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های پشت رسم انداختم و  از آینه بغل نگایه به ماشی   
 رسعتم بیشتر کردم. 

 
سن بهمون -  ! بیشتر کن رسعتتو! زود باش دارن مت 

 
م، عصبی توپیدم بهش؛  بدون اینکه نگاهم رو از جاده بگت 

 
 بهم نزن کیانا! خفه شو، تمرکزم  -

 
با دیدن خط پایان بلند خندیدم و همی   که رسیدم روی 

. کیانا  خط، دسبر رو کشیدم و ماشی   رو نگه داشتم

 جیغ  زد و خودش توی بغلم انداخت؛
 

 دستام دورش حلقه کردم و کنار گوشش لب زدم: 
 تموم شد...بردیم!  -

 
با خوشحایل ازم جدا شد و در ماشی   باز کرد. من هم 

 ها رافتم.  افالله ییاده شدم و سمت بههبال
 کارمون باهم تموم نشده خانم راد!   -

 
دستام توی جیب پالتوم بردم و به سمتش برگشتم. 

 یوزخندی زدم و گفتم: 
-  !  افعال برو جشن باختتو با دوستات بگت 
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 وقت برای تسویه حساب زیاد هست... 
 

با این حرافم دستاش مشت کرد و با افیک قفل شده 
ی بگه که نگاهم ازش گرافتم و راه اافتادم خواست  چت  

 سمت ماشینم، که کیانا لدام زد: 
 هوی...آشوب کجا؟ -

 
 نیم نگایه به سمتش انداختم و گفتم: 

 برمیگردم خونه!  -
 

اض هاش، سوار ماشینم شدم.  گفتم و بی توجه به اعتر
 استارت زدم و حرکت کردم.... 

 کرد
ی
 . مموزیک پیل کردم و با حایل خوش رانندگ

م.   باالخره تونسته بودم اون پرسک یر ادعا رو بتی
 

ای زدم و شیشه ماشی   پایی   زدم. درحایل که یک  قهقه
ون بردم.   دستم روی افرمون بود، دست دیگم از ینجره بت 

 
بادی که وزید، شال از روی رسم انداخت و روی 

ای نکردم و تا رسیدن به خونه  هام اافتاد. توجه شونه
 که پخش یم

ی
 شد رو زمزمه کردم.  آهنیک

 
 "باالخره کارتو کردی! 
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؟!   اگه نتونم ازت دل بکنم چی
 ...

ی
 تو دلمه واست حرافای قشنیک

"!  یه دلم میخواد تورو دست خودم ب 
 

با رسیدن رس خیابون، لدای آهنگو کم کم کردم و شالم 
رو روی رسم انداختم. با رسیدن به مقابل عمارت، با 

  داخل بردم. ریموت در رو باز کردم و ماشی   
 

ماشی   نگه داشتم و  گوشی رو از داخل داشبورد 
برداشتم. ییاده شدم و با ریموت درو قفل کردم و سمت 

 عمارت رافتم. 
 
هارو باال رافتم و خواستم وارد خونه بشم که در  پله

توسط بهراد باز شد. چهرش یه جوری بود و مشخصه  
و اهایل عمارت بهم ریخته

َ
 است؛  که ج

 
 ال انداخت و با طعنه لب زد. ابروبی با

یف آوردی!  -  به به...دختر عمو، باالخره ترسی
 

.  چیب  به بینیم دادم؛ از کنارش رد شدم و داخل رافتم

هام  پالتوم رو در آوردم و مشغول عوض کردن کفش
 شدم. 
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که با انگشت به لفحه ساعت مهیش، اشاره کرد و 
 دوباره گفت: 

 حواست هست ساعت چنده؟ -
 

  
 
کشیدم؛ بی توجه سمت سالن رافتم و سالم بلندی  یوف

گفتم. همه توی سالن نشسته بودن و تنها بابا، با شنیدن 
 لدام رس بلند کرد. 

 
باالخره اومدی...اون گوشیتو چرا جواب نمیدی  -

 باباجان؟
 
 نشنیدم!  -

 
رسی تکون داد و سکوت عجیبی بینشون حاکم بود. 

لله موندن هاشون توی هم بود و من الال حو  قیاافه
ها قدم برداشتم و باال  توی جمعشون نداشتم. سمت پله

 رافتم. 
 

ی آذین  خواستم وارد اتاقم بشم که با شنیدن لدای گریه
ش رو  از اتاق کناری، به سمت در رافتم و آروم دستگت 

. آروم رسم رو داخل بردم و با دیدنش که  پایی   کشیدم

بغل گرافته توی تارییک پایی   تخت نشسته بود و زانوهاش 
 بود، با نگراب  داخل شدم؛ در رو بستم و به سمتش رافتم. 
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 آذی...چی شده؟ -

 
با شنیدن لدام انگار تازه متوجه حضورم شده باشه،که 

اش بیشتر شد. کنارش  رس بلند کردم و شدت گریه
 نشستم و رسش روی سینم گذاشتم. 

 
 هیش...آروم باش و تعریف کن ببینم چی شده باز؟ -

 
 لرزد، گفت:  برداشت و با لدابی که از بغض یمرسش رو 

 محمد...بهم خیانت کرده!  -
 زنه حاملست ازش! 

 
 ناباور هیب  کشیدم و گفتم: 

؟ -  چی
 یعب  امکان نداره، محمد... 

 
 که وسط حرافم یرید و این بار با گریه ادامه داد. 

 میخواد طالقم بده، دیگه من و نمیخواد...آشوب!  -
 

دلداریش بدم یا که آرومش کنم. من حبر بلد نبودم 
 دستش توی دستم گرافتم و گفتم: 

 آروم باش، حاال که نمیخواد...به جهنم!  -
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 بزار بره مرتیکه بی لیاقت! 
 
 تونم!  ..نیم دوستش دارم.  - 

م!  من بدون محمد یم  مت 
 

...مگه یم  عجیبی بود دوست داشیر 
شه ییک رو با  چت  

ازم دوست وجود همه کارای بد و غت  قابل بخشش ب
 داشت...؟! 

 
من هیهوقت عاشق نشده بودم و دوست نداشتمم هیچ 

 ای رو تجربه کنم؛ وقت همهی   حس مسخره
 

 ابروبی باال انداختم و گفتم: 
ی...مطمی   باش!  نیم -  مت 

 
 به شکمم کشیدم و بی توجه به حال بدش، گفتم: 

 دسبر
 شام خوردید؟ -

 
 د. ای متعجب نگاهم کرد و زیر خنده ز  چند لحظه

وای آشوب...تنها کیس که توی این موقعیت میتونه  -
 !  من و بخندونه، توبی
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ای کشیدم. دسبر به چشمام   از جام بلند شدم و خمیازه
 کشیدم و گفتم: 

م  - ی کوافت کنم و بگت  بخند بخند...من برم پایی   یه چت  
 بخوابم! 

 
 متاسف رسی تکون داد و گفت: 

 برو...دیوونه!  -
"ای گفتم و  "شب ون رافتم. دامون از اتاق بخت  از اتاق بت 

ون  روبروبی با رکابی سفید و شلوار اسلش مشیک رنگش بت 
 . با دیدنم لبخندی زد و گفت:  اومد 

 چطوری آش رشته؟ -
 

 اخیم کردم و گفتم: 
 زهرمار...دلت هوس کتک کرده؟ -

 
 که دستاش به نشونه تسلیم باال آورد و خندید: 

؟بداخالق...احوالت یرسیدما، چ -  را میخوا بزب 
 

زد. از بس که این پرس  موندم تا لبح حرف یم اگه یم
هام رو پایی   رافتم که  یرحرف و رومخ  بود. نموندم و پله

 هاش پشت رسم شنیدم.  لدای قدم
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خونه شدم که دیدم بهراد و هامون پشت مت    وارد آشتی 
خورن؛ دامون زودتر از من به  نشسیر  و دارن غذا یم
 ت مت   نشست. سمتشون رافت و پش

 
 دوتا بشقاب واسه خودمون بیار!  -

 
سمت کابینت رافتم و دو تا بشقاب و قاشق برداشتم. 
پشت مت   نشستم؛ بشقاب و قاشق دامون مقابلش  

ای که روی مت   بود،  و برای خودم از قابلمه  گذاشتم
 شویت پلو خایل کردم . 

 
در سک وت مشغول خوردن بودیم، که هامون لیوانش 

 وی مت   گذاشت و گفت: رو محکم ر 
آخیش...خدابی از وقبر گفیر  سوِرن برمیگرده الال  -

 انرژی خایص گرافتم! 
 

"ای نثارش کرد.  بهراد نگاه چپیک بهش انداخت و "ابله
ها بود؛ قاشق آخر رو دهنم   تر دوقلو  بهراد برادر بزرگ

گذاشتم و بیخیال از پارچ آب، لیواب  رو یر کردم و رس  
 دامون با اخم گفت:  کشیدم. که این بار 

کت  - واس خاطر گندی که داداشش به خانواده و رسی
 زده، میخواد برگرده! 
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شدم، لب  لیوان را روی مت   گذاشتم و درحایل که بلند یم
 زدم: 

؟ - کت برای چی  رسی
 

این بار بهراد، تکیه از لندیل گرافت؛ دستاش رو روی مت    
 گذاشت و بلند شد. 

 
بازی بوده و   محمد این مدت حواسش بی عشق -

 کارخونه ول کرده به امون خدا! 
کا و کسابی باهاشون قرارداد داشیر  

االنم طلب کارا و رسی
 ریخیر  جلو کارخونه و آبروریزی! 

 حاال بابا و عمو هم میگن باید سوِرن خان برگرده! 
ه و کارهارو  میگن افقط اون یم تونه جلوی داداشش بگت 

 حل کنه! 
 

سوِرن چیه؛ سوِرب  که وقت نفهمیدم مشکلش با   هیچ
حبر قیاافشم یادم نمیاد. چون زماب  که اون رافت من 

ده سال از زمان رافتنش   همش هفت سالم بود و االن ست  
 گذشته؛

 
 عزیز دردونه عمارت داره برمیگرده!  -
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خونه  با یوزخندی و حرص عجیبی اینو گفت و از آشتی 
ون رافت؛ دوباره خمیازه ای کشیدم و روبه دامون و  بت 

 امون که هنوز پشت مت   نشسته بودن، گفتم: ه
 داداشتونم عی   خودتون خله ها!  -

 با همه مشکل داره، از همه هم بدش میاد! 
 

خندید،   هردو زیر خنده زدن و هامون درحایل که یم
 گفت: 

 جز تو!  -
 

ون رافتم. به  چشم غره خونه بت  ای بهش رافتم و از آشتی 
قریبا بلند و اتاقم برگشتم و لباس عوض کردم. موهای ت

اِفرم رو باز کردم و روی تخت دراز کشیدم. اونقدر خسته 
دونم چطور پلکام بسته شد و به خواب  بودم که نیم

 رافتم. 
 

. بعد رسش  رسش بلند کرد و دود سیگارش رو افوت کرد 

 رو به سمت من چرخوند و گفت: 
؟ یم -  خوای چیکار کب 

 آخرش میای یا نه؟
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ش اومده بود، کیس با مشکالبر که توی عمارت یی
تونستم توی  تر از قبل یم حواسش به من نبود و راحت

کت کنم.   مسابقه رسی
 

 لبخندی زدم و گفتم: 
 معلومه که میام!  -

 
 "ایول"ای گفت و پاکت سیگارش رو به سمتم گرافت؛

؟ نیم -  کیسی
 

 رسی به سمت باال تکون دادم. 
 همون ییک دوبارم که کشیدم خییل اذیت شدم!  -

 
، نگاه از کیانا گرافتم و بلند شدم. با لدای  زنگ گوشی

ازش افالله گرافتم و کنار ماشی   ایستادم. گوشی رو از 
ون آوردم و با دیدن شماره بابا زود جواب دادم.   جیبم بت 

م...کجابی تو؟ -
 سالم دختر

 
 هنوز که شب نشده بود، اینجور شایک بود! 

 به ماشی   تکیه دادم و گفتم: 
ونم بابا!  -  بت 
ون کجاست آشوب؟ از لبح که رافبر برنگشبر این  - بت 

 !  دختر

https://t.me/Romanamone


 مسکوت
 

12 
 

 !  زود برگرد که مهمون داریم، زشته خونه نباشی
 

 کشیدم و یم
 
دونستم بخاطر برگشیر  سوِرن اینجور  یوف

ده سال رافته و بجز زنگابی که افک  
میکنه؛ این آدم ست  

کنم دو ایل سه ماه یکبار بود، یبارم نیومده بود بهشون 
 رس بزنه! 

 
لل ارتباطش بابام و عمو و محمد، برادرش بود؛ من در ا

حبر یبارم ندیدمش و تماییل هم به دیدنش ندارم. اما 
خوام رو حرف بابا حرف بزنم، پس به اجبار   چون نیم
 گفتم: 

 گردم باباجون، افعال!  یک ساعت دیگه بریم -
 

. کیانا از جاش بلند شد و به  گفتم و تماس قطع کردم

رافت جلو و سمت شاگرد نشست.  سمتم اومد. بی حرف
 هم غم عجیبی توی لورتش بود، هرچند 

این دختر
ی خدا، لبخند روی لباش بود،  نشون نمیداد و همیشه

 دونستم یه مشکیل داره؛ ویل من یم
 

در رو باز کردم و پشت افرمون نشستم. استارت زدم که  
کیانا درحایل که رسش به پشبر لندیل تکیه داده بود، با 

 وری لب زد. لحن دست
 هرجور شده شب خودتو برسون، هرجور شده!  -
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 بود، اخمالود نگایه بهش 

ی
درحایل که حواسم به رانندگ
 انداختم و با حرص لب زدم. 

 اینجوری با من حرف نزن!  -
 گفتم میام دیگه اینقدر رو مخم نرو! 

 
 سکوت کرد و من نفس راحبر کشیدم. 
خواستم ییاده کیانا رو رسوندم و به عمارت برگشتم. 

اش رو روشن   بشم که گوشی توی دستم لرزید. لفحه
 . کردم و با دیدن اعالن ییام جدید، رمزش باز کردم

 
ها شدم که دیدم از یک شماره ناشناس؛  وارد قسمت ییام

وع به خوندن متنش شدم.   بازش کردم و رسی
کت کب  آشوب کوچولو!  " به نفعته مسابقه امشب و رسی

" 
 

زدم آراد باشه، آرادی که  حدس یمیوزخندی زدم و 
 نتونسته شکست یریشبش رو افراموش کنه! 

