پیش که ضایع بود! -

هاش رو پشت رسش گذاشت و با رضایت گفت: دست
 «ضایعِ جالب.»

خواد صحنه واقعا که منی»اما بعد جدی شد و گفت: 
 «دار بنویسه؟

 کنم. االن غیرتی شدی؟نه فکر منی -

خب خودش دخرت بالغیه، خودش متوجه کارهاش  -
دونم درست و ، میهست. البته که من بهش اعتامد دارم

 کنه.عاقالنه رفتار می

 عمیقی زدم.لبخند 
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 دقیقا همینطوره. -

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

توی آشپزخونه مشغول درست کردن ناهار بودم که زنگ 
در به صدا دراومد. دریا آیفون رو جواب داد و بعد با 

 «خانم کیانیه.»تعجب گفت: 

تم هام رو شسهام از تعجب گرد شد و دستمن هم چشم
 و خشک کردم.

 االن میام. -

ی نگران و خیس خانم در خونه باز شد و با دیدن چهره
 کیانی قلبم ریخت.

 به سمتش دویدم و دستم رو دور بدنش حلقه کردم.

 سالم... خانم کیانی حالتون خوبه؟ -

 لرزید.ریخت و میاشک می
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 متاسفم دالرام. متاسفم! -

 روی مبلگیج و نگران به سمت سالن هدایتش کردم و 
 نشوندمش.

 دریا یک لیوان آب قند بیار. -

دریا هول و شتاب زده به سمت آشپزخونه رفت که دست 
 خانم کیانی رو گرفتم.

251 

 

 

 دونم چی باید بگم، چطور بگم.من واقعا... واقعا منی -

 چی شده؟ تو رو خدا آروم باشید.  -

 کرد دست از گریه کردن برداره.آهی کشید و سعی می
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بابت اینکه چقدر سختی کشیدی. چقدر اذیت  -
شدی و بچگی نکردی، چقدر پرس من اذیتت کرد و 

 چه زندگی سختی داشتی متاسفم.

هاش جا خوردم و تپش قلبم شدت با شنیدن حرف
 گرفت.

 «چی؟»ناباور و گیج گفتم: 

 خیسش نگاهم کرد.های لبخند تلخی زد و با چشم

دونم همه چیز رو دالرام. یعنی تازه من می -
فهمیدم. از وقتی فهمیدم شب و روز ندارم! آقای 
کیانی... آقای کیانی! وای خدا! ای کاش زودتر 

 میرم!است دالرام! دارم میفهمیدم. این فاجعهمی

ریخت بدون اینکه متوجه بشم و هام میاشک از چشم
 لرزید.می هامبار من دستاین
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 چطوری فهمیدید؟ -

 اومد.صدام انگار از ته چاه بیرون می

 نفس عمیقی گرفت و بغضش رو بلعید.

کردم که توی داشتم اتاق آقای کیانی رو متیز می -
د! شکشوش دیدم... قلبم هزار تیکه شد، باورم منی

 انگار دنیا دور رسم خراب شد! 

 از بین نربده بود؟

بودم، مدارکی که داده هایی که بهش داده عکس 
بودم، نابود نکرده بود؟ وای خدا! انگار از اول هم 

خواسته نابود کنه؟ واقعا فرنگیس رو دوست داشته؟ منی
ها رو کردم! دو ماه گذشته بود و اون عکسباور منی

 !مونهنگه داشته بود! واقعا هم خورشید پشت ابر منی

 از... از خود آقای شاهی توضیح خواستید؟  -
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توضیح؟ توضیح »کرد گفت: هق میدرحالی که هق
دونم باید چه حسی ای وجود داره دالرام؟ من منیدیگه

نسبت به مادرت و شوهرم داشته باشم! یا حتی پرسم! 
من از پناه پرسیدم، قسمش دادم! و اون تا جایی که 

دونستم یک چیزایی شد برام تعریف کرد. چون میمی
 دونه... می

دونست! همدمم بود! و از اینکه ز رو میپناه همه چی
برای خانم کیانی توضیح داده بود، ناراحت نبودم! خانم 

کیانی حقش بود بدونه! و پناه این شجاعت رو داشت 
 که بهش توضیح بده.
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1519 
@romandl 

اش رو مالش دادم و سعی در آروم کردنش شونه
 داشتم.

 کنم!دونم چقدر براتون سخته، درک میمی -
تو چطور باهاش کنار اومدی دالرام؟ چطور این  -

همه سال کنار اومدی و تظاهر کردی!؟ خیلی قوی 
 هستی، خیلی! 

 آب دهنش رو قورت داد و دستم رو فرشد.

حاال که فهمیدم با چه آدمی این همه سال زندگی  -
ق ه و عاشکردم! با مردی که هیچ وقت دوستم نداشت

ای بوده و یک سال متام من رو با عنوان زن دیگه
مسافرت کاری فریب داده، امیدی برای زندگی 

 ندارم.
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1520 
@romandl 

کنم، حتی یک پرسمم احساس خستگی شدیدی می 
مثل شوهرم رفتار کرده! مثل اون شده! متاسفم که 

 ها رو تحمل کنی.ی اینمجبور شدی همه

 هاش رو پاک کرد.پوزخندی زد و اشک

تونم توی روش نگاه نکنم و نفرتم رو بهش منی -
تومنم دست از زندگیم بکشم! نشون ندم. ولی منی

شاید این حس نفرت بعدا فروکش کنه... چون اون 
 مرد هرچند پشت پرده خیلی پست فطرته! 

اما... اما هیچ وقت من رو اذیت نکرده و کنارم بوده. 
کنه... تر میفهمی؟ این همه چیز رو برام سختمی

خوام زندگیم رو از دست تونم بذارم برم! چون منیمنی
ای ندارم. بدم و راستش جز همین زندگی، چیز دیگه

 خوام چی کار کنم.دونم میولی می
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1521 
@romandl 

کردم و فهمیدم، با متام وجودم درکش میحسش رو می
 خوردم.همراهش غصه می

 لبخند غمیگنی زدم.

 و بخششتونبه نظر من، همین انتخابتون، شجاعت  -
 رو نشون میده.

تر شد. من تا االن هیچ وقت پوزخند رو پوزخندی عمیق
های خانم کیانی ندیده بودم! اشک تو روی لب

ی غمگین و هاش رو ندیده بودم! این چهرهچشم
 افرسده رو ندیده بودم! چقدر عوض شده بود!

 دونم. من در مورد داریوش هم می -

چی بگم و چه برخوردی دونستم باید قلبم ریخت و منی
 داره.

 خوام ببینمش!می -
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1522 

1522 
@romandl 

 هام گرد شد.چشم

 چی!؟ -

 غمگین و عصبی نگاهم کرد.

 خوام ببینمش دالرام! می -

 اما چرا... -
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 کردم که ادامه داد.گیج نگاهش می

 یکخوام ببینم، با خیانتشون، چطور زندگی می -
خوام داریوش رو بیارم بچه رو نابود کردن! می

خوام نگهش دارم و جربان این همه سال خونه، می
 سختی رو براش بکنم.



وشتآغجنون      
 

 

1523 

1523 
@romandl 

درسته من گناهی در حقش نکردم اما شوهرم مسئول  
. اون ناراحتی و تنهایی اونه، من این رو بهش مدیونم

 بچه لیاقت یک خانواده رو داره.

رد شده بود و قلبم بلند هام از شدت تعجب گچشم
 تپید.می

 «خواید چی کار کنید؟چی؟ می»ناباور گفتم: 

 این بار لبخند زد و دستم رو گرفت.

خوام به داریوش یک زندگی بدم. من تنهام، می -
 تونیم باهم کنار بیایم.اونم تنهاست. می

ها بخوان این کار رو بکنن، کردم خیلی از زنفکر منی
 نگه دارن و ازش مراقبت کنن!ی شوهرشون رو بچه

 دونم چی بگم.من... من منی -

 هاش کاسته شد.کمی از ناراحتی چشم
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1524 

1524 
@romandl 

شیم، این عالی می اینطوری ما هم دوباره خانواده -
تونم بیشرت ببینمت. داریوش هم کنار نیست؟ می

 خواهرهاش باشه.

من... قصد داشتم داریوش رو به خونه بیارم، پیش  -
 خودمون.

های خانم کیانی خاموش شد و دفعه برق توی چشمیک 
 رنگ غم گرفت.

 واقعا؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم و دستش رو فرشدم.

 کنمخب... من این تصمیم رو داشتم. ولی فکر می -
تره. داریوش به یک مادر نیاز تصمیم شام قشنگ

داره که کنارش باشه. یعنی فکر کنم واقعا برای 
 ی ما بهرته.همه
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1525 
@romandl 

 لبخند محوی زد و بعد محکم بغلم گرفت. دوباره

ای هکنم به گذشته فکر نکنم. به اتفاقسعی می -
خوام یک هدفی به زندگیم بدم. دردناک و می

 مراقبت از پرسی که نیاز به محبت و مواظبت داره.

 دستم رو پشت کمرش گذاشتم و نوازش دادم.