ییغامش و بی جواب گذاشتم و از ماشی   ییاده شدم. تک 
ای کردم و بعد زدن ریموت سمت خونه قدم  خنده

 برداشتم. 
 اوخ، عسلم...نفسم...میام تا نیم ساعت دیه اونجام!  -
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با اون لحن با شنیدن لدای دامون از پشت درختا، اونم 
ش، تصمیم گرافتم یکم  حرف زدنش با دوست دختر

اذیتش کنم. به سمتش قدم برداشتم و طوری که حبر 
لدای قدمام نشنوه؛ دستام به کمر زدم و لدام کلفت  

 کردم. 
 زدی؟ پدر سوخته داشبر با گ حرف یم -

 
ها به سمتم برگشت و   با شنیدن لدام عی   برق گرافته

ی ترسیدش،  د. با دیدن چهرهگوشی از دستش پایی   اافتا
 پقر زدم زیر خنده؛

 کوافت...زهر مار...این چه نوع شوخیه خت  ندیده!   -
 

از بس خندیدم که دلم درد گرافته بود؛ دستم به دلم  
گرافتم و نکاهم بهش اافتاد که داشت گوشیش 

 داشت.  بریم
س گوشیم شکست!  -

َ
 خدا لعنتت کنه آشوب، ِگل

 
لبخند عمیقر نگاهش کردم و  باالخره خندم تموم شد و با 

 گفتم: 
 وا ی خییل قیاافت دیدب  بود!  -

 
تش گذاشت و با اعصبانیت     گوشی رو توی جیب سویرسی

 گفت: 
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 االن بهت نشون میدم آشوب خانم!  -
 

گفت و به سمتم خت   برداشت که جیغ  کشیدم و سمت 
خون ه دوییدم. خداروشکر در خونه باز بود و همون با  

بدون اینکه کفشام در بیارم سمت کفش داخل رافتم. 
ها دوییدم که با رس رافتم تو بغل ییک و خواستم بخورم  پله

، که دسبر دور کمرم حلقه شد.   زمی  
 

 بوی عطری خوشبو و نا آشنا! 
 

  های عسیل هام، قفل چشم نگاهم رو باال آوردم و چشم
ه شده  براق و عصبی  اش شد که با تاسف آشکاری بهم خت 

 بودند. 
 
 ؟خوبی  -

 
ایش،   های قلوه های من به سمت لب گفت خوبی و چشم

کشیده شد. نیشگوب  از پام گرافتم که به خودم بیام و 
 الحق هم که کار ساز بود. 

 
بزاقم دهنم رو به زور قورت دادم و کیم ازش دور شدم و 

ی مثل "ممنون" زمزمه کردم.   زیر لب چت  
 حیس زد...  لبخند کج و بی 
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...درسته؟! آشوب با افکر کنم تو  -  شی

 
بود،   با لداش به خودم اومدم؛ نباید این قدر جذاب یم

 ..!  که من با این همه ادعا محوش بشم. 
 

رسی به سمتم تایید تکون دادم و این سکوتم به مزاجش 
زیاد خوش نیومد، که دستاش توی جیب شلوارش برد و 

 ای به سمت سالن قدم برداشت.  دیگه  بی هیچ حرف
 
ه خانم سفره شام بهینید! آشوب بابا، ب - ی  رو کمک منت 

با شنیدن لدای بابا رسی تکون دادم و درحایل که سمت 
 هام رافتم، لب زدم.  پله
 بزار لباس عوض کنم و بیام.  -

 
هام رو با حودی کوتاه سفید  بعد به اتاقم رافتم و لباس

 رنگ و شلوار جی   یخ  رنگم عوض کردم. 
ردن ادکلن روی شال آبی رنگم رو یوشیدم و بعد خایل ک

ون رافتم.   خودم، از اتاق بت 
 

ها که پایی   رافتم، نگاهم به ساعت ایستاده اافتاد؛  از پله
دقیقا چهار ساعت دیگه مسابقه بود و هرطور شده باید 

 رافتم!  یم
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ه خانم، مت   شام رو  خونه رافتم و کمک منت   به آشتی 
 چیدیم و بابا اینا رو لدا زدم. 

 
سوِرن با اخمای  همه اومدن نشسیر  و آخر همه،

درهمش اومد و روی لندیل خایل کنار من نشست. عمو 
 نگایه به من انداخت و مثل همیشه با مهربوب  گفت: 

 آشوب...محمد رابطش با تو خییل خوبه!  -
 مطمئنم تو زنگ بزب  جواب میده... 

 
خواست که من با محمد تماس  منظورش رو افهمیدم. یم

م، اما نیم یدم کرده بود که جاش تونستم. محمد تهد بگت 
را به کیس لو ندم؛ حبر امروز لبح هم به دیدنش رافته 

 دونستم کجاست؛ بودم و یم
 
 زنم، ویل افک نکنم جواب بده عمو!  زنگ یم -

 
 کرد و با نیم رخ به سمت من برگشت. 

ی
 سوِرن اخم کمرنیک

 
 زنگ بزن، همی   االن!  -

 
پس   اگر هامون و دامون یا حبر بهراد بد اخالق هم بود،

ترسم و  کردم، اما حقیقتا از اون یم گردب  تقدیمش یم
 کنم.  جرئت حبر مخالفت کردن را هم نیم
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ون آوردم و  تنها گوشی را که توی جیب هودیم بود، را بت 
شماره محمد رو گرافتم. بعد چندین بوق جواب داد و 

 شود.  لدای بم و محکمش، توی گوشم پخش یم
 
 جانم آشوب؟ -

 
ه شده همه در سکوت به بودند. نگاه اخمالود   من خت 
کرد. خواستم بلند بشم، که دستش را  سوِرن اذیتم یم

روی پام گذاشت و مانع بلند شدنم، شد. اون چطور به 
 خودش اجازه داده بود که پام را لمس کنه...؟! 

 
ها  که تازه یادم اافتاد اون خارج از ایران بزرگ شده و این

ه شدم. براش عادی؛ اخم کردم و به   بشقاب غذام خت 
 
؟ -  میخوام ببینمت محمد...کجابی

 
 این وقت شب...؟ -

 بزار... 
 

 لب گزدیم و وسط حرافش یریدم. 
 همی   امشب، کارم واجبه!  -

 



 مسکوت
 

19 
 

 باشه پس االن آدرس رو میفرستم.  -
...هرچند اینجوری هم خیالم راحت  افقط آژانس بگت 

 نیست! 
 

 "ای گفتم و تماس رو قطع کردم.  "باشه
 رو از کنار گوشم پایی   آوردم و گفتم:  گوشی 

 االن ادرس میفرسته!  -
 

 سورن تند بلند شد، که بابا ابروبی باال انداخت و گفت: 
ی!  -  بشی   شامت بخور پرسم...بعدش مت 

 
 که سورن لندیل رو پشت مت   جا داد و گفت: 

م عمو جان...  -  ست 
 

با لدای "دینگ" ییامک گوشیم، رسی    ع بازش کردم و  
 و دست سورن که رسپا ایستاده بود دادم. گوشی ر 

 
 رافت، گفت:  گوشی رو گرافت و درحایل که سمت در یم

 با من بیا...آشوب!  -
 

 الال از لحن دستوریش خوشم نیومد...! 
 با حرص از پشت مت   بلند شدم و به اتاقم رافتم. 
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هام رو  پالتوم رو برداشتم و به سالن برگشتم. کفش 
ون   رافتم. یوشیدم و از خونه بت 

 
ی سفید رنگ بابا نشسته بود که با دیدن  پشت سانتاافه

من، با همون اخمای درهم بوق زد که زودتر برم سوار 
 بشم. 

 
هام رو تند کردم و رافتم سوار شدم. در رو محکم  قدم

بستم که نیم نکایه به سمتم انداخت و ماشی   رو دور زد 
ون برد.   و از حیاط بت 

 
کردم. آهنگ قدییم   دستم سمت ضبط بردم و روشنش
 کشیدم وگفتم: 

 
 پخش شد، که یوف

 اینا چیه گوش میدی آخه بابا جون؟ -
ون آوردم.  auxبعد در داشبور رو باز کردم و کابل  رو بت 

 به ضبط زدم و طرف دیگش رو به گوشیم؛
 آهنگ مورد عالقم رو پیل کردم و به لندلیم تکیه دادم. 

 
برد و کمش  لداش رو باال بردم که دستش سمت ضبط 

 کرد؛
 متعجب نگایه بهش انداختم و گفتم:  
ِمش کردی؟ -

َ
 چرا ک
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ای به رسش کردم و بدون اینکه نگاهم کنه،  با دست اشاره
 لب زد. 

 
 چون که رسم درد میکنه!  -

 
کردم،  ای باال انداختم و درحایل که لداش زیاد یم شونه

 لب زدم. 
 
 به من چه!  -

 
ی گفت که آروم رسش به طرافی   تکون داد و ز  یر لب چت  

بخاطر لدای باالی موزیک، نفهمیدم؛ مقابل آپارتمان 
 . نگه داشت، خودم لدای موزیک پایی   آوردم

 
از ماشی   ییاده شد وقبر دید من ییاده نمیشم، رسش از 

 شیشه داخل آورد و بی حولله گفت: 
؟ -  واسه چی ییاده نمییسی

 
 خواستم برم و به مسابقم برسم.  راستش یم

حولله باال رافیر  و شاهد دعوای برادرانشون الال 
 نبودم. 

 
 مونم، حولله ندارم بیام باال!  من همینجا یم -
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 ای گفت و بدون هیچ ارصاری رافت؛  باشه

 
ه شدم...   از پشت رس بهش خت 

 
اون زیادی جذاب و خوشتیپ بود، یا من خییل بی جنبه 

 بودم...؟! 
 

حریص از  ای از رافتنش گذشته بود که چهل و ینج دقیقه
 ماشی   ییاده شدم. نگایه به ساعت انداختم. 

رسیدم وگرنه آبروم جلوی  باید تا نیم ساعت دیگه یم 
 رافت!  همه یم

 
با لدای زنگ گوشیم، در ماشی   بستم و با دیدن شماره  

 کیانا، آیکون ستی  رنگ رو کشیدم و جواب دادم. 
 
 الو...آشوب کجابی تو؟ -

 
 انداختم و گفتم: کالافه نگایه به دوطرف خیابون 

گت  یه آدم بیشعور و بی اعصاب اافتادم، نمیدونم الال   -
 برسم یا نه! 

 
 که لدای جیغش بلند شد. 
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 باید بیای آشوب!  -
 
وع نشده!  -  میام...مسابقه که افعال رسی

ی!   در ضمن بار آخرت باشه لدات رو برای من باال میتی
 

 گفتم و تماس رو قطع کردم. 
 ت شب؟کجا میخوای بری این وق  -

 
با شنیدن لداش، ترسیده به سمتش برگشتم و هیب   

 کشیدم. 
-  !  وای تو چرا مثل ِجن ظاهر مییسی

 
تو همو ژست که دستاش توی جیب شلوارش بود، 

 نگاهم کرد و با لحن بم و جذابش گفت: 
 گفتم میخوای کجا بری؟  -

 
 لب پایینم رو به دندون گرافتم و گفتم: 

م ییش دوستام!  - ...مت   چت  
 

 یوزخندی زد و مشخص بود که بارو نکرده؛ 
د که سوار  با رس به ماشی   اشاره کرد و درحایل که دور مت  

 بشه، گفت: 
 سوار شو....منم باهات به مسابقه میام!  -
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مات برده نگاهش کردم و افهمیدم که حرافام و با کیانا هم 

های اولیه رو نشنیده  شنیده؛ خدا کنه حداقل اون مکالمه
 باشه! 

 
حرف سوار شدم. استارت زد و گوشیش رو بدست  بی 

گرافت و شماره ییک رو گرافت؛ که وقبر جواب داد، 
 افهمیدم که مخاطبش بابام هست. 

 
 سالم...افردا محمد برمیگرده رس خونه و زندگیش!  -

کت هم تو این ییک دو هفته کاراش درسا میشه عمو...   رسی
 

 میکنم"ای گفت و   دونم اون چی گفت، که "خواهش نیم
 قطع کرد. 

چطور محمدی که یک ماه کیس نتونست قانعش کنه رو 
 توی یک شب، توی یک ساعت قا نع کرد...؟! 

 
 اون واقعا آدم عجیبی بود...! 

 
 بینمون 

 
حرکت کرد و تا رسید ن به مکان مسابقه، حرف

رد و بدل نشد. از ماشی   ییاده شدم و سمت دوتا ماشیب   
 که به ردیف گذاشته بودن، رافتم. 
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 هاش رو پشت رسم شنیدم و ایستادم.  دای قدمل
 به سمتش برگشتم و دستام رو بغل کردم. 

 
 تو کجا میای؟ -

 
 روی ییشونیش داشت، 

ی
بی حرف، با همون اخم کمرنیک

ی  ها رافت. تحمل این آدم واقعا از عهده به سمت ماشی   
 من خارج بود! 

 
پشت رسش رافتم و دیدم که سمت مسئول مسابقه رافت 

های بلند به  . کیانا با قدم لحبت باهاش شد و مشغول 
 سمتم اومد و بازوم رو کشید. 

 
 این جذاب لعنبر رو از کجا ییدا کردی؟ -

یم هستا!   اوف...عجب چت  
 

 بازوم رو از دستش کشیدم و گفتم: 
 بیشعور پرس عمومه، سوِرن!  -

 
 لب پاینش رو به دندون گرافت و گفت: 

...بخدا اسمشم جذاب!  -  وابی
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ی سورن   ای از اافکار و لحن لحبت کیانا درباره خندهتک 
 کردم و "دیوونه" ای نثارش کردم. 

 
 نگایه به اطراف انداختم و گفتم: 

 پس آراد نیومده؟ -
 

 درحایل که محو سورن شده بود، گفت: 
 خییل دیر اومدی، رافت!  -

 
"ای گفتم که با لدای سورن، نگاهم به  زیر لب "بهتر

 سمتش چرخید. 
 ای؟ مادهآشوب...آ -

 
 متعجب ابروبی باال انداختم و گفتم: 

؟ -  برای چی
 

به ماشی   اشاره کرد و با لبخند کخی که روی لب داشت،  
 گفت: 

 مسابقه!  -
 

 قدیم به سمتش برداشتم و روبروش قرار گرافتم. 
 تو میخوای با من مسابقه بدی؟ -
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رسی به نشونه تایید تکون داد و سمت ماشی   تویوتای 
 خواست با من مسابقه بده...؟!  واقعا یم قرمز رنگ رافت. 

 
هابی که برای تماشا اومده  های بهه لدای جیغ و تشویق

بودند بلند شد. سوار ماشی   شدم و از ینجره ماشی   
 نگایه به سورن انداختم. 

 
نگایه به من انداخت و استارت زد. منم آماده حرکت 
  
وع شدم. با یرچیم که باال زد و سوبر شدم و منتظر رسی
 که مسئول مسابقه زد، حرکت کردم و جلو اافتادم. 

 
لبخندی زدم و با آخرین رسعت حرکت کردم. بهم رسید 
و دقیقا کنار ماشینم قرار گرافت. ماشی   رو دور زدم و کم 

 مونده بود تا پایان... 
 

نزدیکای خط پایان بودیم که از کنارم با رسعت گذشت و 
 الال نفهمیدم چی شد و من جا موندم. 

 
دم و رسعتم بیشتر کردم. حریص  دندونام روی هم افرسی

پشت رسش ایستادم و افرمون رو ییجوندم که دیگه دیر 
ای، دوباره جلو اافتاد و از خط  شد و با یه حرکت حرافه

 . پایان عبور کرد
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ماشی   رو نگه داشتم و کف دوتا دستام رو روی افرمون  
کوبیدم. چند تا نفس عمیق کشیدم و از ماشی   ییاده 

 .شدم
 

 درش رو محکم بستم و نگاهم به سورن اافتاد... 
از ماشی   که ییاده شد همه به سمتش رافیر  و دورش رو  

؛  گرافیر 
 

از بی   جمعیت نگایه به من انداخت و بعد از بینشون 
ون اومد. با شنیدن لدای آژیر پلیس، ترسیده داد  بت 

 زدم. 
 
 پلیس داره میاد!  -

 
 این رو گفتم و سمت ماشی   حرکت کردم. 

 لدای جیغ و داد زدنای پرسا رو از پشت رسم شنیدم. 
 
 این مسابقات غت  قانوب  بود، ویل تاحاال لو نرافته بود!  

 
پشت افرمون نشستم که بالافالله سورن هم سوار شد و 

 م.  ماشی   رو دور زد 
روندم که روی  داشبورد زد و با لدای بلند   با رسعت یم

 فت: گ
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 بیشتر گاز بده این کوافبر رو!  -
 

 نیم نگایه به سمتش انداختم و گفتم: 
 داد نزن!  -

 
از آیینه نگایه به پشت رسم انداختم که دیدم کامل دور 

 شدیم و هیچ کس دنبالمون نیست؛
 

سورن اخماشو بشدت توی هم کشیده بود و نگاهش به 
ون بود.   بت 

 
ی به بابا بگه پس آروم و  نیم مظلوم لداش  خواستم چت  
 زدم: 

 سوِرن؟ -
 

در سکوت نگاهش رو به سمتم چرخوند و منتظر نکاهم  
 کرد. 

 
 . راهنما زدم و ماشی   رو کنار نگه داشتم

؟ -
ی
ی به کیس نمییک  تو که چت  

 
 ام؟ واقعا افکر کردی من همهی   آدیم -
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سوایل نگاهش کردم که کالافه دسبر به لورتش کشید و 
 با لحن تندی ادامه داد: 

ت رافتم ماشی    من -
چرا باید برم بگم عمو من با دختر

 سواری؟
 ام مگه؟!  بهه

 
ام گرافت و لبم رو به دندون گرافتم، ویل  از لحنش خنده

هام کشیده شد  ام خندان بود. نگاهش به سمت لب چهره
 تر شد.  هاش غلیظ و اخم

 
 های لورتش بود.  ها جزء الینفک انگار این اخم

 کالافه نگاهم کرد. ابرو باال انداخت و با  
 
 خندی آشوب...؟ به چی یم -

 
با یرروبی خندیدم و در حایل که باز ماشی   رو راه 

 انداختم، گفتم:  یم
 قشنگ حرص میخوری!  -

 
اش رو نادیده گرافتم و بیشتر گاز دادم و  غره  چشم

 یرسیدم: 
 برگردیم خونه؟ -
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 یوکر نگاهم کرد و گفت: 
 پس نه، بریم دیسکو!  -

 
 یع و عاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم. با ذوق مصنو 

 
 وای جدی؟ -

 ام!  بریم من که پایه
 

ی زیر لب زمزمه کرد که  باالخره لبخند کخی زد و چت  
نشنیدم، ویل افکر کنم افحش بود. بیخیال کلکل باهاش 

 شدم و ضبط رو روشن کردم. 
 

چون افلش من بهش ولل بود، لدای آهنگ راک یهو 
یریدم، چه برسه با سورب   باال رافت که خودم هم از جا 

 که غرق اافکارش بود. 
 

 رسی    ع لداش رو کم کردم و بلند خندیدم. 
سورن که افکر کرد عمدی بوده، رسی به تاسف تکون داد 

 و گفت: 
؟ -  ِد مگه مرض داری دختر

 
 چپ نگاهش کردم و گفتم:   با خنده چپ

 عمدی نبود!  -
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دار و یرتمسخری کرد و مشغول عوض کردن  هوم کش
ی  شد. اونقدر آهنگآهنگ  ها رو عوض کرد و به چت  

 نرسید که آخرش کالافه شد و کال ضبط رو خاموش کرد. 
 

 واقعا توی عمرم انقدر نخندیده بودم. 
 این چه آهنگ هابی گوش میدی تو؟ -

 
 سلیقه نداری پرس عمو!  -

 
 با اخم چشم توی کاسه چرخوند؛

 هان!  -
 حتما تو داری؟! 

 
 ام گفتم:  اد بنفس ذابر توی کوچه ییهیدم و با اعتم

 ..! در اون که شیک نیست.  -
 

ی نگفت  . باز افقط رسی تکون داد و چت  
، که رسی    ع دستم رو  خواستم بوق بزنم در رو باز کی  

 های بزرگش گرافت.  توی دست
 
 دیوونه شدی؟ -

 مردم خوابن...! 
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 خب خوابن که خوابن باید بیدارشن دیگه!  -

 پس چطور بریم داخل؟
 
داشبورد شلوغ رو باز کرد و کیم گشت و من حرف در  بی 

ه نگاهش یم  کردم.  منتظر، خت 
 باالخره ریموت در حیاط رو ییدا کرد به باال گرافتش؛

 
واقعا من موندم تو چطور با این آی کیوی پایینت، راد  -

 !  هسبر
 

 با تمسخر خندیدم.... 
ان؛ من خنگ در  ی رادها باهوش و نخبه آره نه که همه -

 اومدم. 
 

 ریموت رو زد و در حیاط باز شد. 
 اوم، اشتبایه شده...  -

 
های دیگه پارک کردم  ماشی   رو داخل بردم و کنار ماشی   

 و با حرص ییاده شدم. 
 

 ی بیشعور...!  پرسه
 به من میگه خنگ...؟! 
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 جلوتر از من راه اافتاد؛

های بلند سمت خونه  در ماشی   محکم بستم و با قدم
 رافتم. 

 
م و کفشام رو عوض کردم، که بابا پشت رسش داخل رافت

 از سالن به سمتمون اومد و گفت: 
 آشوب...سورن، چرا اینقدر دیر اومدید؟ -

 
ی بگه، هول لب زدم.   قبل اینکه سورن چت  

 
ماشی   وسط راه خراب شد، سورنم که بلد نبود! برای  -

 همی   موندیم تو جاده.... 
 کرد.   خداروشکر یه بنده خدابی تو راه ییدا شد و درستش

 
ها  سوِرن چپ چپ نگایه بهم انداخت و بی حرف از پله

 باال رافت. 
 

 بابا رسی تکون داد و گفت: 
 باشه بابا جان، برو بخواب دیگه دیر وقته!  -

 
 "ای زیر لب گفتم و به اتاقم رافتم.  "چشم
*** 
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نگاه هر سه سه نفرمون به سمت لورت جدی سورن 

 اافتاد. 
 

 به عمو گفت:  دسبر کنار گوشه لبش کشید و رو 
 آخه بی   این همه کار، بریم مساافرت که چی بشه؟ -

 اگه میخواید شما برید! 
 
 حاال اگه بیای چی میشه...؟ -

 
من، همون طور که به پشبر مبل    با شنیدن لدای شایک

اش  تکیه داده بود و پا روی پا انداخته بود، افنجون قهوه
 گفت:   برد، رو بلند کرد و در حایل که نزدیک دهنش یم

مونه، باید تا ییک دوهفته آینده حلشون کنم و  کارام یم  -
 برگردم! 

 
تو این چند روز که اومده بود، محمد و آذین رو آشبر 
داده بود و حاال که قرار بود به بهانه آشبر کردنشون و 

جمع شدن خانواده دور هم، به مساافرت بریم، آقا سورن 
 کرد.  مخالفت یم

 
یب  رو مت   رو برداشت و ای ا این بار عمو تیکه ز شت 

 ذاشت، گفت:  درحایل که توی دهنش یم
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-  !  سورن جان، عمو سخت نگت 
ده سال اومدی  یک هفته بیشتر نیست که، بعد ست  
؟  اینجا، چرا اینقدر عجله داری برای برگشیر  میکب 

 
تونم زیاد تنهاش  چون که اونجا ییک منتظرمه...نیم -

 بزارم! 
 

 د! پس آقا سوِرن تنها نبو 
معلومه که تنها نیست، آخه اون االن نزدیک بیسا و 

 تونه تنها باشه...؟!   هشت سالش، چطور یم
 

بابا که تا االن مشغول حرف زدن با تلفن بود، با لبخند به 
 سمتمون اومد و روبه عمو گفت: 

 و دامادت برید یه آب و هوابی  -
ه تو با پرس و دختر بهتر

 عوض کنید! 
کت  یممن و سورن هم اینجا  مونیم و به کارای رسی

 رسیم!  یم
 

 بعد نگاهش رو به من داد و گفت: 
 آشوب هم اگه خواست با شما بیاد!  -
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راستش آنهنان هم مشتاق رافیر  نبودم. قرار نبود 
ای باال  ی عمه آنهنان هم خوش بگذره؛ پس شونه خونه

 انداختم و گفتم: 
م...  -  منم نمت 

 
اومد، بلند شدم و با   با لدای زنگ گوشیم که از اتاقم یم

ها باال رافتم. وارد اتاق شدم و   گفیر  "ببخشید" از پله
 . گوشیم رو از روی مت   توالت برداشتم

 
با دیدن شماره کیانا، لبخندی زدم و جواب دادم. روی 
 بزور به  

 
لبه تخت نشستم که لداش از بی   اون شلویع

 گوشم رسید. 
 
؟ -  سالم...کجابی

همون طور که نشسته بودم، خودم رو روی تخت 
 انداختم. 

 ام، تو کجابی این قدر دورت شلوغه؟ خونه -
 
 دور شد، چون لداش واضح تر شد  

 
انگار از اون  شلویع
؛ و لدای اون موزیک  ها کمتر

 
 خونه دلنواز با بهه ها جمع شدیم...  -

 بلند شو بیا اینجا یه سوپرایز برات دارم! 
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کنیا...ویل راستش این مدت زیاد شب  یم آدمو وسوسه -

ون، بابا عمرا بزاره بیام!   زدم بت 
 

 که غز زد. 
 ِا....آشوب!  -

 ضد حال نباش دیگه! 
 
 کوافت...خوب باید اول باید ببینم اجازه میده یانه!   -

 اگه اوگ داد میام. 
 
....تونسبر اون پرس عموی  - پس برو ببینم چیکار میکب 

 جذابت رو هم بیار! 
 

 متاسف رسی تکون دادم و از روی تخت بلند شدم. 
 اگه خواستم بیام ییام میدم، افعال.  -

 
 از این حرف بزنه و قطع کردم.   نزاشتم بیش

به سالن برگشتم که دیدم عمو اینا همراه محمد و آذین از 
ون رافتند.   خونه بت 

 
ییش بابا و سوِرن که روی کاناپه نشسته بودند، رافتم. 

رس بحث رو باز کنم و بابابی که این  دونستم چطور  نیم
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ون رافیر   هام کالافه بود، رو رایص    مدت خییل از شب بت 
 کنم. 

 
همی   که خواستم حرف بزنم، بابا بلند شد و خسته 

 دسبر به موهاش کشید و روبه من گفت: 
باید برم تا رستوران کار مهیم ییش اومده. آشوب به  -

وافبر تموم های ک سورن کمک کن تا زودتر این یرونده
 بشه! 

 
"ای گفتم و رافتم کنارش نشستم. بابا با یه  "چشم

ون رافت. سورن برگه ای  خداحاافظ  رَسرَسی از خونه بت 
 به سمتم گرافت و بدون اینکه نگاهم کنه، گفت: 

 عجیبی  تاری    خ و قیمت -
هارو چک کن، هرجا به چت  

 برخوردی بهم بگو! 
 

ر مت   بود رو هابی که کنا رسی تکون دادم و ییک از یرونده
برداشتم. با دقت مشغول نگاه کردن شدم که با لدای 

، تند رس بلند کردم.   برخورد محکم خودکارش به مت  
 

به پشبر کاناپه تکیه داده بود و انگشتاس رو گوشه 
 داد.  چشماش گذاشته بود و افشار یم

شد ییک از اون  اس، بد نیم مشخص بود خییل خسته
 ست کنم. های خوشمزم رو براش در  قهوه
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ه  ی خونه رافتم. با دیدن منت  از جام بلند شدم و به آشتی 

 نباشید" گفتم و سمت قهوه ساز رافتم.   "خسته
 

. دوافنجون قهوه  قهوه داخلش ریختم و روشنش کردم

تلخ همراه شکالت روی سیب  گذاشتم و به سالن 
 برگشتم. 

 
سیب  روی مت   گذاشتم و ییک از افنجون ها و برداشتم. 

 هاش بسته بود گرافتم و گفتم:  که چشمسمت سورن  
 بفرما!  -

 
هاش رو باز کرد و بدون تغیت  در  با شنیدن لدام، چشم

 حالت لورتش، افنجون قهوه رو گرافت. 
 رسجام نشستم و افنجون خودم رو هم برداشتم. 

 
نگاهم به سمتش چرخید، درحایل که مزش میکرد قهوه 
اش  هرو، شکالبر برداشت و بی حرف مشغول خوردن قهو 

 شد. 
 

آرنجم رو به دسته مبل تکیه دادم و درحایل انگشتم رو 
 دور افنجونم حلقه کردم، لب زدم. 

-  !  خییل ساکبر
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ی بگو!   حوللم رس رافت...یه چت  
 

 ای لب زد.  آروم رسی تکون داد و با لدای گرافته
 ندارم...  -

 
 حرف

 
 نداشت، اما من خییل سوال داشتم که ازش 

 
اون حرف
سم.   بتی
 ام نوشیدم و با تعلل گفتم:  ه قهو کیم از 

ستانت رافبر  - طوری که از بابا اینا شنیدم، تو برای دبت 
انگلیس و قرار بوده که درست تموم شد برگردی...ویل تو 

 اون مدت یک بار نیومدی به دیدنشون! 
ده سالم که اومدی، باز میخوای برگردی!   تازه بعد ست  

 چرا...؟
 

درحایل که افنجونش رو روی کامل قهوه رو رس کشید و 
 مت   گذاشت، گفت: 

 چون دلییل برای برگشتنم نداشتم و ندارم!  -
 خییل بهتر بود و موافق 

ی
 اونجا اوضاع کار و زندگ

 تر بودم. 
 

کرد...انگار نه انگار که  خییل عجیب و رسد رافتار یم
داداشش اینجا هست و عموهابی که جونشون روهم 

 میدن برای این پرس بی احساس! 
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 خوبی داشت!  -

ی
 اینجا هم میشه موافق بود و زندگ

افقط تو بخاطر همون که گفبر منتظرته میخوای 
 برگردی...مشخصه که خییل برات مهمه! 

 
 که توی 

ی
و اون تنها توی یک کلمه، با حرست و دلتنیک

 مشخص بود، گفت:   لداش
 خییل!  -

 
من هم افنجونم رو روی مت   گذاشتم و پاهام رو کامل 

ع کردم و چهار زانو نشستم. این بار آرنجم روی مبل جم
 رو به کوسن روی مبل تکیه دادم و گفتم: 

 مشخصه خییل دلت براش تنگ شده...  -
 

باالخره نگاهش رو به سمت من چرخوند و لبخند کخی 
 زد. 
نیا آشوب!  -  خییل حرف مت  

وقبر که از اینجا رافتم تو کوچیک بودی، بهه آرویم هم 
 یطون بال نبودی! بودی و اندازه االن ش

 
 خندیدم و گفتم: 

 بسم هللا....من شیطونم؟ -
 دختر به این آرویم! 
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ای کرد و من اولی   بار بود لدای خندیدنش رو  تک خنده

 شنیدم. بلد بود بخنده ها و رو نمیکرد! 
، حبر خندیدنش هم جذابه....!   لعنبر

 
لپ تابش رو باز کرد و با دست به یرونده روی مت   اشاره  

 کرد. 
 بجنب دیگه کارتو بکن!  -

 افک زدن کاافیه... 
 