253 

 

 

دوستون دارم خانم کیانی و باز هم متاسفم و همچنین  -
 دید.ممنون. ممنون که یک زندگی خوب به برادرم می

 منم دوست دارم دخرتم. -

 نفسم رو بیرون دادم و لبخندی زدم.
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1526 
@romandl 

فقط آقای کیانی، داریوش رو اذیت نکنه و اینکه  -
 دونه یک برادر داره.هنوز منی

قرار حال آقای کیانی  اونش با من. نگران نباش. -
تونم ترکش کنم ولی آسایش براش رو بگیرم، منی

 ذارم.منی

هاش یخ بسته گفت. چون چشمو این رو با جدیت می
ی رسید که البته این مایهبود و بی رحم به نظر می

ذاشت آب توی دل داریوش دلگرمی من بود و منی
 تکون بخوره، این رو مطمنئ بودم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 داریوش بلند خندید.

 رسخ شدی دالرام. -

هام رو توی هم دیگه حلقه کردم و با اسرتس گفتم: دست
 «ها.اسرتس دارم»
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 دریا محکم داریوش رو بغل کرد.

خواد عروس هیجان انگیز نیست؟ خواهرمون می -
 بشه! وای وای!

های دریا خفه ی دستداریوش که داشت زیر حلقه
 «ام کردی.... خفهچرا چرا»شد به زور گفت: می

ای از شوق و ذوقش کم بشه، از دریا بدون اینکه ذره
هاش رو محکم بهم آغوش داریوش جدا شد و دست

 کوفت.

 خواد خواستگاری کنه! وای وای! وای دریا می -

 ای زدم.لبخند زورکی

 دریا یک لیوان آب بهم بده. -

نی مطمئ»دریا قبل از اینکه وارد آشپزخونه بشه گفت: 
 «خوای ما اینجا باشیم؟می
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1528 
@romandl 

 تر کردم.لبخندم رو عمیق

 آره، مطمئنم.  -

زنیم، شام هر وقت جیز شد من و داریوش زود جیم می -
 راحت باشید!

 اخمی بهش کردم که با خنده وارد آشپزخونه شد.

 برو بچه پرو. -

 ها برداشت.داریوش دست از نگاه کردن به حلقه

 قشنگن. -
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1529 
@romandl 

دونست. متام چیز زیادی از خواستگاری و عروسی منی
دنیاش یک ساختمون بود و باید خیلی چیزها رو بهش 

 گرفت.دادم و اون یاد میتوضیح می

 مرسی عزیزم. -

 اش رو بوسیدم.و بعد گونه

 کنم شوهرت تعجب کنه.فکر می -

 خندیدم.

 . ولی چرا تعجب کنه؟هنوز شوهرم نیست -
ها دیدم یک مرد خب از اونجایی که خودمم تو فیلم -

 کنه.از یک زن خواستگاری می

 خوام خودممی»لبم رو به دندون گرفتم و با ذوق گفتم: 
حسش رو امتحان کنم. اگر دیر بجنبم، مهراب زودتر 

 «کنه.خواستگاری می
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1530 
@romandl 

 داریوش خندید و ویلچریش رو به حرکت دراورد.

 آرزوی خوشبختی. با -

س کردم. حها نگاه میتپش قلبم تند شده بود و به حلقه
خوبی داشتم، حس خوشبختی. همراه کسایی که 

 تر بود.دوستشون دارم و این از همه چیز مهم

دریا لیوان آب رسدی رو به دستم داد و رشوع به روشن 
خواستیم فضا رویایی و زیبا ها کرد. میکردن شمع

 باشه.

مواظب باش، خودت رو »داریوش به دریا گفت: 
 «نسوزونی.

لبخندی بابت اهمیت دادنشون زدم و وارد اتاقم شدم. 
خودم رو توی آینه نگاه کردم، کمی رنگ پریده بودم 

اما حس خوبی داشتم. حتی بابت اینکه خودم پا پیش 
 کردم. ذاشتم خوشحال بودم و به خودم افتخار میمی
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1531 
@romandl 

دم و نفس عمیقی گرفتم. من از پسش رژم رو متدید کر 
 اومدم.بر می

با شنیدن صدای زنگ آیفون، لبخند گرمی زدم ولی 
 هام رو کرد کرد.صدای بلند دریا تقریبا گوش

 اومد! اومد! اومد! -

 وارد سالن شدم و دستش به موهام کشیدم.

 دریا آروم باش. -
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روی پرید و روبهدریا از شدت ذوق و هیجان باال می
 رقصید.داریوش می
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1532 
@romandl 

کنی، خوای ازدواج تونم. میتونم، منیمنی -
 خواستگاری کنی وای خدا!

در سالن باز شد و داریوش رسیع دست دریا رو گرفت تا 
ساکتش کنه. حلقه رو توی جیب شلوارم گذاشتم و لب 

 م هم آماده بودم.گزیدم. میز شام آماده بود، خود

اش رو لبخندی به مهراب زدم و نزدیکش رفتم. گونه
بوسیدم و کتش رو از دستش گرفتم که دریا رسیع از 

 دستم قاپید و سالم رسایی کرد.

 سالم. -

های خندون نگاهش کرد و بعد نگاه گرمش مهراب با لب
 رو به من دوخت.

 خوشگل شدی. -
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1533 
@romandl 

جمله رسخ چون شب به خصوصی بود، از شنیدن این 
. تای ابروی مهراب باال پرید و شدم و خجالت کشیدم

 خندید.

ها و نور محور نگاهی به اطراف کرد و با دیدن شمع
 «چه خربه؟»سالن گفت: 

 دستم رو دور گردنش حلقه کردم.

 یک شب خاص. -

های داریوش رو گرفت و بعد زل زد به دریا جلوی چشم
 ی خیره!ما. دخرته

ن تو ای»و بوسید و زیر گوشم گفت: مهراب پیشونیم ر 
 «روشنایی کم زیباتر هم شدی.

 لبم رو به گوشش چسبوندم.

 ها هسنت.هیس. بچه -
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 و بعد با لبخند ازش جدا شدم.

 خب وقت شامه. -

زد و اسرتس داشتم. میز قلبم بلندتر از حد معمول می
ی دریا حرف به بهرتین نحو چیده شده بود و سلیقه

 نداشت.

 مه چیز رویایی و خاصه.اوه چقدر ه -

 مهراب با لذت به میز نگاه کرد.

 خب آشپز کی بوده؟ -

 تر از من جواب داد.دریا رسیع
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 دالرام. میز هم من چیدم. قشنگ شده نه؟ -
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 عالیه. باید ببینیم غذا هم عالیه. -

 .نگاهش کردماخم محوی کردم و با خنده 

 کی عالی نبوده؟ -

 تر اومد و رسش رو توی قابلمه فرو کرد.مهراب نزدیک

 . قرمه سبزی.اوممم.. -

با افتخار نگاهش کردم که رسش رو باال اورد و آروم 
 «رنگت پریده.»زیر گوشم گفت: 

این رو که گفت اسرتسم بیشرت شد و رضبان قلبم باال 
 رفت.

 ها؟ -

 مه داد.گیج و حیرون بودم که ادا

 اسرتس داری، چرا؟ -
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های ریز شده نگاهم کرد و مشکوک به نظر با چشم
 رسید.می

 نفس عمیقی گرفتم.

 من خوبم.  -

و بعد رسیع بشقاب غذاش رو از برنج پر کردم و به 
 دستش دادم.

 برب. -

تای ابروش رو باال داد و معنادار نگاهم کرد که لبخندی 
 زدم.

 رو پر کردم و بعد رسیع هالرزید بشقاببا پاهایی که می
 روی صندلی نشستم.

م بود و داریوش مدام نگاهش رو بین من رومهراب روبه 
گرفت که چرخند و دریا نیشگونش میو مهراب می
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@romandl 

کردم غرق رسد روی پیشونیم اینطور نگاه نکنه. حس می
 ره.نشسته و همه چیز داره لو می

چرا »مهراب دست از خوردن کشید و جدی گفت: 
 «اینطوری شدید؟

دریا نفسش رو توی سینه حبس کرد و داریوش هم 
 ساکت موند.

 لبخند محوی زدم.

 خوشحالیم. -

 مهراب خندید اما دست از نگاه مشکوکش نکشید.

 تون اسرتس دارید.همه -

 نه! کی گفته؟ -

و دریا از دهنش پرید و داریوش این بار نیشگونش 
 گرفت.
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@romandl 
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رشوع به  مهراب رسش رو پایین انداخت و با خنده
خوردن کرد. من با اخم به دریا نگاه کردم که لبخند 

 «ببخشید... ببخشید.»پهنی زد و زیر لب گفت: 

 چطور شده؟ -
 .ممنونم خیلی خوبه -

لب گزیدم و به دریا اشاره کردم ضبط رو روشن کنه. 
کالمی پخش شد و قلب من کمی هنگ خارجی بیآ 

 آروم گرفت. دست از خوردن کشیدیم و من بلند شدم.

روی مهراب ایستادم و دستم رو به سمتش دراز روبه
 کردم.
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 افتخار میدی؟ -

مهراب نیم نگاهی به بقیه انداخت و بعد با شیطنت تای 
 ابروش رو باال داد و دستم رو گرفت.

دستش رو پشت کمرم گذاشت. زیر وارد سالن شدیم و 
 «دو تا چشم دنباملونه.»گوشم گفت: 

 خندیدم.