 کشیدم و خم شدم. یرونده رو برداشتم و دوباره 
 
یوف

مشغول شدم. حی   کار، هواسم بهش بود که با جدیت 
 کرد.  مشغول بود و یک لحظه هم رس بلند نیم

 
 نگاهم شد، که بدون اینکه رس بلند  

ی
گ انگار متوجه خت 

 کنه، هشدار گونه لدام زد. 
 آشوب...کارتو بکن!  -

 
 حرف مشغول کار شدم.  اداش رو در آوردم و بی 

ی تو اواسط برگه توجهم رو جلب کرد. تاری    خ و  یه چت  
 قیمت این ییک ده برابر بقیه بود...! 
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زیرشو با خودکار خط کشیدم؛ برگه رو به سمتش گرافتم 
 و گفتم: 

-  !  اینو ببی  
 

ی    ع از رسش رو به سمتم برگردوند و با دیدن برگه، رس 
دستم گرافتش و دور جابی که خط کشیدم بودم رو با 

 دقت نگاه کرد. 
 

 بعد روی مت   یرتش کرد و تقریبا افریاد زد. 
...حدسشو یم -  زدم همهی   غلظ کرده باشن!  لعنبر

کت اینقدر کم بیاره!   وگرنه امکان نداشت رسی
 

بعد از جاش بلند شد و گوشی به دست سمت ینجره 
 بزرگ قدی ته سالن رافت. 

کش و قوش به بدنم دادم و زیر لب گفتم"خداروشکر  
که ییشنهاد بابا رو قبول نکردم و وارد عرله کار نشدم؛ 

؟ خسته کنندست..."  آخه اینا چیه خدابی
 

با همون اخمای توی و قیاافه برزخیش به سمتم اومد و 
 بعد برداشیر  برگه و چندتا یرونده، روبه من لب زد. 

خونه، زنگ زدم بهش جواب عمو اومد بگو رافتم کار  -
 نداد! 
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ون   از خونه بت 
"باشه" ای گفتم که بدون خداحاافظ 

 رافت و در رو محکم بهم کوبید. 
 بی اعصاب دیوونه...و لد البته جذاب! 

 
ای به اافکارم کردم و بلند شدم. خواستم به  تک خنده

خونه برم که با لدای "یخ" گفیر  هامون و دامون  آشتی 
 به سمتشون برگشتم.  ترسیده جیغ  کشیدم و 

 
ها اافتادن و زیر خنده زدن؛  با دیدنم هردو عی   مار رو پله

فس یم
َ
فس ن

َ
 زدم، گفتم:  درحایل که از ترس ن

 وای زهر مار...مرض...مگه شما دوتام نرافته بودید؟ -
 

 هامون درحایل که آثار خنده هنوز روی لباش بود، گفت: 
ی، ماهم نرافتیم...!  -  افهمیدیم تو نمت 
 دوب  که بدون تو الال نمیشه...  یم
 

هنوزم از دستشون عصبی بودم. قلبم آروم نگرافته بود و 
 کوبید.  هنوز داشت تند تند یم

 
 خوشحال شدم که ییک دو روز نیم بینمتون!  -

 شانس رو ببی   توروخدا! 
 

 دامون هم بلند شد و دسبر به شکمش کشد. 
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ون و یه ییتر   - ا مخصوص پایه هستید سه تابی بزنیم بت 
 خوشمزه مهمونتون کنم! 

 
ا ، اخمام کنار رافت و خوشحال کف  با شنیدن اسم ییتر 

 دستامو بهم کوبیدم و همزمان با هامون گفتیم: 
 ام!  معلومه که پایه -

 
 ای گفت:  که به طرافی   رسی تکون داد و با لحن بامزه

 مفت خورا...بدویی   آماده بشید که بریم!  -
رافتم. کاپشنم رو برداشتم و  خندیدم و با عجله به اتاقم

ون زدم.  به سالن برگشتم  . کفشام رو پا زدم از خونه بت 
 

در عقب ماشینش رو باز کردم و نشستم. دامون پشت 
افرمون نشست و هامون هم روی لندیل شاگرد نشست. 

 ضبط رو روشن کردن و لداش زدن آخر؛
 

ون برد ماشی   و تا رسیدن به افست افودی که  از حیاط بت 
خیابون باالتر از خونه ما بود، همراه هامون ِقر  چند 

 دادیم و با خواننده خوندیم. 
 

توی ماشی   نشستیم که دامون بعد نیم ساعت با سه 
ا و نوشابه برگشت؛  جعبه ییتر 
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جعبه هارو به هامون که جلو نشسته بود داد و خواست 
 ماشی   رو دور بزنه و سوار بشه که لداش زدم. 

 
 دامون...؟ -

 
 از شیشه داخل آورد... رسش 

 جانم؟ -
ی یم  خوای؟ چت  

 
 های توی دست هامون اشاره کردم و گفتم:  به جعبه

 میشه ییک دیگه بخری؟ -
 

 های ریز شده نگاهم کرد و گفت:  متعجب و با چشم
 بابات که از اینا نمیخوره...  -

 
بخاطر اینکه شال روی رسم نبود، کاله کاپشنم روی رسم، 

 :جلوتر آوردم و گفتم
 برای سوِرن میگم!  -

 
حرف به سمت افست افودی رافت.  رسی تکون داد و بی 

 هامون رسش رو به سمتم چرخوند و گفت: 
 واسه همینم گفبر برگردیم خونه اونجا بخوریمشون؟ -
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 رسی به سمت پایی   تکون دادم و گفتم: 
 گذره!  اوهوم...تو خونه بیشتر خوش یم -

 
 مگه با وجود اون اخمو خوش میگذره؟ -

 
خواستم جوابش بدم که با باز شدن در ماشی   و داخل 
ی نگم؛   شدن دامون، سکوت کردم و ترجیح دادم چت  
تا برگشتنمون سکوت کردیم و به محض رسیدن، از 
ماشی   ییاده شدم و با دیدن ماشی   بابا افهمیدم که 

برگشته؛ دستام توی جیب کاپشنم کرد و سمت خونه 
 قدم برداشتم. 

 
اها سمت مت   وارد خونه شدم   که هامون با جعبه ییتر 

 شام، یروزا کرد و گفت: 
 بدویی   که االنه رسد بشن...  -

 
ای   کاپشنم رو در آوردم و رافتم پشت مت   نشستم. جعبه

که برای سورن گرافته بودیم رو کنار گذاشتم و مال خودم 
 رو باز کردم. 

 
ای برداشتم و   دوتاسس رو کامل روش خایل کردم؛ تکه

 زدم. گازی بهش 
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 نوش جان!  -
 

با شنیدن لدای بابا، نگاهم به سمتش چرخید. درحایل  
ا اشاره کردم که گفت:   که دهنم یر بود، با دست به ییتر 

 خودت بخور آشوبم...میدوب  که من بدم میاد!  -
 

 کیم از نوشابه رو رس کشیدم و گفتم: 
-  !

ی
 غذا به این خوشمزگ

 
خستیک ازش داد ای که  رسی متاسف تکون داد و با چهره

 زد، گفت:  یم
 سورن کجا رافت؟ -

 زنم جواب نمیده!  هرچی زنگ یم
 

 ی دوم رو برداشتم و گفتم:  تکه
ی ییدا کردم از بی   اون برگه - ها...نفهمیدم چی  من یه چت  

بود ویل خوب خییل اونو عصبی کرد...بلند شد رافت  
 کارخونه! 

 
 که بابا آروم روی مت   کوبید و بلند شد. 

 ن...آخ که تو همیشه خودرس عمل میکب  پرس! آخ سور  -
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گفت و با اعصبانیت، درحایل که یک دستش به کمرش 
ون کشید و  بود، با دست دیگش گوشیش از جیبش بت 

 شمارش رو گرافت. 
 

انگار جواب داد که "خداروشکر" ای گفت و از خونه 
ام رو خوردم و نوشابه رو رسکشیدم.  ون رافت. کل ییتر   بت 

 
ای سورن رو برداشتم، روبه هامون و دامون  ی  جعبه ییتر 
 گفتم: 

ای که از شما دوتا شکمو دارم، نمیشه با این  طبق تجربه -
اها تنهاتون بزارم، پس با خودم یم  برمش!  ییتر 

ا  هردو همزمان "برو بابا" ای نثارم کردن؛ با جعبه ییتر 
رافتم که در خونه باز شد و بابا همراه سورن   ها سمت پله

 خونه شدند. وارد 
 

سورن با چیب  که بی   ابروهاش اافتاده بود، روبه بابا 
" ای گفت و سمت پله "شب  ها اومد.  بخت 

 
اونقدر تند از کنارم رد شد و باال رافت، که افرلت نشد 

ا رو بهش بدم.  جعبه  ی ییتر 
 

ه ی  پشت رسش باال رافتم و بدون اینکه در بزنم، دستگت 
 در رو پایی   کشیدم و داخل شدم. 
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اش، هیب    با دیدن باال تنه برهنه و اون هیکل ورزیده

 . کشیدم و رسی    ع پشت کردم
 

 هام گذاشتم و گفتم:  دست آزادم رو جلوی چشم
 بخدا هیخی ندیدم...  -

 
 که لدای بم و اعصبانیش بلند شد. 

؟ -  توی اتاق من چیکار میکب 
 
ی بپوش تا بگم!  -  خو یه چت  

 
 یوشیدم...برگرد ببینم؟ -

 
بر که تنش زده، با به سمت ش برگشتم و با دیدن تیرسی

خیال راحت به سمتش رافتم و جعبه رو به سمتش  
 گرافتم. 

 
 با بهه ها رافتیم افست افودی، برای تو هم اینو خریدم!  -

 
ی در حالت لورت  نگاهم رو باال گرافتم که بدون تغیت 

 آلودش، لب زد:   اخم
 ممنون، حاال برو!  -



 مسکوت
 

52 
 

 
حریص ازش نگاه گرافتم و  گفت و به در اتاق اشاره کرد. 

ون رافتم و چنان در رو محکم بهم   برگشتم؛ از اتاق بت 
" گفتنش رو از داخل اتاق  کوبیدم که لدای "وحیسی

 شب  دم. 
 

افوشی نثارش کردم و به اتاقم خودم رافتم. یرده رو کنار 
های برف اافتاد. با لبخند در ینجره  زدم و نکاهم به دونه

ون  بردم.  رو باز کردم و دستم رو بت 
 

لرزی به ت نم نشست و رسی    ع دستم رو داخل آوردم. 
در ینجره رو بستم و به تخت برگشتم. یتو رو تا زیر  

 گردنم بردم و رو به سقف دراز کشیدم. 
 

هام تدایع  یک لحظه نیم تنه برهنه سورن مقابل چشم
شد؛ زیادی خوش هیکل بود. زیادی خوشتیپ و جذاب 

 بود. 
 کشیدم...!  ت یمخودم هم از اافکارم خجال

خاک تو رست آشوب....این چه افکرابی راجب یه مردی  
؟  که یم  دوب  ییک تو زندگیشه میکب 

 
تند رسی به طرافی   تکون دادم و اافکار رو از ذهنم دور  

 کردم. 
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 ای نداشت...!  افایده
، نفس راحبر کشیدم.   با لدای زنگ گوشی

 
رو  با دیدن شماره ناشناس، با تردید جواب دادم و گوشی 

 کنار گوشم بردم. 
 
 الو...؟ -

 
 کرد.  سکوت کرده بود و همی   کالافم یم

 یه...؟ -
؟ ب   ای بابا مگه مرض داری الیک زنگ مت  

 
ی نگفت که حریص تماس رو قطع کردم. گوشی  بازم چت  
رو عسیل برگردوندم. چندتا افوش کنار هم ردیف کردم و 

 . نثارش کردم
 

 که عجیب به ت
ی
نم اافتاده بود، پلکام بستم و با خستیک

 هام روی اافتاد.  پلک
*** 

 
ک دامون و هامون رو باز کردم.  در اتاق بزرگ و مشتر

هاشون انداختم و وقبر ندیدمشون،  نگایه به تخت
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، افقط نفهمیدم  افهمیدم که دیشب به مهموب  رافیر 
 چطور جرات کردن شب برنگردن؟! 

 
ون زدم. کاله رو روی رسم    کشیدم و از اتاقشون بت 

 
یوف

 کاپشنم رو باال کشیدم.    کشیدم و زیپ
 تصمیم گرافتم تنهابی برم یکم برف بازی کنم... 

 
ها پایی   رافتم و سمت در رافتم که در باز شد و  از پله

سورن با کت و شلوار توش رنگ جذبی که به تن داشت، 
 داخل شد. 

 
های برف روش بود کشید و   دسبر توی موهاش که دونه

 گفت: 
 بریم! وسایلت و جمع کن  -

 
 متعجب ابروبی باال انداختم و گفتم: 

 کجا...؟  -
 

یک دستش به کمر زد و نگایه به ساعت مچ دستش 
 انداخت. 

 
حاله عمه خانم خوش نیست، بابات اینا رافیر  گفیر   -

 ماهم بریم انگار نفسای آخرشه! 
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 نگران قدیم جلو رافتم. 
 
 عمه که خوب بود!  -

 چش شده یهو؟
 

دونم" تکان داد و  "نیمبی حولله دسبر به نشانه 
افهمیدم حرف زدن بیش از این جایز نیست و باید زودتر 

 آماده بشم. 
 

رسی    ع برگشتم به اتاقم و هول هولیک لباس جمع کردم و 
ون رافتم.  با همان لباس  های تنم از خونه بت 

 
سمت ماشی   رافتم و سوار شدم. وقبر که دیدم حرکت 

 کنه، به سمتش برگشتم و گفتم:  نیم
؟ چرا راه نیمپس  - افبر

ُ
 ا

 
 با لورت یرا از اخمش لب زد. 

ون؟ - ی بت   تو همیشه اینجوری مت 
 

نگاهش به خودم انداختم و بعد دوباره نگاهش کرد و 
 متعجب گفتم: 

 چجوری؟ -
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 به موهام اشاره کرد و با لحن تندتری گفت: 
 بدون شال؟ -

 
 دستم رو سمت رسم بردم و گفتم: 

 کاله رسم هست که!   -
 

جلو آورد و روی موهای افر بلندم که روی پالتوم دستش 
 اافتاده بود، کشید. 

ون...  -  ویل اینا بت 
 

نگاهم رو ازش گرافتم و واقعا نفهمیدم از چی عصبی که 
 میخواد رس من بدبخت خایل کنه...! 

 
 دستام رو از رسما بغل کردم و گفتم: 

ونه جذابیبر نداره که کیس نگاش   - این یذره مو هم که بت 
 کنه! 

 
توی یک حرکت غت  قابل ییش بیب  پاش رو گذاشت و 
ماشی   حرکت کرد و به جلو یرتاب شدم و خداروشکر 
قبل اینکه رسم به داشبورد بخوره دستم بهش تکیه 

 دادم. 
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ای هم نگاهم نکرد و تنها  حریص نگاهش کردم که لحظه
 لب زد. 

 حتما داره که میگم!  -
 

 ناخواسته گوشه لبم کش اومد. 
 م...  ع لب گزیدم و جمعش کرد ویل رسی    

 
 
 
دیگه تا رسیدنمون به افرودگاه سکوت کرد و حرف

 بینمون زده نشد. 
*** 

 
ون رافتم که بابا جلوم اومد و گفت:   از اتاق عمه بت 

 تورو دید خوشحال شد نه؟ -
 

رسی به سمت پایی   تکون دادم و "اوهوم" ای زیر لب 
 زمزمه کردم. 