 اون ها دیگه بزرگ شدن. -

 خوردیم.دستم رو نرم فرشد و همراه آهنگ تکون می

 ای داری، هوم؟چه برنامه -

 شد.خورد و مور مورم میلبش به گوشم می

 خندیدم و دستم رو پشت گردنش انداختم.

 هیچی. -

 یلی مشکوکه با اینکه قشنگه.همه چیز خ -
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 لبم رو به گوشش چسبوندم و یواشکی بوسیدم.

 ای نکن.با صدای دورگه

 نکن... -

نگاهم رو به آشپزخونه دوختم و با دیدن جای خالی 
 دریا و داریوش لبخند گرمی زدم.

 ها رفنت. اون -
 این.های فهمیدهبچه -

 رسم رو توی گردنش فرو بردم.

شم. پر از آرامش می این حس رو دوست دارم، -
 خوام تا ابد این حس رو داشته باشم.می

 گردنش رو بوسیدم و دستم رو توی موهاش فرو بردم.

های تاریک مهراب روی تک تک اجزای صورتم چشم
 کرد.حرکت می
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@romandl 
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 تا ابد؟  -

 «ابد. تا»لبخند عمیقی زدم و نرم گفتم: 

 «تا ابد.»هام رو بوسید و گفت: مهراب چشم

 جا بود که حارض بودم براش جون بدم.و اون

ی دست راستم رو از دور گردنش جدا کردم و جعبه
حلقه رو بیرون اوردم. تپش قلبم شدت گرفته بود و 

 لرزید.هام میهام از اشک خیس شده بود و دستچشم

 هات خیسن؟چرا چشم -

 قورت دادم.آب دهنم رو 

 چون خوشحامل. -
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هاش رو از آن خودم و بعد محکم بوسیدمش و لب
 کردم.

هر دو دستم رو با حلقه باال بردم و بین موهاش فرو  
 بردم.ها لذت میبردم و از تک تک ثانیه

با گرفنت نفسی از هم جدا شدیم و خواستم کنار بکشم و 
حلقه رو نشونش بدم که اجازه نداد و خامر گفت: 

 «هنوز متوم نشده.»

هام گذاشت و به کمرم هاش رو روی لبو دوباره لب
تونستم حلقه رو رفتم و منیچنگ زد. داشتم از حال می

 هام نگه دارم.توی دست

داد و من رو از خود دستش رو روی کمرم حرکت می
 کرد.خود میبی
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خوام تا همیشه با تو باشم، با تو می»زیر گوشش گفتم: 
خوام کنارت زندگی کنم، ببوسمت... میبرقصم، 

 «خوام عشق رو با تو بفهمم و حسش کنم مهراب.می

زدم. نفسم گرفته بود و با لحن آروم و پر تنشی حرف می
اش اوردم. در جعبه رو باز کردم و اون رو به سمت سینه

ی سفید، بدون هیچ طرحی؛ همونی ی سادهیک حلقه
 پسندیدم. که همیشه می

کرد که لبخند زدم. با عشق با تعجب نگاهم میمهراب 
 نگاهش کردم و کمی ازش فاصله گرفتم.

 کنی آقای عرفانی؟با من ازدواج می -

های مهراب از حلقه بیرون زد، دروغ گفتم چشماگر می
ریختم و . از شدت ذوق، اشک مینگفته بودم

 های بلند قلبم رو کنرتل کنم.تونستم تپشمنی

 مهراب بین من و حلقه در نوسان بود.های مردمک چشم
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 لب زد.

 شه.باورم منی -
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هاش رو خراب کرده بودم. لبخند ی نقشهاحتامال همه
 .پهنی زدم و حلقه رو از جعبه بیرون اوردم

باالخره از شوک بیرون اومد و لبخند محوی زد و دستم 
 ت.رو گرف

 خوام باهات ازدواج کنم خانم مهرابی.می -

لبم رو به دندون گرفتم، دیدم تار شده بود و 
 خواستم از خوشی فریاد بزنم.می
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هاش رو زیر حلقه رو توی انگشتش فرو بردم و بعد لب
 هام گرفتم و آروم بوسیدم. دندون

دستم رو محکم دور گردنش حلقه کردم و خودم رو باال 
من رو از روی زمین بلند کرد و کشیدم. مهراب 

 چرخوند.

 اومد.هام بند منیاز شادی قهقهه زدم درحالی که اشک

ای خانم تو دیوونه»مهراب بلند خندید و با ذوق گفت: 
 «مهرابی!

 اش متاس دادم و لبخند عمیقی زدم. ام رو با بینیبینی

هام رو دور صورتش قاب گرفتم و هنوز هم روی دست
 هوا بودم.

 «ی توام آقای عرفانی.دیوونه»روم و نرم گفتم: آ 
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انگار که به جونش آتیش زده باشم دوباره من رو محکم 
گرفت و بوسید و من رسمست از این خوشی همراهیش 

 کردم.

 در اتاق باز شد و بعد صدای بلند دریا شنیده شد.

 مبارکه! وای خدا مبارکه! -

یا رو مهراب من رو روی زمین گذاشت و بعد محکم در
 بغل کرد.

 چرا هیچی لو ندادی خانم نویسنده؟  -

 ی مهراب رو بوسید.تای ابروش رو باال داد و گونه

 مونه.سوپرایز سوپرایز می -

داریوش ویلچرش رو حرکت داد و به سمتمون اومد. 
هاش رو برای در آغوش مردونه لبخندی زد و دست

 کشیدنم باز کرد.
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 مبارکت باشه. -

 مش.بغلش کردم و بوسید

 مرسی عزیزم. -

شد و احساسات لبخند از لب من و مهراب پاک منی
ی وجودم برای کرد و همهداشت توی وجودم غلیان می

 کرد.زد و خوشحالی میداشنت این مرد نبض می
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دست مهراب دور کمرم حلقه شد و زیر گوشم گفت: 
دونستی برنامه و خواستگاری من رو خراب کردی؟ می»

کار رو بکنی... هنوز هم تو اصال انتظار نداشتم این
 «شوکم!
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 ای زدم.لبخند پیروزمندانه

از این  یک زن متفاوت و باحال گیرت اومد، چه -
 بهرت؟

 ای رفت و کمرم رو فشار داد.مهراب چشم غره

 ولی من هم باید حلقه دستت کنم. -

 «بکن.»هام رو ملس کرد و آروم گفتم: انگشت

 که االن در دسرتس نیست. اما از قبل خریده بودم. -

 اش رو بوسیدم.گونه

 شه. مهم اینه من اول خواستگاری کردم.دیر منی -

شکنی. همه چیز اینطوری خوشم میاد هنجارها رو می -
 طاقت کردی.شه، من رو بیتر میبرام جذاب

قت طاعه؟ بی»م و نرم گفتم: لبم رو روی گوشش کشید
 «شدی؟
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اش کشیدم که با اخم کنار و بعد دستم رو روی سینه
 کشید.

 نکن. شیطونی بسه... خطرناکم -

 با شیطنت نگاهش کردم.

 دوست دارم خطرناک بشی. -

اش و دست از کشیدن خطوط نامفهوم روی سینه
 برنداشتم. حواست چیزی بگه که دریا پیداش شد.

 درست کردم. بخوریم.بیاید، ذرت  -

قبل از اینکه از هم جدا بشیم مهراب آروم و هشدار 
حواست به خودت باشه دالرام خانم، این »آمیز گفت: 

 «شیطنت عاقبت داره.

 چشمکی بهش زدم و بعد به سمت دریا رفتم.

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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 پویان

تم. گفزدم و ناسزا میبا خشم به کیسه بوکس مشت می
دنم چسبیده بود و رضبان قلبم باال رفته ام به برکابی

تم رفرفتم! باید میبود. باید از این کشور کوفتی می
 گفتم دوست دارم، عاشقتم! پیش دالرام! باید بهش می

ولی از اینکه دستم بسته بود و به هر دری زده بودم، 
 زدم. نتیجه بود فریاد میبی

ش دادم، به اون دکرت نکبت فحبه بابام فحش می
ام فحش ی آمریکاییدادم، به اون روانشناس دیوانهمی
 دادم.می
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کرد. شد و باز وراجی میده دقیقه دیگه پیداش می
اورد. رفت و خونم رو به جوش میروی اعصابم راه می

رم کر و ذکبرام مهم نبود دالرام عاشق اون دکرته! تنها ف
 توی وجودم افتاده بود. بود و مثل خوره

 در اتاق باز شد و با دیدنش فریاد کشیدم.

 هنوز ده دقیقه مونده! -

زن بلوند که اسمش کاترین بود با لبخند جلوتر اومد و 
 اشی غلیظ آمریکاییروی صندلی نشست و با لهجه

تونیم ده دقیقه بیشرت حرف بزنیم. بشین می»گفت: 
 «پویان.

 هام رو دراوردم.نفس عمیقی گرفتم و دستکش

 رسیم کاترین! ما به جایی منی -

 بشین.  -
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مثل همیشه لحن صداش آروم و گیرا بود. و این بیشرت 
کرد. باالخره نشستم و توی ام میاز همه چیز عصبی

 هاش زل زدم.چشم

 خب... خسته نشدی از کلنجار رفنت با من؟  -

 هاش رو روی پاش گذاشت.دستپا روی پا انداخت و 

خوام امروز یک مرحله فراتر حرف بزنیم پویان. می -
 تو چقدر دالرام رو دوست داری؟

 اخم کردم.

 پرسی؟االن این سواله می -

 مهمه. باید با متام وجودت جواب بدی. -

 «دوستش دارم.»با غیض و خشم گفتم: 

 «چقدر؟»با لجاجت گفت: 
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بهم ساییده شدم گفتم: های از ال به الی دندون
 «دونم.منی»

 لبخندی زد.

باید به این موضوع فکر کنی که چقدر و چطوری  -
 دالرام رو دوست داری.

نه؟ کدونی صحبت در موردش بیشرت عصبیم میمی -
 من باید از اینجا برم! باید برگردم ایران!

 

 هام دوخت.کاترین به جلو خم شد و نگاهش رو به چشم

 خوای چی کار کنی؟اج کنه، میاگر دالرام ازدو  -

 از جا پریدم و فریاد زدم.

 ازدواج کرده؟ با اون دکرت نکبت؟ -
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دونم. فقط من منی»دوباره به مبل تکیه کرد و گفت: 
 «پرسیدم.

 دار و عصبی بود.هام کشنفس

 ای بود.سوال مسخره -

خوای اتفاقا. خیلی هم مهمه. اگر ازدواج کنه مینه  -
چی کار کنی؟ برای همینه که پرسیدم چقدر دوستش 

 داری.

 گیرم.طالقش رو به زور می -

 لبخند محوی زد.

شه. بیشرت ازت اون اینطوری هیچ وقت عاشقت منی -
 شه.متنفر می
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خواست دهن هام از خشم رسخ شده بود و دمل میچشم
 تا دیگه حرف نزنه. کاترین رو بدوزم

خب باید چی کار کنم؟ بگم خوشبخت باشید؟ پاشم  -
 برم؟

. دالرام واقعا هات فهمیدمجایی که از حرفاز اون -
اون دکرت رو دوست داره. پس به نظرم دقیقا باید همین 

 کار رو کنی. باید بیخیال دالرام بشی.

 هام مشت شده بود.رگ پیشونیم بیرون زده بود و دست

شه! من دالرام رو برای خودم تونم! منییمن -
 خوام!می

اگر اینطوری ادامه بدی، اگر همیشه از نداشتنش  -
بنده! خشمگین باشی اون هیچ وقت بهت دل منی

تو حدود یک سال وقت داشتی دلش رو بدست 
کار رو نکردی! اون دل تو رو بدست بیاری اما این
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 تارهایاورد پویان. دالرام کسی نیست در برابر رف
 ات کوتاه بیاد.زننده

 

 رفت.هاش مثل مته توی رسم فرو میحرف

 پس فراموشش کنم، به همین راحتی؟  -

 «مگه کشکه؟»و بعد فریاد زدم و به فارسی گفتم: 

 مطمئنن هیچی از حرفم نفهمید.

 خوای پویان؟خوشبختی دالرام رو منی -

 خوام ولی در کنار من!می -

لبخندی که روی مغزم حرکت دوباره لبخند زد. همون 
 کرد.می
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کنی. دالرام اینطوری خوشبخت نه اشتباه می -
ره. شه، از بین میشه، شکسته میشه، اذیت میمنی

 اون مشکالت زیادی پشت رس گذاشته.

رسم که نباید از اول هر روز بیشرت به این نتیجه می -
 گفتم!ی حقیقت رو میهم در مورد زندگیش بهت همه
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ببین پویان. خوشبختی تعریف سختی نداره.  -
خوشبختی یعنی خوشحالی کنار کسی یا چیزی که 

 هایعمیقأ دوستش دارم. خوبشختی یعنی ثانیه
ات رو زندگی کنی! نه اینکه فقط بگذرونی، زندگی

، ما شه! شامعمال زندگی کنی. دالرام و تو منی
شید، حداقل نه االن. چون دل دالرام عمیقأ به منی
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طور ای بسته شده و اون فرد هم همونکس دیگه
 دالرام رو دوست داره.

کنه، باید درگیری و شون رو سخت میوجود تو زندگی 
 رو از دالرام نگرانی داشته باشن. اینطوری خوشبختی

ه. انگیری چون دیگه خوشحال نیست! ناراحته، نگر می
اما اگر تو واقعا دوستش داشته باشی، دوست داشتنت 

 اش رو بکنه.ذاری زندگینهایت باشه، تون موقع میبی

خوام دست از لجبازی شی؟ ازت میی حرفم میمتوجه 
برداری و یک بار عاقالنه فکر کنی، هم من و هم خودت 

 کنی ودونیم که فقط داری با فکر کردن مبارزه میمی
برای همینه که از وقتی اومدی اینجا فقط خشمگینی و 

کنی. اما در صورتی که به چیزی جز خشم فکر منی
 و، آروم شدنه. اولین راه خوشبختی ت
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است پویان. فقط اگر بخوان، خوشبختی در انتظار همه
فقط اگر بدونن چطوری باید به خوشبختی برسن. 

دالرام فهمیده، فهمیده چطوری خوشبخته. پس تو هم 
زنه و ات رو میفهمی، یک روز خوشبختی در خونهمی

کنه که عاقالنه دوستش تو کس دیگری رو پیدا می
وشبختی در انتظارته. خوشبختی در خواهی داشت. خ

 است. این رو هیچ وقت فراموش نکن پویان.انتظار همه

هاش که حقیقت نفس عمیقی کشیدم و از شنیدن حرف
! شدها حالیم منیتر بودم. من این حرفداشنت، عصبی

خواستم، برای خودم! و گردن اون من دالرام رو می
 شکستم.دکرت نکبت رو می

 کاترین. فایده نداره.بهرته بری  -

 لبخندی زد.
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فهمی و دونم وقتی موقعش بشه، خودت میمی -
 داره.باالخره ذهنت دست از مبارزه کردن برمی

در  خوشبختی»و بعد بلند شد و قلب از اینکه بره گفت: 
 «انتظارته.

 و بدون خداحافظی از اتاق خارج شد.
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هاش که حقیقت نفس عمیقی کشیدم و از شنیدن حرف
! شدها حالیم منیتر بودم. من این حرفداشنت، عصبی

خواستم، برای خودم! و گردن اون من دالرام رو می
 شکستم.دکرت نکبت رو می

 بهرته بری کاترین. فایده نداره. -
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 لبخندی زد.

فهمی و دونم وقتی موقعش بشه، خودت میمی -
 داره.االخره ذهنت دست از مبارزه کردن برمیب

در  خوشبختی»و بعد بلند شد و قلب از اینکه بره گفت: 
 «انتظارته.

 و بدون خداحافظی از اتاق خارج شد.

هام رو بهم ساییدم و بلند شدم. از شدت دندون
عصبانیت در مرد منفجر شدن بودم. با متام توانم به 

 .ربده کشیدمکیسه بوکسم رضبه زدم و بعد ع

هام رو بهم ساییدم و بلند شدم. از شدت دندون
 عصبانیت در مرد منفجر شدن بودم.

با متام توانم به کیسه بوکسم رضبه زدم و بعد عربده 
 .کشیدم
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۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

ی اشکم روی دستم رو روی قرب بابا کشیدم و قطره
 سنگ نشست.

بغضم کردم لبخند محوی زدم و در حالی که سعی می
بینم خوشحالی. خوبی بابا؟ می»رو قورت بدم گفتم: 

دونم ازش دلخور ات پیشت برگشته. میعشق زندگی
 دونمدونم پشیمونیش رو دیدی و مینیستی، چون می

چقدر قلبت بزرگه بابا. بابا مواظب فرنگیس باش، 
مواظب مامان باش. حواست به دریا باشه... کمکش کن 

ودن رو از تو یاد گرفتیم بابا، خوب بزرگ بشه. ما قوی ب
 «تحمل کردن رو از تو یاد گرفتیم.

ی زیبای ازدواجم که ام نگاه کردم به حلقهبعد به حلقه
 بردیا توی دستم کرده بود.
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بینی بابا؟ چقدر خوشگله. من احساس می -
کنم. کنار بردیا، دریا و داریوش. و خوشبختی می

مایید، دونم که همیشه پیش حتی کنار شام، می
 «دونم کنارمونید.می

 لب گزیدم و دیدم تار شده بود.

بابا مواظبم باش تا قدر خوشبختیم رو بدونم.  -
 دوستت دارم بابا...

 و بعد دستم رو روی سنگ فرنگیس زدم.

 ی محوی کردم.خنده

ازت ممنونم که یک برادر خوب بهم دادی مامان.  -
 من ازت ناراحت نیستم، داریوش تقصیری نداره و

خوشحامل کنارم دارمش. خیلی هم شبیه خودمه... 
دوستش دارم مامان. مواظب پرست باش. فکر کنم 

کنه دونی با خانم کیانی زندگی میخودت هم می
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ولی نگران نباش آقای کیانی هم با داریوش خوبه، 
م دوندونم مهوش خانم بخشیدتش یا نه، اما میمنی

جای کنار هم شادن. داریوش هم خوشحاله. پس 
هیچ نگرانی نیست، خوب بخواب. دوستت دارم 

 مامان...