 
بقیه برای عمه خانم دست خودم نبود، آنهنان که 

، من  جوش یم آوردن و نگرانش بودن و دوستش داشیر 
ای بود که هیچ وقت از  نداشتم. شاید هم بخاطر گذشته

 شد.  خاطرم پاک نیم
 

 سمت سالن رافتم و کنار بهراد نشستم... 
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ون  با ندیدن سوِرن، رسم رو برگردوندم و از ینجره به بت 
 نگاه کردم. 

 
لبخندی که تا بحال روی  توی تراس نشسته بود و با 

لباش ندیده بود، داشت تصویری با کیس بخاطرش 
خواست برگرده، بخاطر کیس که بخاطرش این مدت  یم

 زد.  رو مونده بود انگلیس، حرف یم
 

با حرست نگاه گرافتم که با بهراد چشم تو چشم شدم. 
رسش رو نزدیک آورد و موهای باز و بدون شالم که 

 د، رو کنار زد. جلوی شونم اافتاده بودن
 
ون یکم قدم بزنیم؟ -  بریم بت 

 هوا خییل خوبه... 
 

های بهراد همیشه برام عجیب بود. دوست نداشتم  نگاه
زنم درست باشه، چونکه اون برای من  هابی که یم حدس

 مثل داداش، نداشتم بود. 
 

 رسی تکون دادم و بلند شدم. 
ون رافتیم که همون لحظه سورن گوشی به  از در بت 

 ت به سمتون اومد. بدس
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درحایل که گوشیش رو توی جیبش میذاشت، رو به من 
 لب زد. 

 
ی؟  -  کجا مت 

 
 خواستم جواب بدم که بهراد با لحب  تندی لب زد. 

 بتوچه...پرس عمو؟ -
 

 سوِرن اخماش توی هم کشید و قدیم جلو اومد. 
 با لحب  خشن تر از بهراد، لب زد. 

 
 مگه از تو یرسیدم؟ -

 
داد به  دونم چش شده بود؛ الیک داشت گت  یم نیمبهراد 

 یک سوال معمویل که سورن یرسیده بود. 
 

 بهراد قدیم جلو رافت و گفت: 
 ببی   منو پس...  -

 
 عصبی لداش زدم. 

 نزاشتم ادامه بده و با لحب 
 بهراد...کاافیه!  -

 
 تونستم بزارم الیک بحث مسخره رو ادامه بده؛  نیم
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و با افیک قفل شده، بی حرف  بهراد نگایه به من انداخت
 ها پایی   رافت.  از پله

 
 سورن یوزخندی زد و گفت: 

 ی اسکل...!  پرسه -
 

ی های روی لورتم رو   به سمتش رافتم و درحایل که چتر
 زدم، لب زدم:  کنار یم

، امروزم نمیدونم چش  - ببخشید...بهراد یکم عصبی
 شده! 

 
ندازه ی بینمون ا رسی تکان داد و قدیم جلو اومد. افالله

 یک انگشت شده بود. 
 
 تو چرا معذرت میخوای؟ -

 اون لنگ دراز، بد قواره بی ادبی کرده نه تو! 
 

ه ویل رسی    ع  از لقبی که به بهراد داده بود، خندم یم گت 
 شه؛ کنم که لدای بهراد بلند یم لبخندم رو جمع یم

 
 ِد بیا دیگه آشوب!  -

 
نه: ها قدم برمیدارم که از پشت رس لدام  سمت پله  مت  
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 کجا میخواید برید اینقد عجله داره؟  -
 

 با نیم رخ به سمت برگشتم و گفتم: 
 ریم قدم بزنیم!  یم -

 
 ها پایی   رافتم.  دیگه منتظر نموندم و از پله

 سمت بهراد که به در تکیه داده بود رافتم و گفتم: 
 تو یکم شعور نداری؟ -

 چرا اینجوری برخورد کردی باهاش؟
 

ون یمدرو باز کرد و   رافت، گفت:  درحایل که از حیاط بت 
 ول کن اون مرتیکه رو...  -

 راه بیاافت بریم! 
 

سکوت کردم و پشت رسش رافتم. به ثانیه نکشید لدای 
 زنگ گوشیم بلند شد. 

 
ون   رسجام ایستادم و گوشی رو از جیب هودیم بت 

 کشیدم. 
 

 با دیدن شماره بابا، رسی    ع جواب داد. 
 جانم بابا -
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 بود... لحنش شایک 
 
؟  -  کجا بلند شدی رافبر

ام( دارن میان اینجا، بیا   خانواده رسول اینا)شوهر عمه
 دست تنهام کمک بده! 

 
کرد  نگایه به بهراد که دست به کمر داشت نگاهم یم

 انداختم و گفتم: 
اریم یه  - با بهراد خواستیم بریم یه دوری بزنیم...خب مت  

 وقت دیگه...االن میام! 
 

م. سمت حیاط برگشتم که بهراد پشت گفتم و قطع کرد
 رسم اومد و گفت: 

 باز چی شده؟ -
 

 رافتم لب زدم.  درو باز کردم و درحایل که سمت خونه یم
 مهمون داره میاد، بابا گفت برگردم...  -

 
 کشید و عصبی با قدم

 
های بلند زودتر از من وارد  یوف

 خونه شد. رسی متاسف تکون دادم و داخل رافتم. 
 

مبل تک نفره نشسته بود، با دیدن بهراد  سورن که روی
 یوزخندی لدا داری زد و دوباره با گوشیش مشغول شد. 
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ی بود مشغول پخیر   با کمک عمو که واقعا استاد آشتی 

 شام شدیم و بابا هم مشغول چای درست کردن؛
 
هامون و دامون که مثل سورن مشغول گوشی بودن و  

ه بود و رافته بود بهراد هم که کلید ماشی   عمو رو برداشت
ون؛  بت 

 
بعد دوساعت و نیم باالخره کارها تموم شد و عمه خانم 
شیک کرده مثل همیشه اما با افییس که مریض بودنش  

ون اومد.   کامال هویدا بود از اتاق بت 
 

سمت سورن رافت و کنارش نشست. مشغول حرف زدن 
 رافتم بشینم که 

ی
، با خستیک شدن و من بعد چیدن مت  

 ون بلند شد. لدای زنگ آیف
 

 کشیدم و خواستم باز کنم که هامون یرید جلوی 
 
یوف

 آیفون و گفت: 
 من باز میکنم!  -

 
هامون با التماس هم در باز نمیکنه، حاال خدا میدونه چی 

 شده بود که اینقد زبل شده بود؛ 
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رم  کنم و با جسیم خسته یم از خدا خواسته قبول یم
نگاهم به سمت شینم. ناخواسته  روی مبل سه نفره یم

 شه؛ سورن کشیده یم
 

 نگاهم میشه که رس بلند یم
ی
گ کنه و نگاهمون  متوجه خت 

م که سکوت  زنم و نگاه یم قفل هم میشه؛ لبخند یم گت 
 بینمون با باز شدن در خونه شکسته میشه؛

 
ام بلند یم دونم این هیجان لعنبر که  شم و نیم به احتر

 بدلم اافتاده برای چی هست...! 
 

ک جوان به سمت ما  یه زن و مرد مسن به همراه دختر
 اومدند. سالم دادم و نگاهم سمت هامون چرخید. 

 
لبام کش اومد و افهمیدم دلیل این حال خوشش و در باز  

ک ناز؛  کردنش، افقط بخاطر این دختر
 

خونه رافتم. چای  با لدا زدن بابا نگاه گرافتم و به آشتی 
با مهربوب  ریختم و به سالن برگشتم. تعارف کردم که 

 برداشیر  و تشکر کردند؛
 

سمت سورن رافتم که غرق گوشیش بود و الال حواسش 
 به مب  که منتظر ایستاده بود تا برداره، نبود. 
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 زنم.  با لحب  آروم ترسی یم

 کمرم شکست، بردار دیگه!   -
 

با شنیدن لدام رس بلند کرد و بدون اینکه نگام کنه، تنها 
 ای زیر لب زمزمه کرد؛ استکان چای برداشت و "ممنون"

 
حریص از کنارش رد شدم و به بقیه هم تعارف کرد و 

سیب  خایل رو روی مت   گذاشتم. الال دیگه تحمل اینجا 
 موندن و دیدن سورن رو نداشتم! 

 
 سمت بابا رافتم و آروم کنار گوشش لب زدم. 

م یه دوری بزنم...  -  دارم مت 
 

 رسش رو به سمتم چرخوند و گفت: 
؟ -  تنهابی

 
 رسی به سمت پایی   تکون دادم و گفتم: 

 ! آره...زود برمیگردم -
 

 رسی تکون داد و گفت: 
 باشه برو، ویل برای قبل شام برگرد...  -
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"چشم"ای گفتم و سمت در ورودی سالن شدم. با 
ه رو پایی   کشیدم و از    گوشیم آورم دستگت 

برداشیر
ون؛  خونه زدم بت 

 
با خیال راحت به هوا هنوز تاریک نشده و برای همی   

 سمت در حیاط رافتم. 
 
ون!  -  درست نیست تنهابی بری بت 

 
با شنیدن لدای سورن، متعجب به سمتش برگشتم. 

 دونستم که دقیقا مشکلم با این آدم چیه!  خودم هم نیم
 

 اخمامو توی هم کشیدم و گفتم: 
؟ -  درست یا غلط بودنشو تو مشخص میکب 

 
 ریموت ماشی   رو زد و گفت: 

مت!  نیممگه  - ون؟ سوار شو بتی  خوای بری بت 
 

 جفت ابروهام رو باال انداختم و گفتم: 
 تنهابی میخواستم برم...!  -

 
در ماشی   رو باز کرد و باالخره لورت مبارکش رو به 

ه شد.   سمت من چرخوند و بهم خت 
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 تنهابی نمیشه!  -
 

حریص دندونام روی هم سابیدم که سوار شد و 
بست، با لبخند حرص دراری که  یمدرحالیکه داشت درو 

 روی لباش نقش گرافته بود، گفت: 
 نمیای؟ -

 
لج بازی رو بیش از این جایز ندونستم و رافتم سوار شدم. 

ون برد.   حرکت کرد و ماشی   رو از حیاط بت 
 

با ایستادن ماشی   روبروی مجتمع بزرگ کیش، متعجب 
 به سمتش برگشتم و گفتم: 

؟ -  اومدیم اینجا برای چی
 
ه سمتم خم شد و بوی عطر تندش توی مشام ییهید و ب

 ای نفسم بند اومد.  برای لحظه
 لعنبر من چم شده...؟! 

 
ه رو کشید و درد باز   بزاقم رو بزور قورت دادم که دستگت 

 کرد و رسجاش برگشت. 
 همون کاری که بقیه مردم میان انجام میدن...ییاده شو!  -

 
 م، لب زدم. ییاده شدم و همونطور که درو محکم بست
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گفبر میخوایم بیایم اینجا، منم کارتم رو یم  حداقل یم -
 آوردم! 

 
اومد،   ریموت ماشی   رو زد و درحایل که به سمتم یم

ه توی چشمام لب  گوشی رو توی جیبش گذاشت و خت 
 زد. 
 
ی خواسبر خودم برات میخرم...حاال راه  - اگه چت  

 بیاافت! 
 

. نگاه اون به رسی تکون دادم و در کنارش قدم برداشتم

 روبروش بود و نگاه من، قفل نیم رخ جذابش بود. 
 
...آشوب؟ -  به چی نگاه میکب 

 
اینو بدون اینکه رسش به سمتم بهرخه گفت؛ نگاه  

 لب زدم.   گرافتم و با خنده
 به تو!  -

 
رو باال نرافته بودیم که ایستاد؛ ابروبی باال    هنوز اولی   پله

 انداخت و گفت: 
 چرا...؟ -
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کامل به سمتش چرخیدم؛ رسی تکون دادم و با منم  
ی چشمیک زدم و گفتم:   دلتی

 همی   طوری!  -
 

 های ریز شده لب زد.  قدیم به سمتم برداشت و با چشم
 همی   طوری که نمیشه!  -

 
 میشه...  -

 
" ای  ه توی چشمام بود که رسی    ع نگاه گرافت و "لعنبر خت 

 زیر لب زمزمه کرد و افالله گرافت؛
 

ها رو باال رافتم. وارد پاساژ شدیم که با  پلهخندیدم و 
دیدن بوتیک لباس زنانه، لبخند زدم و به سمت بوتیک 

 قدم برداشتم. 
با قرار گرافیر  دستش رو بازوم متعجب ایستادم که کارت 

 عابرش رو به سمتم گرافت و گفت: 
ی هم الزم داشبر بخر و همی   جا بمون تا  - تو برو چت  

 برگردم! 
 
ی الزم ندارم! نه نمیخواد،  -  افقط میخوام نگاه کنم چت  
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دستم رو گرافت و گرمای دستاش آرامش عجیبی به 
 وجودم رخنه کرد. 

 
 کارتو توی دستم گذاشت و گفت: 

 لج نکن، برو منم خییل زود میام ییشت!  -
 

 لبخندی زدم و کارتو توی جیب کاپشنم گذاشتم. 
 مرش...  -

 
دیگه سمت بوتیک رافتم و به عقب نگاه کردم که 

 دونم کجا رافت الال...!  ندیدمش؛ نیم
 

وارد بوتیک شدم و به محض ورودم یه کت شلوار گت 
 دار، کالباش رنگ توجهم رو جلب کرد. 

 
های  نزدیک رافتم و با دیدن قیمت باالش، سمت لباس 

 دیگه رافتم. 
 

خواست با   خییل دلم رو گرافته بود، ویل الال دلم نیم
م. کارت سورن همهی   لباس گروب    بگت 
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ون رافتم، از پشت  نگاه کامیل انداختم و وقبر که بت 
اومدم و  شیشه باز نگاهم به لباس اافتاد. افردا حتما یم

 خریدمش؛ یم
 
 آشوب؟ -

 
 با شنیدن لدای سورن به سمتش برگشتم. 

 
چندتا جعبه و پالستیک که کادو شده و مشخص نبود 

 چی داخلش هست، دستش بود. 
 

 کنجکاو شدم و گفتم: 
 اینا چیه؟ -

 
 به دستم دادشون و گفت: 

-  ...  اینارو بگت 
 

ازش گرافتمشون و کنجکاور نگایه داخل پالستیک 
 انداختم و هیخی مشخص نبود. 

  
 برو بشی   توی ماشی   تا من میام!  -
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 کشیدم و بعد گرافیر  سوئیچ سمت در خروچی رافتم. 
 
یوف

 نه تنها خوش نگذشت، بلکه حوللمم هم رس رافته بود. 
 
ون رافتم و همزمان محکم به ییک برخوردم و از  پاساژ بت 

 های خریدم پخش زمی   شد؛ جعبه
 
 ببخشید خانوم!  -

 
 بدون اینکه رس بلند کنم، همی   که خم شدم لب زدم. 

 حواستون کجاست آخه؟ -
 
 اونم نشست و با دیدنش شوکه شدم.  