265 

 

 

۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 پویان

 ی دانیال گوشی رو برداشتم.با دیدن شامره

 سالم.  -

 سالم پرس خوبی؟ -
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ه گذشت برام دیوونام که اینجا میکالفه بودم و هر ثانیه
 بود.کننده 

 ره.بد نیستم. چه خرب؟ کارهای رشکت چطور پیش می -

هایی که ره. طرحنگرانش نباش، خوب پیش می -
 ترکونه.می فرستادی عالین، داره

کردم برای چیزی جز احوال پرسی زنگ زده حس می
 «خواستی چیزی بگی آره؟می»پس گفتم: 

ظرم به ن»دانیال برای چند ثانیه ساکت شد و بعد گفت: 
 « حقته بدونی، برای همین گفتم بهرته بهت بگم.

 «چی رو؟»هام تیز شد و کالفه گفتم: گوش

 شنیدم.های عمیقش رو میصدای نفس

 نباید عصبی بشی پویان. -
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چی رو باید »ام گفتم: های بهم ساییدهاز بین دندون
 «بگی؟ زودتر بگو!

ی دیگه. با همون کنه، هفتهرام داره ازدواج میدال -
 پرسه، دکرت بود، اون.

ی اول الزم بود که وجودم از آتیش درونم همون جمله
 منفجر بشه و فریادم به آسمون بلند شه.

 کر شدم داداش! جان ما آروم!  -

 .اش شکست و دستم بریدمشتی به میزم کوبیدم که لبه

 کشیدم. ایگوشی رو پرت کردم و عربده

 زاده!کشمت دکرت حرومکشمت! میمی -

رفتم! باید به هر روشی شده برگردم ایران! و باید می
شدم! باید شون رد میاین بار شده بود از روی جنازه

 گرفتم...جلوی اون ازدواج کوفتی رو می
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۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 تونی خودت رو ببینی عروس خانم.حاال می -

ام صندلیم رو به طرف آینه چرخوند. نفس توی سینه
حبس شده بود. صدای جیغ دریا و پناه پشت رسم 

 کرد. اسرتسم رو شدیدتر می

هام رو باز کردم و با دیدن آرایش الیت و آروم چشم
. رسم رو چرخوندم و با دیدن زیبای صورتم بغض کردم

 شیون ساده و جذاب موهام لبخند عمیقی زدم.

 نم خیلی خوب شده.ممنو  -

 اش از زیباییهمه»آرایشگر لبخند قشنگی زد و گفت: 
 «خودته. فوق العاده زیبایی عزیزم.
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هاش پناه جلوتر اومد و درحالی که اشک توی چشم
خواد زن خودم بشی، دمل می»جمع شده بود گفت: 

 «شه من رو بگیری ها!؟منی چقدر جذابی تو.

ام نگاه های صورتی مانیکور شدهخندیدم و به ناخن
 کردم.

 از دست تو. -

لرزید. دمل دریا کمی دورتر ایستاده بود و می
 خواست بغلش کنم و محکم به خودم فشارش بدم. می

 دخرت کوچولوی من... بیا بغلم. -

 باالخره بغضش شکست و اشک ریخت. 

 پناه جیغ زد.

 شه.ه نکن آرایشت خراب میگری -
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اشکال نداره، دوباره »آرایشگر با مهربونی گفت: 
 «کنم. بذار این لحظه رو حس کنن.آرایشش می

 دریا آروم خودش رو توی بغلم جا کرد.

 خیلی خوشگل شدی دالرام. خیلی برات خوشحامل. -

خودم رو قیم دریا کرده بودم و از این به بعد با من و 
کردیم انگار که ی مهراب زندگی میخونهمهراب توی 

 دخرت خودم شده بود.

 «قتم.عاش»دستم رو پشتش کشیدم و زیر گوشش گفتم: 

دریا به سختی ازم جدا شد و روی صندلی نشست تا 
 آرایشش رو درست کنه.

 های شوق برای رسخیلی سخت بود گریه نکنم ولی اشک
 کردن.طاقتی میخوردن از صورتم بی

 رو گرفت.  پناه دستم
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 وقتشه لباس عروست رو بپوشی. -

 لبخند پهنی زدم و همراهش وارد اتاق پرو شدم.

 به نظرت مهراب خوشش میاد؟ -

 هاش رو توی حدقه چرخوند.پناه چشم

شه خوشش نیاد. خوشش بیاد؟ بگو چطور می -
 مطمنئ باش شب در امان نیستی.

با شنیدن حرفش رسم رو پایین انداختم و برای اولین 
 بار به شدت خجالت کشیدم.

 خجالت؟ خجالت کشیدی؟ منیاد بهت بابا.  -

 «کمکم کن بپوشمش.»خندیدم و گفتم: 
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ی سفیدش نهایت پف دار. پارچهلباسم ساده بود و بی
 زد و پشت لباسم تا حدی باز بود.برق می

سفیدم رو که پوشیدم، جلوی آینه  های پاشنه بلندکفش
 قرار گرفتم با دیدن خودم لبخند عمیقی زدم.

 ای دارم پناه.العادهحس فوق -

 چرخی زدم که پناه ماتم مونده بود.

 «نظیر.نظیر، بیبی»با گیجی و تعجب گفت: 

 و بعد دستم رو گرفت و به سمت در کشید.

ولش کن مهراب رو. بیا امشب یک راست بربمت  -
 ی خودم.خونه

 ای زدم.قهقهه

 دیوونه!  -

 ام.من جدی -
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ام رو بگیرم و مثل خودش کردم جلوی خندهسعی می
 جدی باشم اما شوخی کنم.

 یک شب دیگه میام پیشت عزیزم. -

 دریا با دیدنم جیغی کشید.

 وای خدا! -

آرایشگر با تحسین نگاهم کرد که با خجالت لبخندی 
 زدم.

 صرب کنه.طفلک آقا داماد چطور تا شب  -

 تای ابروم رو باال دادم.

 «همینو بگو. واال همینو بگو.»پناه گفت: 

خواست دوباره گریه کنه که پناه نیشگونی ازش دریا می
 گرفت.

 هیس! آبغوره بسه. -
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مهراب آب دهنش رو قورت دادم و به سختی گفت: 
 «خیلی خوشگل شدی.»

 آقا داماد اومد. -

 خودم رو باختم وبا شنیدن صدای زنی از پایین تقریبا 
 هول شدم.

 وای پناه خوبم؟ چیزی منونده؟ همه چی تکمیل؟ -

 پناه با نیش باز خندید.

 همه چی عالیه. -
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 هام رو بستم و نفس عمیقی گرفتم.چشم

 «لبخند بزن. االن میاد باال.»دریا گفت: 
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ترین لبخندی که توی د عمیقلبخند عمیقی زدم. شای
کردم. هام حس میعمرم زده بودم رو االن روی لب

وجودم از خوشی و شادی و اضطراب و خوشبختی پر 
 بود... از همه چیزهای خوب پر بود.

روی ها پایین بریم، مهراب روبهولی قبل از اینکه از پله
 «خوشگل شدی پرنسس خانم.»دریا قرار گرفت و گفت: 

های دریا از خجالت رسخ شد و لبخند روی نهو بعد گو 
 هام نشست.لب

 ها پایینمهراب شنلم رو رسم کرد و بعد همراهش از پله 
رفتم و برای یک لحظه هم دستم رو ول نکرد و لباسم رو 

کرد و من هم لبخند از روی گرفت و کمکم میباال می
 شد.هام پاک منیلب

 آرایشگاه رشوع به فیلمفیلمربدار حین بیرون اومدن از 
 گرفنت کرد.
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سوار ماشین شده بودیم که آهنگ گذاشت و با شنیدن 
 آهنگ دلی از علیرضا طلیسچی لبخند عمیقی زدم.

کرد و حتی با هم دنده رو مهراب دستم رو ول منی
 کردیم. عوض می

اش بهم خیره شد و های دیوونه کنندهمهراب با چشم
 «به خدا.دلی خیلی دوست دارم »گفت: 

با هم رشوع به خوندن آهنگ کردیم و من دسته گلم رو 
 رقصیدم.دادم و تو ماشین میتکون می

از قبل با هم رقص مترین کرده بودیم و مهراب خیلی  
اومد و حتی بعضی جاها خودش خوب از پسش بر می

گفت و دل من رو ضعف یک ایده و یک حرکت جدید می
 برد.می

و دیدن جمعیت زیاد از شوق لربیز  به تاالر که رسیدیم
ها به خاطر ما اومده ی این مهمونشدم. چون همه
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بودن. مامان مهراب اولین کسی بود که ما رو بوسید و 
 هاش جمع شده بود.تربیک گفت. اشک توی چشم
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عزیزم.  خیلی خوشگل شدی»با لبخند بهم گفت: 
 «ای. خوشبخت بشید الهی.العادهفوق

 ممنونم مامان. -

اورد اما حس خوب هم ی مامان قلبم رو به درد میکلمه
 بود وخواست فرنگیس هم اینجا میداد. دمل میبهم می

هام از اشک خیس کرد. چشمبرام آرزوی خوشبختی می
دونستم کنارم کردم چون میشد ولی نباید گریه می
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و با بابا برام خوشحالن و آرزوی خوشبختی  ایستاده
 دارن. 

هام شد که لبخندی ی اشک توی چشممهراب متوجه
 زدم تا جلوی نگرانیش رو بگیرم.

هایی که اکرث غریبه به اطراف تاالر رفتیم و به مهمون
 آمد گفتیم. بودن و از طرف مهراب بودن خوش

 کخانم کیانی با دیدنم لبخند عمیقی زد و بعد اش
 ریخت.

دالرام عزیزم. خوشبخت بشی. مهراب جانم مواظب  -
 ها.دخرت من باشی

 خانم کیانی رو محکم بغل کردم.

 عاشقتونم. ممنون. -

 لب گزید و صورتم را نوازش کرد.
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 هایی.تو الیق بهرتین -

درسته با پرسش و شوهرش خاطرات خوبی نداشتم ولی 
 الیقتونستم کلی خاطره بسازم. این زن با خودش می

 ها بود، چون فرشته بود! یک فرشته.بهرت از این

کردم تا حاال اینقدر توی جایگاه نشستیم و حس می
تونستم مامان و بابا رو خوشحال نبودم چون االن می

 تونستم لبخندشون رو ببینم. کنارم حس کنن. می

 «مامان بابا. دوستون دارم»زیر لب گفتم: 

 مهراب دستم رو گرفت.

 همین االن پیشمونن. اون ها -

 لبخند زدم و دستش رو فرشدم.

 کنمدونم. حسشون میمی -

. 
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مهراب پیشونیم رو بوسید که یک دفعه صدای جیغ 
ها بلند شد و تازه به خودمون اومدیم که به ما مهمون

 چشم دوخنت.
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داختم که مهراب مردونه از خجالت رسم رو پایین ان
 خندید.

یک سوپرایز »دریا با ذوق به طرفمون اومد و گفت: 
 «دارم برات.

 «سوپرایز؟»با شوق گفتم: 

 آره، آره! -

 جی رفت.و بعد رسیع به سمت دی
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خوام به امشب می»دریا میکروفن رو گرفت و گفت: 
مناسبت ازدواج بهرتین خواهر دنیا برقصم. و این آهنگ 

داماد انتخاب کرده چون متام منت آهنگ در رو آقا 
 «خصوص عروس خانم نوشته شده.

 با تعجب نگاهی به مهراب کردم و خندیدم.

 با خواهرم برنامه ریختی؟ -

 مهراب لبخند پهنی زد.

آهنگ عشق دمل با صدای امید افخم لبخندم رو 
ش اتر کرد. دستش رو گرفتم و رسم رو روی شونهعمیق

 گذاشتم.

دریا با رشوع شدن آهنگ با مترینی که از قبل داشته و 
من اصال متوجه نشدم رشوع به رقصیدن کرد و ماهرانه 

 رقصید. می
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 هام جمع شده بود.اشک توی چشم

 قبل از اینکه تو رو بشناسم 

 یه چیزی تو زندگیم کم بود

 ی این دل دیوونه واسه

 عاشقی یه حس مبهم بود

  تو رسیدی و دمل حس کرد

 همه چیشو داره میبازه

 گفتی هیچ کسی منیتونه 

 بینمون فاصله بندازه

 هاش زل زدم.به چشم

 تونه بینمون فاصله بندازه.هیچکس منی -
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نظیر دریا خیره شدم و از شدت ذوق دوباره به رقص بی
 دونستم چطوری خوشحالیم رو نشون بدم.منی

 عشق دمل دلو آروم میکنی 

 وقتی بهم زل میزنی

 حس خوبیه که هر لحظه 

 تو همراه منی
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 عشق دمل این روزا که پیشمی 

 حال و هوام یه جور دیگست

 های مهربونت مگه میشه به چشم
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 دل نبست؟

های مهربونت شه چشممگه می»مهراب زیر گوشم گفت: 
 «دل نبست؟

 لب تر کردم.

 ارم عشق دمل.دوست د -

و بعد رگ دستش رو ملس کردم و دست مهراب هم پشت 
 کمرم رو ملس کرد که با شیطنت خندیدم.

 به رقص دخرتم توجه کن. -

 و بعد مهراب خندید و نگاهش رو به دریا دوخت.

با متام شدن آهنگ صدای سوت و جیغ کشیدن 
هام رو ها بلند شد و من هم دست زدم و دستمهمون

 آغوش کشیدن دریا باز کردم.برای در 
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 عالی بود!»دریا من رو آروم بغل کرد که با ذوق گفتم: 
 «تو کی یاد گرفتی اینقدر با عشوه برقصی؟

 خندید و رسش رو پایین انداخت.

 رفتمرم خونه دوستم نیایش؟ مییادته گفتم می -
 ی مامان مهراب. وای عاشقشم، عاشق!خونه

 خت و لبخند زد.مهراب تای ابروش رو باال اندا

 اش رو کشیدم.خندیدم و گونه

 دم بریده. -

 صدای دیجی بلند شد.

اید؟ برای بهرتین بخش امشب!؟ ها آمادهمهمون -
 ی عروس دوماد! رقص دو نفره
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صدای جیغ و دست بلند شد که دست مهراب رو گرفتم و 
لبخندی زدم. به کمکش از سکو پایین اومدم و با رشوع 

 ه قرار گرفتیم.شدن آهنگ توی جایگا

 روی مهراب ایستادم و کمرم رو خم کردم.به پهلو رو به

 چقدر موج موهات به دریا میاد

 چقدر با تو ساحل متاشاییه

 رست رو گذاشتی روی شومنو

 چقدر حس این لحظه رویاییه

 موهاتو نبندو رها کن تو باد

 موهات وقتی که بازه زیباتره

 کنارت پُر از حس خوشبختی ام

 باشی این زندگی بهرته تو که
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بعد از متوم شدن یک بخش رقص یک نفره من برای 
مهراب، مهراب مردونه به سمتم اومد و دستم رو گرفت و 

 چرخوند.

 ترین ریتم و منت دنیا بود. و این قسمت آهنگ قشنگ

 هاش خیره شدم.چشمو خودم با آهنگ خوندم و به 

 چشم تو انگیزه ی عاشق شدنو -

 به وجودم داده 

 قلب من از دیدن زیباییات

 به طپش افتاده 
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 هاشدقیقا اولین دیدارمون، اولین جرقه با دیدن چشم
ق ی عاشتو انگیزه چشم»بود.  زیر گوشش آروم گفتم: 

 «شدنو به وجودم داده.

و گفت: مهراب پشت کمرم رو گرفت و من رو خم کرد 
 «هات به طپش افتاده.قلب من از دیدن زیبایی»

رقصمون ادامه داشت و از عشق پر شده بودم و 
تونستم به کسی جز مهراب نگاه کنم. انگار این منی

 لحظه برای ما ساخته شده بود.

 مثه خواب میمونه این لحظه ها

 که دستای تو توی دست منه 

 چه احساس ِ نابی چه آرامشی 

 ین وقت دلبستنهاالن بهرت

 غروب و نگاه تو باخنده هات 
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 منو حال خوبی که دارم باهات

 تو گوشم بگو هستی تا آخرش 

 تا من زندگیمو بریزم به پات

ها که باالخره آهنگ متوم شد و بعد صدای جیغ مهمون
 «داماد عروسو ببوس یاال یاال! »گفنت: پشت رس هم می

نگاه کرد و بعد ها مهراب با خنده به جمع مهمون
هاش نگاهش به مامانش افتاد که با اشک توی چشم

 کرد.نگاهمون می

هاش لبخندی به مهراب زدم که آروم رسم رو با دست 
هام هاش رو روی لبگرفت و برای چند ثانیه آروم لب

 گذاشت.

ی پیش عقد کرده بودیم و حاال عروسی، یک اینکه هفته
 ب بود.نظیر برام مثل یک خواعروسی بی
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 ام شده. باورکردم اسم این مرد وارد شناسنامهباور منی
 کردم اسم این مرد روی قلبم حک شده.منی

یک دفعه صدای مردهای توی جمع بلند شد که با هم 
 «اوه! دوباره دوباره.»گفنت: 

انداختم که مهراب نگاهش خندیدم و تای ابروم رو باال 
ای دوخت و بعد با جدیت کنار کشید و رو به گوشه

 دوباره همراهم به جایگاه اومد.

 «چی شد یهو؟»دستش رو گرفتم و زیر گوشش گفتم: 

جدیت نگاهش از بین رفت و بعد با آرامش و لبخند 
 «هیچی.»هاش گفت: روی لب
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ی مادرش با رشوع شدن ناگهانی رقص مترین شده
هام گرد شد که با آهنگ یار شیرین لیال فروهر شمچ

داد برای یک بدنش رو به صورت ماهرانه حرکت می
بردم که دقیقه داشتم با متام وجود از رقصش لذت می

یک دفعه دریا هم به صورت هامهنگ کنارش رقصید و 
 وارد شد.

 رقصید ونگذشته بود که پناه رو دیدم که همراهش می 
 بعد فریامه.