 شد بعد سه سال، باز ببینمش...!  باورم نیم
 

ه شد که ابروبی باال انداخت و  با دیدنم اون هم شوک
 گفت: 

 آ...آشوب؟ -
 

نگاه گرافتم و با اخم جعبه و پالستک ها رو جمع کردم و 
 خواستم باهاش هم کالم بشم.  بلند شدم. الال نیم

 
 خواست ببینمش و لعنبر باز دیدمش!  الال  دلم نیم
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"ببخشیدی" گفتم و خواستم از کنارش رد بشم که بازوم 
 رو گرافت. 

 
 م باهات حرف بزنم....میخوام توضیح بدم! میخوا -

 
ل کنم؛  دیگه نتونستم خودمو کنتر

ون کشیدم و با لحب   مچ دستم رو محکم از دستش بت 
 تند گفتم: 

 برو...نمیخوام ببینمت!  -
 

 گفتم از کنارش رد شدم. 
 که لداش از پشت رسم بلند شد. 

 
تازه ییدات کردم... همه چی رو برات توضیح میدم قول  -

!  میدم  درکم کب 
 

یوزخندی زدم و بعد زدن ریموت سوار ماشی   شدم. 
عصبی و با لرزشی که بخاطر دیدن مازیار به جونم اافتاده 
بود، همه خریدای سورن رو روی لندیل عقب انداختم 

 و به لندلیم تکیه دادم. 
 

دیدمش...نه اینکه باز دلم هواییش شده  کاش دوباره نیم
 باشه...نه! 
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اافتم و عذاب  هابی که اون موقع کشیدم، یم عذابویل یاد 

 کشم!  یم
 

ون اومدم و به  با لدای باز شدن در ماشی   از افکر بت 
 شد، چشم دوختم.  سورن که سوار یم

 
یک جعبه بزرگتر از بقیه که دستش بود رو لندیل عقب  

 گذاشت و قبل اینکه استارت بزنه، گفت: 
ی شده؟  -  چت  

 
 نه، میشه برگردیم؟ -

 
 به سمت باال تکون داد و گفت:  رسی

کت باید زود برگردم تهران، میخوام  - بخاطر کارای رسی
ون بگذرونم!   امشب و بت 

 
 بعد نگاهش رو به سمت من چرخوند و لب زد. 

 توام باید باهام بیای...دختر عمو!  -
 

 تا قبل دیدن اون عویص  حالم خییل بهتر بود؛
، نه بگم خواست مقابل این چشمای یر ذوقش دلمم نیم

 و مخالفبر کنم! 
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 پس رسی تکون دادم و لبخندی مصنویع زدم. 

 معلومه که میام!  -
 بزن بریم... 

 
 . لبخند کخی زد و استارت زد

 ضبط رو روشن کرد و لدای موزیک رو باال برد... 
 

*** 
 نم بارون زد

 جای موهام چشام خیس شدن
 راستشو بخوای منم گیج شدم

 شدمبس که با این قلب گالویز 
 نم بارون زد

 این قلبه آروم زد
 این کارو با من نکن
 با من داغون نه

ی  هر دافعه گفبر مت 
 پای تو موندم

 من این دافعه از چشات عشقتو خوندم
 

 دوباره بارون
 منه دیوونه
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ب  شونه  دوباره موهاتو مت  
 ما به هم قول دادیم
 پای هم میمونیم

 معلومه، آره معلومه
 

 دوباره بارون
 همنه دیوون

ب  شونه  دوباره موهاتو مت  
 ما به هم قول دادیم
 پای هم میمونیم

 معلومه، آره معلومه
 

 تو چشات گت  منه
 و همیشه دلت ییش منه

 عاشقت شدم از همون اولی   روزی که دیدمت
 همیشه تو حال و هواتم
 شدم عاشق اون نگات

 چقدر خوب شد دیدمت
 

 دلو به تو باختم
 میشهاالن افکر کنم یه چند مایه 

 تا ته دنیام بری عشقت بات رایه میشه
 تو که کناریم و نگام میکب  
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 دلم چه حایل میشه
 اگه کنارم بموب  عایل میشه

*** 
 

با تموم شدن آهنگ، پلکای منم کم کم بسته شدند و به 
 خواب رافتم. 

* 
 

بخاطر خوابیدن من، برگشتیم خونه؛ بدنم کوافته بود و  
ود و عجیب هوس کرد. بشدت گرسنم ب گلوم درد یم

 سوپ کرده بودم. 
 

سورن که تا رسیده بودیم با زنگ خوردن گوشیش به 
اتاقش رافته بود و بقیه هم توی سالن بودند و درحال 

 لحبت؛
 

بی میل کیم از جوجه کباب و برنج داخل بشقاب خوردم 
 سوختم.  و بلند شدم. داشتم توی تب یم

 
 گشتم چت   

ی
ی هرچند هم دنبال داروهای رسما خوردگ

 ییدا نکردم. 
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بیحال در اتاق باز کردم که لدای نگران بابا از پشت 
 رسم، باعث شد رس جام بایستم. 

 
 مریض شدی آشوب؟ -

 
کشیدم،  به سمتش برگشتم و درحایل که دماغم رو باال یم

 لب زدم: 
 افک کنم رسما خوردم...  -

 
 نزدیک تر شد و پشت دستش رو روی ییشونیم گذاشت. 

!  یمداری توی تب  -  سوزی...حارص  شو بریم دکتر
 

 ساده نگرانش کنم؛  نیم
ی
 خواستم بخاطر یه رسما خوردگ

 
 پس رسی به سمت باال تکون دادم و به دروغ گفتم: 

احت کنم خوب یم -  شم!  دارو خوردم، یکمم استر
 

 خم شد و ییشونیم رو بوسید. 
 باشه نفس بابا، برو یکم دراز بکش و بخواب.  -

 
...بابابی که بخاطر  چقد خوب بود داشیر    بابابی

همهی  
 من با این خییل جوون بود ازدواج نکرد. 

 خواست نامادری باال رسم باشه!  چون نیم
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 لبخندی بهش زدم و بعد گفیر  "چشم" به اتاق رافتم. 

 
ی سفید و شلوار ستش عوض   لباسام رو با تاب یقه دلتی

 کردم. موهام رو باز کردم و دسبر بینشون کشیدم. 
 

نشستم و مشغول پاک کردم آرایش لورتم  پشت مت   
  لورتم، همی   که 

شدم. به رسویس رافتم و بعد شسیر
ی توی  وارد اتاق شدم، با دیدن سورن و  جعبه افانتر 

ی بازم   و یقه  دستش، هیب  کشیدم و دستام روی شونه
 گذاشتم. 

 
 شایک نگاهش کردم و با اعصبانیت گفتم: 

؟ -  چرا بدون در زدن وارد اتاق مییسی
 

ساک شییک که دستش بود رو روی تخت انداخت و  
 گفت: 

 زدم، نشنیدی!  -
، برای همی   گفتم اینو بزارم اتاقت.   منم افکر کردم خوابی

 
بیخیال لباس نامناسب تنم شدم و سمت تخت رافتم. 
هام  خم که شدم ببینم چیه، موهای افرافریم، روی شونه

 اافتاد. 
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 این چیه؟ -

 
-  !  باز کن ببی  

 
و با دیدن همون کت و شلوار گت دار و   درشو باز کردم

کالباش که توی پاساژ دیده بودم، لبخند دندون نمابی 
 زدم و گفتم: 

 برای منه؟ -
 

رسی به سمت پایی   تکون داد و روی تخت نشست. 
 لباسا توی جعبش انداختم و گفتم: 

 عاشقش شدم...مرش!  -
 

ه  ابروبی باال انداخت و با لبخند ، نگاه خایص، بهم خت 
 شد. 
 کنم.  خواهش یم -

 
 . دستم جلو دهن و بینیم گرافتم و عطسه کردم

کنارش نشستم و با بی حایل روی کف دستاش روی تشک  
 گذاشتم و کیم به عقب متمایل شدم. 
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دستش روی ییشونیم گذاشت و با لحن بم مردونش، لب 
 زد. 
 
 خییل تب داری...  -

 
 کل بدنمم درد میکنه...دوست دارم بخوابم!   -

 
 دستش روی پام گذاشت و گفت: 

احت کن...  -  پس بخواب و استر
 

لبخندی زدم...خواست بلند بشه که ناخواسته به 
 اش زدم.  ای روی گونه سمتش رافتم و بوسه

 
ه شد و سوایل نگاهم کرد.   متعجب بهم خت 

هول شده از کاری که کرده بودم، دراز کشیدم و یتو رو  
 کامل روی رسم کشیدم. 

 
، منتظر جوابش هم باش! وقبر یه کار  -  ی میکب 

 زودی افرار نکن! 
 

 یتو رو از رسم پایی   اوردم و بلند شدم نشستم. 
 دماغم باال کشیدم و گفتم: 

 افرار نکردم!  -
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 . .. خوام بخواب یم
 

ای عمیق و  با قرار گرافیر  دستاش پشت رسم و بوسه
 هام، حرافم نصفه موند.  طوالب  روی لب

 
گرافت و رسش به ییشونیم   با نفس کم آوردنم، ازم افالله

تکیه داد. من هنوز توی شوک اون بوسه بودم و اون با 
ه شده بود.  لبخند جذابی به چشم  هام، خت 

 
 رسما میخوری ها!  -

 
 مهم نیست...  -

 
 رسش رو سمت گردنم آورد و عمیق بو کشید. 

نفسم توی سینه حبس شد و برای نجات از آتیسی که به 
سینش گذاشتم که کیم  ، دستم روی جونم اافتاده بود 
 عقب بکشه؛

 
هام   رسش رو افالله داد و دوتا دستاشو روی شونه

 گذاشت و روی تخت هول داد. 
 یتو رو رسم کشید و گفت: 

 بگت  بخواب تا بیشتر از این دیوونم نکردی...  -
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با خجالت نگاه گرافتم و رسم زیر یتو بردم. هنوز هم درگ 
 اافتاده بود، نداشتم. از اتفاقابر که این دقایق بینمون 

 
 زبون درازیم گل کرد و با لدای آرویم لب زدم. 

 
 با یه بوس ساده دیوونه مییسی تو؟ -

 
 با پایی   رافیر  تشک، افهمیدم که به تخت برگشته؛

 که بد موقع باز بشه! 
 لعنت به زبوب 

 
یتو رو از رسم کشید و دوستاشو رو دوطرف رسم گذاشت 

 و به سمتم خم شد. 
 

ه نگاهم کرد و با لبخند شیطاب   های خ با چشم مارش خت 
 که به لب داشت، گفت: 

 تو با چیا دیوونه مییسی آشوب؟ -
 

 من دلم ضعف رافت برای اون لدای خش دارش... 
 

با لدابی گرافته و دستم رو سمت گردنش بردم و 
 نوازشش کردم. 

 
ا...  -  با خییل چت  
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 ابروبی باال انداخت و دوباره به جون لبام اافتاد... 

 پلک بستم و دستامو دور گردنش انداختم. 
 

همراهیش کردم و دستش که روی شکمم بود رو از زیر 
 تاب کوتاهم رد کرد. 

هام رو باز کردم و دستم روی دستش گذاشتم  رسی    ع پلک
 و نزاشتم بیش از این ییش بره! 

 
انگار خودش هم متوجه شد که با نفس نفس افالله  

 لورتش کشید.  گرافت و دسبر به موهای یریشون روی
 

از جاش بلند شد و من دلیل اخمای توی همش رو 
 نفهمیدم! 

 
" زیر لب زمزمه کرد و از   دستش رو مشت کرد و "لعنبر

ون رافت.   اتاق بت 
 

 این االن چش شد...؟! 
 غت  ممکن بخاطر پس زدن من ناراحت شده باشه؛

 
تونه داشته باشه جز...حاال  ای یم اما چه دلییل دیگه

 افهمیدم! 
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ی که اح تماال احساس میکنه داره به همون دختر

 بخاطرش میخواد برگرده، خیانت میکنه! 
 

زنم. من  بغض لعنبر که به گلوم هجوم اورده رو پس یم
 چم شده...؟! 

 
ای توی  دونم کیس دیگه نکنه عاشق مردی که یم
 زندگیشه، شده باشم...؟

 
اافته؛   ی چشمم پایی   یم اشیک لجوچی از گوشه  قطره

 . برم بم رو میگزم و رسم رو زیر یتو یمگوشه ل
**** 

 
 چرا نمیخوری بابا جان؟ -

 
 بی میل قاشق رو روی بشقاب گذاشتم و گفتم: 

 .. میل ندارم.  -
 

ش بلند شد و لب زد.   از پشت مت  
 باید باهم حرف بزنیم آشوب...بلند شو!  -

 
 بی حرف بلند شدم و پشت رس بابا به حیاط رافتم. 
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م... مراقب باش  -  دختر
 

 متعجب ایستادم و گفتم: 
؟ -  مراقب چی

 
 به سمتم برگشت و با لحب  جدی لب زد. 

 دل نبندی...دل به سورن نبند، باشه؟ -
...چطور بگم...با سورن بودنت غت  ممکن!   یعب 

 ابروبی باال انداختم و گفتم: 
 چرا؟ -

 اگه ببندم مشکلش چیه؟ 
 

 مشکوک نگاهم کرد و جلوتر اومد. 
 طرف بازوم گذاشت و گفت: دستاش دو 

...افراموشش کن ییک یدونم، باشه؟ -  اگر هم بسبر
 

تنها رسی تکون دادم و گیج مبهوت، به رافیر  بابا و سوار 
ه شدم.   ماشی   شدنش خت 

 
بعد رافتنش، رسم پایی   انداختم و سمت خونه برگشتم  

 ای رس بلند کردم.  که با لدای عطسه
 

 باال رافت. با دیدن سورن، گوشه لبم ناخواسته 
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 احتماال بخاطر بوسه دیشب، اونم رسما خورده بود. 
 

ر گرافتم و با خجالت رس پایی   
ُ
با یادآوری دیشب، گ

 انداختم. 
 

آماده شده به سمتم اومد و با همون لورت جدیش، 
 برعکس تصورم خییل رسد، لب زد. 

-  ...  لبح بخت 
 

از کنارم رد شد و بوی تند عطرش توی بینیم ییهید. 
ای رسش رو به  ماشینش شد و بدون اینکه لحظهسوار 

ون رافت.   سمتم بهرخونه، از حیاط بت 
 

ی نیست آشوب...افقط عجله داشت!   چت  
...حداقش بعد   قرار نیست دیگه اینقدر باهات رسد باشه

 دیشب دیگه قرار نیست با تو رسد باشه! 
 

 خودم رو قانع کردم و بعد به خونه برگشتم. 
احت کنم، که لدا بهراد سمت اتاق رافتم که کیم  استر
 باعث شد رسجام بایستم. 

 
 کرد؟ سورن دیشب تو اتاق تو چیکار یم -
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، دیده بودش؛  ون رافیر  ...احتماال موقع اومدن یا بت  لعنبر
هرچی هم که شده باشه، به اون یک نفر الال ربظ 

 نداشت! 
 

 قدیم به سمت لورت شاکیش برداشتم و لب زدم. 
 به تو ربظ داره...؟ -

 
اخماشو بیشتر از قبل توی هم کشید و بازوم رو گرافت و 

 افشار داد. 
 
 معلومه که ربط داره...بگو بینم واسه چی اومد!  -

ون کشیدم و مثل خودش  بازوم رو محکم از دستش بت 
 با اخم و لحب  تند لب زدم. 

شارژر گوشیم توی ماشینش جامونده بود، اونو آورده  -
 بود! 

 خوب شد...؟ 
 رایص  شدی؟

 
ی بگه، که عمه خانم اومد  با افیک قفل شده، خواست چت  

 و با اخم لب زد. 
 
 کاافیه بهراد...   -
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 بعد نگاهش رو سمت من چرخوند و گفت: 
 با من بیا، باهات حرف دارم.  -

 
چشیم گفتم و خواستم به سمتش برم که مچ دستم 

 توسط بهراد کشیده شد. 
 

رسش نزدیک گوشم آورد و با همون لحن عصبیش لب 
 زد. 
تو مال مب  آشوب...تورو به هیهکس  -

 نمیدم...هیهکس! 
 

شنیدن؛  هام اشتباه یم دست و پاهام یخ شد و انگار گوش
 بهراد...منو دوست داشت...؟! 

 
بر و حساس بودنش  افکر یم کردم همش حس غت 
 اس، نه عشق!  برادرانه

 
اما احساس من به اون، برادرانه بود. اونو بیشتر از برادر 

 دوست داشتم. نداشتم، 
 

ون کشیدم و به سمت اتاق عمه  دستم رو از دستش بت 
خانم رافتم. نگاه سنگینش رو از پشت رس، روی خودم 

 حس کردم. 
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وارد اتاق عمه شدم و درو پشت رسم بستم. با لخند 

 تصنغ، روی لندیل پشت مت   آرایشش نشستم. 
 

اش کشید و به پشبر تخت  دسبر بی   موهای رنگ شده
 تکیه داد. 

 چشات همرنگ چشای مامانته، آشوب...  -
 مثل اون موهات افره و خییل خوشگیل عزیز عمه. 

 
با یاد آوری مامان، بغض سنگیب  به گلوم رخنه کرد و مثل 
همیشه پسش زدم. الال دوست نداشتم اشک بریزم و  

 کیس ضعفم رو ببینه؛
 

 منتظر نگاهش کردم که با لبخند ادامه داد. 
ی...ویل اونقدری بزرگ شدی که نمیدونم گ بزرگ شد -

 !  دیگه باید ازدواج کب 
 
 

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 
 ازدواج؟ - 

 
 رسی تکون داد و گفت: 
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، ویل بابات اجازه  - چندین سال خواستگار زیاد داشبر
 کشه!  نمیداد، ویل این ییک خییل لجوج و ازت دست نیم

 
، ویل خودم یم هیچ وقت به من نیم  افهمیدم. چقدر  گفیر 

 خواست اون لجباز که منو میخواد...سورن باشه!  دلم یم
 

 سوالم رو به ذهن آوردم و گفتم: 
 گ هست...؟  -

 
 لبخند دندان نمابی زد و دستام تو دستاش گرافت؛

 غریبه نیست...پرس عموی خودته!  -
 

دل تو دلم نبود برای شنیدن اسم کیس که اگه اون بود، 
 گفتم؛ همی   حاال "بله" رو یم

 
 م...پرس...عمو؟کدو   -

 
 ای کرد و گفت:  تک خنده

 بهراد -
 

هام محو شد و بجاش، اخم  گفت و لبخند از روی لب
 غلیظ  روی لورتم جا گرافت؛ 

 



 مسکوت
 

92 
 

ون کشیدم و درحایل که سمت آیینه  دستام از دستاش بت 
 چرخیدم، لب زدم:  یم
 اون مثل داداشم میمونه، ما باهم بزرگ شدیم.  -

 
این حرافا بود که تغیت  یهوبی من تر از  عمه خانم باهوش

 رو نفهمه؛
 
تا قبل اینکه بفهیم بهراد، شوق خایص توی چشات بود  -

 آشوب! 
 کردی گ باشه جز بهراد؟ افکر یم

 درالل باید بگم، دوست داشبر گ باشه جز اون؟
 

 زیر نگاه مشکوکش تاب نیوردم و بلند شدم. 
 منظورت چیه؟ -

 م؟افک کردی ییک دیگه رو در نظر دار 
 

 از روی تخت بلند شد و با اخمای درهم گفت: 
 نداری...؟ -

 افک نکن نفهمیدم آشوب! 
هواسم هست چطور به سورن نگاه میکب  و خییل دور و 

 پلیک!  ورش یم
 

 الال نوع حرف زدنش خوشم نیومد. 
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ی نبودم که به کیس بهسبم، یا حبر از سورب    من دختر
 کنم.   که خوشم میاد، اونجوری که عمه میگه، نگاه

 
 آروم بودن م حدی داشت! 

 رافت!  مثل همیشه داشت از حدش افراتر یم
 
ببخشید...ویل به شما ربظ نداره من به گ نگاه میکنم  -

 یا از گ خوشم میاد! 
 شخیص من دخالت نکنید... 

ی
 لطفا توی زندگ

 
ون رافتم. غیم به دلم  گفتم و یر حرص از اتاقش بت 

 ودم! نشسته بود و من دختر غصه خوردن نب
 

های الیک، خودم رو ناراحت   دوست نداشتم رس مسئله
ی شادابی به خودم گرافتم و بعد عوض   کنم. پس چهره

ون؛ کردن لباس  هام، تصمیم گرافتم برم بت 
 

گشتیم تهران، دلم برای اتاق خودم و  کاش زودتر بریم
ی خودم،  های ماشی   سواری و جمع دوستانه مسابقه

 تنگ شده! 
 

....دقیقا مثل هوای دلم من؛هوا ابری بود و   دلگت 
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با دیدن کاافه بستب  با سمتش رافتم و برای خودم بستب  
 خریدم. 

 
، کنار ساحل نشستم و به مردیم   روی لندیل

ی
های آهنیک

ه شدم.  که قایق سواری یم  کردن، خت 
 
، هندزافریم رو به گوشم زدم و آهنگ   بعد خوردن بستب 

 مورد عالقم رو پیل کردم. 
 

قد گذشته بود، غرق در اافکارم  بودم که دونم چ نیم
 لدای زنگ گوشیم بلند شد. 

 
نگایه به شماره انداختم و با دیدن شماره بابا، جواب 
ندادم. اونقدر بغض کرده بودم که مطمی   بودم به 

 ترکه و اشکم در میاد.  محض حرف زدن، بغضم یم
 

 و من...اینو نمیخوام! 
 گوشیم رو روی حالت یرواز گذاشتم. 

 شد افقط چند ساعت با خودم تنها باشم؟ یم چی 
 

 بلند شدم و قدم زدم...افکر کردم؛
به خودم...احساساتم...به سورب  که حبر با افکرش قلبم 

 کوبید.  های سینم یم با هیجان خودش رو به دیواره
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 چرا سورن ممنوعه؟! 
 چرا نباید دوستش داشته باشم؟! 

 چرا نباید بهش افکر کنم...؟! 
 

هام خیس شده و اشکای  بیام دیدم مژهتا به خورم 
 لجوجم باالخره از چشمم رسازیر شدند؛

 اشکام پاک کردم و افیب  کشیدم... 
 

ون، تا االن که هوا روبه تارییک  از لبح که زده بودم بت 
بود، گوشیم روی حالت یرواز بود و مطمئنم حداقلش 

 بابا نگرانم شده؛
 

بخش روی خاک نشستم و شنیدن لدای دریا آرامش 
ترین لدابی بود که شنیده بودم. گوشیم رو از حالت 
یرواز درآوردم و با حجم زیادی از زنگ و ییام مواجه 

 شدم. 
 

 چهل و ینج تماس از بابا، بهراد و هامون و دامون؛
ی از سورن نبود...   ختی

 
یوزخندی زدم و در دلم گفتم "خییل احمقر آشوب! افک  

 ره؟ "کردی جون تو رو بوسیده،یعب  دوست دا
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تنها برای بابا ییام افرستادم که نگرانم نشه؛ بعد گوشیم 
ه غروب  به جیبم برگردوندم. زانوهام رو بغل کردم و خت 

 دلگت  شدم. 
 

 بوی عطری آشنا مشامم رو یر کرد. 
ناخواسته برگشتم و با دیدن سورن، هیب  کشیدم و  

 گفتم: 
 یا خدا...تو ردیاب به من ولل کردی؟ -

 
 داد و رسد گفت:  رسی متاسف تکون

نیاز به ردیاب نیست...راحت میشه حدس زد تو کجا  -
ی!   مت 

 
هاشو با  بعد نگایه به ساعتش انداخت و دوباره دست

 ژست خایص توی جیب شلوارش برد. 
 
 بلند شو بریم!  -

 
 از جام بلند شدم و قدیم به سمتش برداشتم. 

 کاش اینقدر رسد نباشه! 
 

 ناخواسته لدام باال رافت: 
 قت خودم بخوام برمیگردم...تو برو! هرو  -
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 ابروبی باال انداخت و لب زد. 

 چه مرگته آشوب؟ -
 

کرد انگار هیخی بینمون اتفاق  چرا طوری رافتار یم
 نیاافتاده؟! 

 کرد...  همی   خونرسدیش منو دیوونه یم
 

 بغضم رو قورت دادم و با اخم گفتم: 
ی نیست...  -  چت  

 
 ای بهش زدم و از کنارش رد شدم.  تنه 
 آشوب؟ -

 وایسا باهات حرف دارم... 
 

 رسجام ایستام، ویل به سمتش برنگشتم. 
ی که  اومد مقابلم ایستاد و انگار تردید داشت برای چت  

 خواست بگه؛ یم
 

 که از 
ی
که باالخره دسبر به موهاش کشید و با کالافیک

 لورت و لداش مشخص بود، لب زد: 
 دیشب...دیشب رو افراموش کن!  -

 
ر
  بینمون نیاافتاده... افکر کن هیچ اتفاف
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شکست...برای اولی   بار شکستم...از شنیدن این حرف 

 قلب لعنتیم شکست. 
 

کردم، ویل خود لعنتیش رو  هه...من دیشبو افراموش یم
 کردم؟!  چطور افراموش یم

 
 بزرک در  

ی
حفظ ظاهر کردم و بغیص  که مثل تکه سنیک

 گلوم گت  کرده بود رو پس زدم. 
 

کنارش گذشتم. اگه یکم بیشتر "باشه" آرویم گفتم و از  
 . ترکید شدند و بغضم یم موندم قطعا اشکام جاری یم یم
 

در عقب ماشینش رو باز کردم و سوار شدم. سورن هم 
 سوار شد و آینه رو سمت من تنظیم کرد و گفت: 

؟ -  چرا عقب نشسبر
 بیا جلو... 

 
 ازش نگاه گرافتم و گفتم: 

 راحتم...  -
 

 نزد و راه 
 
 اافتاد؛دیگه حرف

*** 
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دو روز از برگشتنمون گذشته؛ البته افقط من و بابا و 

 سورن برگشته بودیم. 
 گشت انگلیس...!  سورب  که سه روز دیگه بریم

 
غیم که توی دلم بود، ولف نشدب  بود. افکر سورن 

 شد.  ای از ذهنم پاک نیم لحظه
 

دونم اسم این حس که با هر بار دیدنش هیجان  نیم
میگن...ویل مطمئنم این حس افراتر از گرافتم رو چی  یم

 !  دوست داشیر 
 

ون اومدم و  با اافتادن شماره ی کیانا روی گوشم، از افکر بت 
 رسی    ع جواب دادم. 

 سالم...خوبی بی وافا؟  -
 

 مثل همیشه، یر انرژی جواب دادم. 
 سالم عزیزم...عالیم!  -

 تو چطوری؟
 

 چقدر سخته تظاهر به خوب بودن... 
 
ی بگم! منم بدنیستم...زن -  گ زدم یه چت  
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 اس...   امشب مسابقه
 

 وسط حرافش یریدم و گفتم: 
 من م میام امشب!  -

 
 مطمئب  آشوب؟ -

آخه ییک دیکه هم هست توی این مسابقه افک نکنم 
 بخوای با وجود اون مسابقه بدی! 

 
 نفهمیدم منظورش کیه، که متعجب لب زدم. 

 گ؟  -
 
 مازیار...برگشته!  -

 
 برگشته...من به اون چیکار دارم آخه؟به جهنم که  -

 
شد  متعجب بود از واکنش من؛ اینو از لداش هم یم

 افهمید. 
 
باشه عزیزم عصبی نشو...کاری نداری دیگه من باید  -

 برم! 
 
 نه...برو -
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ون رافتم.  خونه بت   از آشتی 

 گفتم و بعد خداحاافظ 
بابا رستوران بود و سورن تنها روی کاناپه نشسته بود و 

 کار با لپ تاپ بود.   مشغول
رافتم با افالله کنارش نشستم و ریموت تلویزیون رو 

ای از ماهواره که داشت  برداشتم. روشنش کردم و شبکه
 خوند نگه داشتم.  عربی یم

 
کیم لداش باال بردم و که با جدیت رسش به سمتم 

 چرخوند و گفت: 
 کمش کن...نمیبیب  دارم کار میکنم؟  -

 
 برو اتاقت کار کن!  -

 
اش کشید و بعد توی یک حرکت  کالافه دسبر به شقیقه

 ریموت رو از دستم گرافت و زد خاموشش کرد. 
 

"بیشعور"ای نثارش کردم و حریص به پشبر مبل تکیه 
 دادم. 

 
با لدای زنگ گوشیش، کنجکاو نگاه به لفحه گوشیش  

 که روی مت   بود انداختم. 
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 تا قبل اینکه من ببینم، گوشیش رو برداشت و از جاش
بلند شد. سمت ینجره رافت و خییل طول نکشید که 

 لدای دادش بلند شد. 
 
؟ -  چی

 ایران چیکار میکب  احمق؟
 

نگران بلند شدم که دیدم بت لوربر به خون نشسته 
 شده، با مشت به دیوار کنار ینجره کوبید و افریاد زد. 

 
...همونجا بمون دارم میام دنبالتون!  -  لعنبر

 
عجله بعد برداشیر  سوئیچ از تماس رو قطع کرد و با 

ون رافت؛  خونه بت 
 

 چختی شده بود...؟! 
 هرچی که بود بدجور سورن رو بهم ریخته بود. 

 
های روی شیش،  نگایه به ساعت انداختم و دیدن عقربه

 تند بلند شدم و به اتاقم رافتم. 
 

هام  حارص  شدم و به سالن برگشتم. بعد یوشیدن کفش
 م. به حیاط رافتم و سوار ماشی   شد



 مسکوت
 

113 
 

 
ماشی   رو جای مخصوص پارک کردم و ییاده شدم. با 
ها  دیدن مازیار بیخیال نگاه گرافتم و به سمت کیانا و بهه

 رافتم. 
 
 سالم!  - 

 
 با شنیدن لدام نگاه همشون به سمت من چرخید. 

رامی   که پرس شوخ اکیب بود، انرژی زابی که دستش بود 
 رو رس کشید و گفت: 

 اشوب! ببینم امشب چیکار میکب   -
 ...  میخوا روی این پرسه سوسول کم کب 

 
سنگیب  نگاهش رو خودم حس کردم و رسم که 

 چرخوندم دیدم خودشه؛ 
 مازیار ارجمند...یورخندی زدم و نگاه گرافتم. 

 
 نگران نباش...آشوب باخت نمیده!  -

 
لدای "اوه" گفیر  همشون بلند شد. کیانا بطری انرژی زا 

 ش گرافتم تشکر کردم. الکل داری به سمتم گرافت که از 
 

 درش رو باز کردم و یک نفس رس کشیدم... 
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 هنوزم مسابقه میدی؟ -

 
 با شنیدن لدای مازیار، به سمتش برگشتم. 