هام جمع شده بود و در آخر داریوش اشک توی چشم
بود که با ویلچریش حرکات دست رو به صورت هامهنگ 

 رقصید. داد و خیلی بامزه میانجام می

دستم رو روی صورتم گذاشتم و از تعجب و لذت و شوق 
 دونستم باید چی بگم...منی

۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 
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 پویان

عصبانیت و  با عجله از ماشین پیاده شدم. از شدت
 زدم.اسرتس نفس نفس می

هام مشت شد. وارد تاالر با شنیدن صدای آهنگ دست
شدم، امیدوار بودم کسی رو نبینم که مانع ورودم بشه 

 که خوشبختانه نبود.

به سمت درب ورودی سالن دویدم و بعد با دیدن 
ی روبروم ایستادم! با دیدن این که دالرام توی صحنه

نظیر چقدر جذاب شده بود که یک لباس عروِس بی
داد، رقصید و بدنش را حرکت میچقدر با عشوه می

محو شدم؛ ولی چند ثانیه نگذشته بود که با دیدن 
 هام مشت شد.مهراب خون به مغزم رسید و دست
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ت خواسوقتی دالرام رو چرخوند و خندیدن دمل می
رسش رو از تنش بربم و خون به پا کنم ولی بعد با 

دیدن لبخند دالرام، پاهام از حرکت ایستادن. توی 
 هاش خیره شد. گوشی مهراب چیزی گفت و بعد به چشم

کشه، کردم قلبم داره وجودم رو به آتیش میحس می
ی وجودم رو گرفته بود. سالن از گرما و حرارت همه

شون شده ی رقص دونفرهخیره ها پر بود و همهمهمون
زنه و ام بیرون میکردم آتیش از بینی. حس میبودن
 هام از عصبانیت به رنگ خونه.چشم

 رفت.های کاترین روی مغزم راه میحرف

خوای نه اتفاقا. خیلی هم مهمه. اگر ازدواج کنه می -)
چی کار کنی؟ برای همینه که پرسیدم چقدر دوستش 

 داری.
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 گیرم.به زور میطالقش رو  -

 لبخند محوی زد.

شه. بیشرت ازت اون اینطوری هیچ وقت عاشقت منی -
 شه.(متنفر می

پرید. پایین می ام از شدت عصبانیت باال وی سینهقفسه
گفنت داماد عروس رو ها که میبا شنیدن صدای مهمون

خواستم فریاد بزنم و این عروسی رو بهم ببوسه، می
جهنم کنم! اما هنوز هم پاهام  بزنم! این عروسی رو

 برای حرکت کردن قفل کرده بود.

وقتی دیدم دالرام لبخند زد. لبخندی که تا االن به 
عمرم ندیده بودم قلبم از تپش ایستاد. وقتی عشق توی 

 هام خاموش شد.هاش رو دیدم آتش داغ چشمچشم
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وقتی دیدم عمیقأ مهراب رو، اون دکرت نکبت رو  
ی بین ابروهام باز شد. اون خوشبخت بوسه، گرهمی

 بود!

شید، حداقل نه االن. شه! شام، ما منی)دالرام و تو منی
ای بسته شده و اون چون دل دالرام عمیقأ به کس دیگه

طور دالرام رو دوست داره. وجود تو فرد هم همون
کنه، باید درگیری و نگرانی شون رو سخت میزندگی

رو از دالرام  ختیداشته باشن. اینطوری خوشب
گیری چون دیگه خوشحال نیست! ناراحته، نگرانه. می

اما اگر تو واقعا دوستش داشته باشی، دوست داشتنت 
اش رو ذاری زندگینهایت باشه، اون موقع میبی

 بکنه.(
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 شد، دملمی های کاترین مثل مته توی رسم کوفتهحرف
خواست خواست از درد فریاد بزنم. هنوز هم دمل میمی

 دالرام رو کنارم داشته باشم! 

)خوبشختی در انتظارته پویان، فقط باید براش صرب 
 کنی.(

قبل از اینکه از تاالر بیرون بزنم، مهراب رو دیدم که 
کنه. بهم خیره شده و با اخم و جدیت نگاهم می

 الر بیرون رفتم.پوزخندی زدم و از تا

هام گرفتم و با سوار ماشین شدم و فرمون رو توی مشت
تونستم روندم و از تاالر فاصله متام رسعتی که می

. فکم سخت و محکم شده بود، از صورتم حرارت گرفتم
دار بود. چند بار فریاد های کشزد و نفسبیرون می

 زدم و مشتم رو به فرمون کوبیدم.
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 لعنت بهت!  -

نار ی کاینقدر بلند بود که برای یک لحظه رانندهصدام 
 دستم که یک خانم بود برگرده و با تعجب نگاهم کنه.

پام رو روی پدال گاز فشار دادم و تا بام تهران روندم 
اومد، ولی با دیدن ماشین همون زن که دنبامل می

هام به شدت به هم دیگه گره رسعتم رو کم کردم. اخم
 خورده بود.

 رو پایین کشیدم و کنارش حرکت کردم. پنجره

خوای؟ دردت چیه افتادی دنبامل؟ بابام چی می -
 فرستادت؟

خواستم بذارم خودکشی کنی! ها! منیعجب -
 ها شده.ات شبیه همونقیافه

 ای زدم.با عصبانیت قهقهه
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 خواستم خودکشی کنم.من منی -

تای ابروش رو باال داد و دوباره دستش رو به زور ول 
 کرد.

 خب باشه. برو به عصبانیتت برس! -

 همین که خواست بره بلند فریاد زدم.

 گفتم کی هستی؟ -

 بابا ومل کن! من اسمم ااِلست!  -

 شناسه؟اال؟ بابام تو رو از کجا می -

شد و مدام به دستم مشت دیگه داشت از دستم کالفه می
 زد تا ولش کنم.می
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شناسم، نه بابات رو! فقط به جان خودم نه تو رو می -
خواستم بری خودکشی کنی. وقتی اونقدر منی

عصبی دیدمت، ترسیدم و دنبالت افتادم تا نزنی 
 !خودت رو بکشی

هام در متام این مدت خیره شده بود، باالخره به چشم
 د.باریهاش صداقت میدستش رو ول کردم. از چشم

چه عجب! خورد و خمیر کردی دستم رو... خب  -
 حاال کی باعث شده به سیم آخر بزنی؟

 هشدارآمیز نگاهش کردم که حد خودش رو بدونه.

باشه... »ی تسلیم گفت: دستش رو باال گرفت و به نشونه
کشی، من باید باشه بابا. خب حاال اگر خودت رو منی

 «برم.

خودم متوجه بشم گفتم: قبل از اینکه بره بدون اینکه 
 ...«صرب کن»
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۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 دالرام 

هام رو در با اشتیاق وارد خونه شدیم. باالخره کفش
 تپیداوردم و به پاهام اسرتاحت دادم. قلبم نامنظم می

کشیدم به مهراب نگاه کنم و قرار بود. خجالت میو بی
 کرد.مهراب دستم رو ول منی

 لبخندی زد.

 اومدی دالرام. به خونه خوش -

 هام قاب گرفتم.روش ایستادم و صورتش رو با دستروبه

 به خونه خوش اومدی. -

هاش گذاشتم و مهراب که هام رو روی لبو بعد لب
تاقانه تابه مشانگار برای بوسیدنم خیلی وقت بود که بی

کشید. حس همراهیم کرد و دستش رو روی کمرم می
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1600 

1600 
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شد اما شدنم میملس دستش روی بدنم باعث مورمور 
 نظیر و لذت بخش بود.حتی همین حس بی

 هامون شدت دادم.مهراب رو جلوتر کشیدم و به بوسه

کردم یک روز هم فکر منی»هامون گفتم: میون بوسه
 «بدستت بیارم.

 تونستم.خواستم بدستت بیارم و منیمن می -

داشت در مورد همخونه بودنم و عقد موقتم با پویان 
گذشته اهمیتی نداشت، ما االن کنار هم  گفت. امامی

 بودیم.
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ی فضا رو وارد اتاق شدم. بوی عطر رسد مهراب همه
گرفته بود همون عطری که اولین بار هوش از رسم برده 

 بود.

 دونستی اول عاشق عطرت شدم بعد خودت؟می -

 رو توی آغوشش گرفت. مهراب خندید و من

 بچرخ. -

خواست زیپ لباس عروسم رو باز کنه. لب گزیدم و می
 رسم رو پایین انداختم. 

خوام فقط می»هام نشست و گفت: دستش رو شونه
 «کمکت کنم لباست رو در بیاری.

خواست هام از تعجب گرد شد. یعنی دیگه منیچشم
که  شدماش کاری بکنه؟ تند رسم رو باال گرفتم و خیره

 یک دفعه قهقهه زد.
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 بچرخ عروس خانم، ناز نکن. -

ی لب به دندون گرفتم و چرخیدم. قلبم محکم به قفسه
هام از شدت هیجان کوبید و دستام میسینه

 لرزیدن.می

دستش رو روی کمرم کشید که لبخند گرمی زدم. به 
آرومی زیپ پنهان رو باز کرد. رسش رو به کنار گوشم 

 «ادامه بدم؟»گفت:  رسوند و آروم

 با دستم صورتش رو از پشت ملس کردم.

 «آره.»و با صدای محوی گفتم: 

هام رس خورد و روی زمین لباس عروس از روی شونه
زدم که دستش دور افتاد. از خجالت نفس نفس می

های گرمش کمرم حلقه شد و آرومم کرد. حس دست
 العاده بود.روی بدن رسدم فوق
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هام رو بستم و برای بوسیدنش دم. چشمرو بهش برگردون
قدم شدم. دستش رو پشت گردنم گذاشت و من رو پیش

هام هاش رو آروم روی لببه سمت خودش کشید. لب
 گذاشت و نرم بوسید. 

ها از حرکت بیاسنت و فقط من خواست ثانیهدمل می
 باشم و مهراب، تا ابد.

، بوسیدنشدستم رو به سمت یقه کتش بردم و در حین 
 مون بیشرت شده بود.کراواتش رو باز کردم. شدت بوسه

کراوات رو روی زمین انداختم و بعد کتش رو از تنش  
 دراوردم.
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به سختی دست از بوسیدن کشیدیم تا نفس بگیریم. 
 یجان باالام از شدت عشق و هی سینهدرحالی که قفسه

رفت، رسم رو به پشیونیش متاس دادم و پایین می
 هام گرفتم.صورتش رو با دست

 عاشقتم... -

ام همهراب لبخند گرمی زد و دوباره برای چند ثانیه لب
 رو بوسید و بعد فاصله گرفت.

 بذار موهات رو باز کنم. -

 «اول بذار من یک چیزی بپوشم.»خندیدم و گفتم: 

تو کمد بیرون کشیدم و تنم کردم. روبدوشامربم رو از 
 تپید. هنوز هم قلبم از هیجان بلند می

 روی آینه نشستم. روی صندلی روبه
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مهراب با آرامش و لبخندی گرم پشتم قرار گرفت و با 
ای . بدون اینکه ذرهدقت تورم رو از موهام جدا کرد
 موهام کشیده بشه و دردم بیاد.

واست ببوسمش و فراتر از خو االن بیشرت از قبل دمل می
بوسه رو باهاش تجربه کنم، دقیقا همین االن. دیدن 

وار بیشرت اش از توی آینه من رو دیوانهحالت چهره
کرد. ای کاش اینقدر عمیق و آروم نبود تا عاشقش می

 تونستم از خیر بوسیدنش بگذرم.می

باالخره بعد از چند دقیقه موهام باز شد. شونه رو از 
هام برداشت و به آرومی شونه کرد. نفس روی میز

 تونستم بیشرتدار و پرحرارت شده بود و دیگه منیکش
 از این تحمل کنم.

بعد از صاف و یکدست شدن موهام، روی رسم رو بوسید 
 که بلند شدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم.
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 یک ذره هم دردم نیومد. -

 مهراب خندید.

 م.کلی دقت کردم موهات رو نکش -

 خواست موهای تو رو بکشم! و بعد هم...منم دمل می -

هام رو شکار کرد که و قبل از اینکه ادامه بدم، لب
 دستم رو بین موهاش بردم و به موهاش چنگ زدم.

کرد. این بوسه فقط های قبل فرق میمون با دفعهبوسه
شد. فراتر بود، زیباتر بود، به یک بوسه ختم منی

 تر بود.عمیق

وم روی تخت دراز کشیدم و مهراب با لبخندی گرم آر 
 نزدیک شد...
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مالفه رو تا روی گردنم کشیدم و نفس عمیقی گرفتم. 
تپید و موهام به رسم چسبیده قلبم از هیجان بلند می

 بود.
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اه ب نگدستم رو روی قلبم گذاشتم و با لبخند به مهرا
زد. لب به دندون گرفتم کردم که مثل من نفس نفس می

 هام رو بستم.زده چشمو خجالت

 مهراب دستش رو بین موهاش برد.

 کشی خانم کوچولو؟هنوزم خجالت می -
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ی خودم رو به سمتش کشیدم و رسم رو روی قفسه
اش گذاشتم و با انگشتم خطوط نامفهومی روی سینه
 اش کشیدم.سینه

 کشم.منی -

هام گرفتم و نوازش کردم. کمی دستش رو توی دست
 حس»قرار گفتم: مکث کردم و بعد با لحنی آروم و بی

 «ای بود.العادهفوق

 مهراب موهام رو بوسید و صورتم رو نوازش کرد.

 العاده است.همه چیز با تو فوق -

لبم رو گزیدم و خودم رو باال کشیدم تا دوباره 
هاش رو به و بوسیدم و بعد لبهاش ر ببوسمش. چشم

هاش نهایت لذت رو آرامی بوسیدم تا از تک تک ثانیه
 بربم.
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عاشقتم... با تو خوشبختم. ازت ممنونم که وارد  -
تونه ی تو منیام شدی. هیچکس به اندازهزندگی

هام بیاره و من رو خوشحال کنه، لبخند روی لب
 خوشبختم کنه.

 موهام رو پشت گوشم زد.

د زندگیم شدی و بهش معنا دادی. کاری تو وار  -
کردی به غیر از مردم به خودم هم فکر کنم. به 

خودم هم اهمیت بدم. از مشکالت و احساسات 
همون روزی که پات رو توی مطب گذاشتی، حسی 

کردم. رو تو وجودم زنده کردی که تا قبل حس منی
هات، کالفه هات شدم، هول شدنعاشق اخم کردن

یک دنیای جدید بهم هدیه دادی  هات. توشدن
 وقت یادت نره که دوست دارم...دالرام... هیچ

279 
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۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰ 

 است. ها! مهراب! ناهار آمادهبچه -

داریوش تلویزیون رو خاموش کرد و با ویلچرش با 
 .احتیاط وارد آشپزخونه شد

 زدم و موهاش رو بهم ریختم. لبخندی بهش

 فیلمش خوب بود؟ -

 داریوش رسش رو پایین انداخت.

دادم از رس عادته. تنها کاری که همیشه انجام می -
 فیلم نگاه کردن بوده، دیگه برام لذتی نداره.
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فهمیدمش. چند سال نگاهت رو به یک تلویزیون می
بدوزی و دنیای اطرافت رو نبینی کم کم برات فیلم 

 شه و تحمل کردنش هم سخته.ارزش میهم بیدیدن 

 .هرچی دوست داری بگو برات تهیه کنیم -

 تری زد.لبخند عمیق

 کنی.مثل مامان مهوش صحبت می -

اش با خانم کیانی خوب بود و این خوشحال بودم رابطه
 امیدوار کننده بود.

 هاش از اتاقش بیرون اومد. دریا با عینک روی چشم

 اد.چه بوی خوبی می -

 کنی با رمان نوشتنت.هات رو کور میآخر چشم -

 هاش رو درآورد.بدنش رو کش داد و صدای انگشت

 متوم شد. -
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 با خوشحالی نگاهش کردم.

 جدی؟ متوم شد؟ -

 لبخند رضایت بخشی زد.

 آره خیلی هم خوب متوم شد. احساس خوبی دارم. -

 «باید بدی بخونیم.»مهراب از پشتش اومد و گفت: 

 هاش رو نشون داد.ف دندوندریا ردی

 خورید ها.باشه. اما خب به بعضی چیزها برمی -

 مهراب پیشونیم رو بوسید و بعد روی صندلی نشست.

منظورش »داریوش خیلی عادی و خونرسد گفت: 
 «است.صحنه

 «تو هم خوندی؟»مهراب با تعجب گفت: 

 داریوش شونه باال انداخت.
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 آره خب. -

خب به کمکش »زدم که گفت: با گله اسم دریا رو صدا 
 «احتیاج داشتم.

 تای ابروم رو باال دادم.

 بشینید.  -

مشغول خوردن برنج و مرغ بودیم که نگاهم رو به دریا 
 .دوختم

 خوای اسمش رو بگی؟هنوزم منی -

 لبخندی زد و از خوردن دست کشید.

 حارضید؟ بگم؟ -

مهراب خندید و رسی تکون داد و منم با هیجان گفتم: 
 «آره! بگو. آره!»

 دریا لبخند عمیقی زد.
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 جنون آغوشت. -

 #پایان

 به پایان رسید داستان ما.

 با تلخی رشوع و با خوشی پایان...

ممنونم ازتون که تا اینجا همراه من و داستان بودید. 
امیدوارم ازش لذت برده باشید و خاطره خوبی براتون 

 ساخته باشم.

با داستان جنون اغوشت خندیدم و کلی هم گریه کردم. 
های داستانم زندگی کردم و عاشقانه من با شخصیت

دوستشون دارم. دالرام منطقی و محکم در کنار 
احساسات قشنگش. پویان سخت و لجباز و فردی مقابل 

تونسنت باهم باشن. من با ها هیچوقت منیدالرام که این
ها همچین مردهایی م ما زناین رمان خواستم نشون بد

ی منطقی و پسندیدم. دملون آرامش و توجهرو منی
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خواد و دالرام هم مهراب رو مردی حامی و مهربان می
انتخاب کرد. مردی عاشق و مهربان با لبخندی گرم و 

هایی البته تاریک و خوب بودن رو با مهراب یاد چشم
 گرفتیم و تغییر رو با پویان.

 رسید داستان ما. خالصه به پایان

 ✨♥دوستون دارم شب و روزتون خوش.

۰۰۱۱/۱/۲۰ 
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