 رسی تکون دادم و گفتم: 
-  !  آره...به نفعته که از مسابقه امشب کنار بکیسی

 !  دلم نمیخواد با گریه برگردی ییش مامانت نصف شبی
 

 جلو اومد. ای کرد و قدیم  تک خنده
 خوشم میاد از این اعتماد به نفست!  -

 
 لبم کش اومد و با غرور دستامو بغل کردم. 

ی بگم که لدای مسئول مسابقه بلند شد.   خواستم چت  
 
وع کنیم...  -  سوار ماشینا بشید و آماده باشید که رسی

 
ی قبل، محل مسابقه رو عوض   بخاطر لو رافیر  دافعه

 کرده بودند. 
 

 رافتم و پشت افرمون نشستم. به سمت ماشی   
 ی قبیل که با سورن مسابقه دادم اافتادم.  یاد دافعه
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یاد سورن و اون شب...شبی که سورن با افرداش  
ی بینمون  گفت"دیشب رو افراموش کن، افکر کن چت  

 اتفاق نیاافتاده!" 
 

ون افرستادم و استارت زدم  نفس رو عمیق بت 
وع، حرکت کردم...   با اعالم رسی

 ..ویل رقیب الیل من مازیار بود. چهار نفر بودیم. 
 خواستم بهش ببازم!  نیم

 خواستم!  امشب باخت نیم
 

ییچ الیل دور زدیم و دوتا ماشی   قبیل جامونده بودند. 
من جلوتر بودم...با خنده نگایه از اینه انداختم که دیدم 

 مازیار کنارم ماشینم ایستاد... 
 

حکم ماشینش رو به ماشینم چسبوند و برخالف قوانی   م
 بهم زد و جلو زد... 

 
حریص پام رو گاز گذاشتم و با رسعبر افراتر از همیشه 

 حرکت کردم... 
 

لش رو  افرمون ییجوندم و از کنارش رد شدم. ماشی   کنتر
از دست با این که از خط پایان عبور کردیم، هرچی کردم 
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نتونستم نگهش دارم و دور خودش چند باری چرخید و 
 محکم به تنه درخت خورد. 

 
 پلکام و بستم و رسم با شدت به افرمون خورد.  

 " ای از درد گفتم و رسم ار روی افرمون برداشتم.  "آخ
 

 در ماشی   باز شد و کیانا با جیغ گفت: 
؟ -  آشوب....اشوب خوبی

 
مایع گریم رو کنار رسم حس کردم و بزور رسم رو بلند  

 کردم. 
 
 هام رو از هم افالله دادم و گفتم:  لب
 خو...خوبم!  -

 
ون رافتم.   دستش رو گرافتم و آروم از ماشی   بت 

 
 مازیار با عجله به سمتم اومد و با نگراب  گفت: 

یمش بیمارستان!  -  رسش داره خون میاد...باید بتی
 
 الزم نیست...خوبم.  -

 
 کرد و حالت تهوع داشتم.  رسم بشدت درد یم
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اما مازیار لجباز تر از من، به سمتم اومد و دستش پشت  
 و با دست دیگش بازوم رو گرافت. کمرم گذاشت 

 
مت بیمارستان!  -  آروم بیا بریم سوار ماشی   بشیم...بتی

به دیده...رنگ و روت خوب نیست!   رست رص 
 

مخالفبر نکردم و سوار ماشینش شدم. کیانا هم اومد و 
 عقب کنار من نشست. 

 
 کرد...  کرد و این کالافم یم گریه یم

 دستم روی دستش گذاشتم وگفتم: 
 م...چرا گریه میکب  اخه؟من خوب -

 
دسبر زیر چشمش کشید و با دستمایل که دستش بود 

 روی خون لورتم کشید. 
دونم چطور پلکام  ش گذاشتم که نیم بیحال رسم رو شونه

 بسته شد و از هوش رافتم. 
*** 

 
ی ما حرکت کرد و همی     بعد رسوندن کیانا، سمت خونه

 که رس خیا بون رسیدیم، لب زدم. 
ه همینجا ییاده بشم! نگه  -  دار...بهتر
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 ماشی   رو کنار زد و به سمتم چرخید: 
 خوبی آشوب؟ -

 باشه...مطمئب 
 بهتر نبود یه چکاپ میکردی؟

 
ه در بردم.   دستم رو سمت دستگت 

 گفتم که خوبم، الزم نیست...   -
 

ای ییاده شدم و بعد گفیر  "شب   بدون هیچ حرف دیگه
 خوش"در ماشی   رو بستم. 

 
ن به مقابل عمارت و با کلیدی که دستم بود، درو با رسید

 باز کردم و داخل رافتم. 
 

دمش به  وای...ماشینم هم مونده بود اونجا؛ باید یم ستی
 ها که بیارنش عمارت؛ بهه

 ای رسم گیج رافت.  درو پشت رسم بستم و لحظه
 

ها باال رافتم و خواستم درو باز   با رس درد و بیحایل از پله
و سورن با اخمای درهم جلوی در  کنم که در باز شد 

 نمایان شد. 
 

ی بگم، نگایه به باند روی رسم انداخت و  تا خواستم چت  
 نزدیک اومد. 
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 تا این وقت شب کجا بودی؟ -

 
 ای به رسم کرد و لب زد.  با دست اشاره

 این چه رس و وضعیه؟ -
 

 هام رو در آوردم.  ریلکس از کنارش رد شدم و کفش
 سالم...پرسعمو! علیک  -

 
 سمت سالن رافتم که لداش رو پس کلش انداخت. 

 
 جواب منو بده...آشوب؟ -

 
مشخص بود بابا خونه نیست که اینطوری راحت داد 

 زنه!  یم
 

ها رافتم و خواستم باال برم که بازوم کشیده  سمت پله
 شد و یرت شدم توی بغلش؛ 
...بوی عطر تند و مردونه  یروند! اش...هوش از رسم  لعنبر

 
ه چشم  هاش شدم.  رسم رو باال گرافتم و خت 

...  چشم  هابی که زیباترین رنگ رو داشیر 
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جواب منو بده...افکر کردی بی لاحبی که اینجوری  -
ون و تا هروقت دلت نخواد   بت 

ب  وقت و بی وقت مت  
 گردی؟ برنیم

 
ون کشیدم. اون  به خودم اومدم و دستم از دستش بت 

 هیچ حقر به من نداشت! 
 

تونست تعیی   تکلیف کنه،  من پدر داشتم...اون یم
ی بشه، اما اون  یم ون رافتنم یا هرچت   تونست مانع بت 

 ...  هیچ حقر بر من نداشت! هیچ حقر
 

 ابروهام رو باال انداختم و لب زدم. 
 برای من تعیی   تکلیف...  تو نیم -

 توب 
 

دردی ییهید کنار ابروم و رسم، ناخواسته دستم سمت 
 رسم بردم. 

 
 آخ...  -

 
 بود که از چهره

 
ون بیاد. دستش  همی   کاف ی برزخیش بت 

 پشت کمرم گذاشت و سمت اتاق برد. 
 

 وارد اتاق که شدیم رو تخبر رو کنار زد. 
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ه نگاهم   دراز کشیدم که روی لبه تخت نشست و خت 
 کرد. 

 
؟ -  چرا اینطور نگام میکب 

 
؟ -

ی
 نمیخوای بیک

 
لجبازی رو کنار گذاشتم و همه چی رو تعریف کردم. 

دونم چرا با شنیدن اسم مازیار باز اخم کرد، ویل  نیم
ی نگفت؛   چت  

 
 یتو رو روم کشید و با لحن آرویم گفت: 

احت کن...خداروشکر که بابات بنده خدا خونه  - استر
 نبود و ندید حالتو! 

 
 خواست بلند بشه که مچ دستش رو گرافتم. 

؟به باب -
ی
ی نمییک  ا که چت  

 
 رسی به دو طرف تکون داد و کوتاه لب زد. 

 نه!  -
 

 سمت در رافت و قبل از خروجش گفت: 
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م ماشی   رو  - ، خودم مت 
ی
ی بیک الزم نیست به کیس چت  

 برمیدارم و برمیگردم. 
 

هابی   "ممنون"ای گفتم و از اتاق خارج شد. بخاطر مسکن
و خییل هام سنگی   شد  که بهم تزریق کرده بودند، پلک

 زود خوابم گرافت؛
 

اومد، چشم باز کردم و بزور  با رس و لدابی که از پایی   یم
اومد و این  . لدای آذین یم دل از تخت گرم و نرمم کندم

؛  یعب  عمو اینا برگشیر 
 

دست و لورتم رو شستم و به اتاق برگشتم. از آینه 
شد باند دور  نگاهم به خودم اافتاد...به هیچ وجه نیم

ینهون کنم. هنوزم مونده بودم چه توضیخ به رسم رو 
 بابا بدم. 

 
لباس عوض کردم و شال روی رسم انداختم. اما هنوزم  

ای از باند مشخص بود، الخصوص اون خط که  تیکه
 باالی ابروم، اافتاده بود. 

 
 کشیدم و کرم یودر زدم که حداقل این ییک مشخص 

 
یوف

 نباشه! 
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و خط چشم ظریق   هام زد  رژ کمرنگ و ریمل به چشم. 
 کنار چشمم برای کامل کردن آرایشم کشیدم. 

 
های رنگیم، با یذره  بخاطر یوست زیادی سفید و چشم

 کردم.  آرایش کیل تغیت  یم
 
زد و من  اما امان از این موهای افر که ترکیبش و بهم یم 

 افریشون و دوست نداشتم! 
 
 داد.  خواستم لاف کنم، ویل بابا اجازه نیم یم
 

ون  رسو لدابی که از پایی   یم با شنیدن اومد، از افکر بت 
ون رافتم.   اومدم و از اتاق بت 

 
ها رو پایی   رافتم و با دیدن عمو اینا سالم دادم و با  پله

 آذین روبوش کردم. 
 

 جوابشون رو 
ی
کیل سوال یرسیدن و منم با بی حوللیک

 دادم که یک تصادف کوچیک بوده؛
 

زد و  خییل مشکوک یم بابا و سورن نبودن؛ بابا که جدیدا 
 سورن...! 
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، به اتاقاشون برگشیر  و من تنها توی 
ی
همه با خستیک
 سالن موندم؛

 
کالافه سمت ریموت تیوی رافتم که لدای زنگ گوشیم 

 از داخل جیب شلوارم بلند شد. 
 

" متعجب  نگایه   ون کشیدمش و با اسم "ناب  از جیبم بت 
 کردم و بعد جواب داد. 

 
د، ویل بهه ها با این اسم لداش البته اسمش نازنی   بو 

کردن؛ ما زیاد باهم لمییم نبودیم و عجیب بود این  یم
 زنگ زدنش! 

 
 بله؟ -

 
 سالم آشوب جان.  -

؟  خوبی
 

 ی آخر نشستم و گفتم:  روی پله
 سالم، مرش...  -

 
آشوب جان راستش پرس عموت رو دیدم...نمیدونم  -

 درسته بگم یا نه! 
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 کر...  ویل با یه خانوم دیدمش که داشت دعوا یم 
 

 قلبم تت  کشید و حس بدی داشتم. 
 

نزاشتم ادامه بده و درحایل که از روی پله بلند شدم، تند  
 گفتم: 

 آدرس هتیل که کار میکب  رو بفرس!  -
 

"چشم" ای گفت و گوشی رو قطع کرد. پا تند کردم 
 سمت اتاقم و نمیدونم چطور آماده شدم. 

 
ون آد رس رو خییل زود برام ییامک کرد و رسی    ع از اتاق بت 

 یریدم. 
 

ماشینم جلوش کامل نابود شده بود و آه رسدی بخاطر 
 این وضعیتش، کشیدم. 

 
 مجبور بودم با تاکیس برم... 

 افهمیدم اون زن کیه!  باید یم
 

کرد "نرو  بیخیال همه چت   و منطق لعنتیم که گوش زد یم
 وچه آشوب" و... آشوب" "رافتنت اشتباه" "بت
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 سوار تاکیس شدم و آدرس رو دادم. 
ناخون جوییدم و دل تو دلم نبود که برسم به هتل و 

 افهمیدن حقیقت؛
 

هام  زدم و میخواستم با چشم حقیقبر که حدسش رو یم
 ببینم...ببینم که دل دادنام الیک بوده! 

 
با رسیدن به هتل، رسی    ع کرایه دادم و بدون گرافیر  

 ییاده شدم.  باقیش، از ماشی   
 

 که نازنی    
ر
وارد هتل که شدم، خواستم به شماره اتاف

 گفته بود برم که چشمم به بابام اافتاد؛
 زد.  روبروی سورن ایستاده بود و داشت حرف یم

 
آروم به سمت ستوب  که دقیقا پشت رس بابا بود رافتم و 

خواستم قایم بشم و لداشون رو بشنوم که....گت  
 اافتادم! 

 
؟تو اینجا  -  چه غلظ میکب 

 
 لدای بم و محکمش بلند شد. خودش بود... 
 مرد همیشه عصبی و یرخاشگر و جذاب من! 
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کرد  ایستادم و رس بلند کردم. بابا دست به سینه نگام یم
 و سورن...یر اخم و شایک؛

 
ی بگم که نازی  لب به دندون گرافتم و خواستم چت  

 رسید... 
 
 آشوب جان؟ -

! چه خوب شد اومدی و رومو   زمی   ننداخبر
 

با شنیدن لدای نازی لبخند رضایت بخش از اومدن به 
 موقعش زدم. 

 
بغلش کردم و رو به سورن که همهنان منتظر نگاهم 

 کرد، لب زدم:  یم
 اومده بودم دوستم رو ببینم، مشکلیه؟ -

 
 نه   -

 
 گفت و به سمت آسانسور رافت. 
 این بار بابا به سمتم اومد و گفت: 

ی از ماشی   نیست آشوب...االنم راه تا شیش ماه  - ختی
 بیاافت که برگردیم! 
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ی بگم و  اون قدر محکم و رسد حرف زد، که نتونستم چت  
 مخالفت کنم و تنها رس تکون دادم. 

 
 با رافیر  بابا، به سمت نازی برگشتم و گفتم: 

تونم شناسنامه اون زب  که با سورن اومده هتل رو  یم -
 ببینم؟

 
؛ بدونمم سخته این کار، درد رس اسمشو نمیدونیم که -

 میشه! 
 اینو ول کن، رست چش شده؟

 
 کشیدم و گفتم: 

 
 یوف
 میگم حاال بهت بعدا، افقط...  -

 
 اومدن!  -

 
 کیا؟  -

 
 دستاش روی شونم گذاشت و برم گردوند. 

نگاهم رو چرخوندم و نگاهم ثابت موند روی دستای 
سورن و دستای دختر بهه ینج ایل شش ساله و زب  که 
اون سمتش ایستاده بود و دست دختر بهه رو گرافته 

 بود. 
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ی نفسم بند  دست و پاهام بی حس شده بود و لحظه

 اومد. 
 

، اما باید همی   االن بلند  قوی باش آشوب...تو شکسبر
 !  بیسی

 
 چند نفس عمیق کشیدم و به خودم اومدم. 

نازی با لدای زدنای رئیسش مجبور شد بره و من تنها 
 موندم. 

 
هام کردم؛ قدیم جلو رافتم و  مصنویع مهمون لبلبخند 

 مقابلشون ایستادم. 
 

نگایه به دختر بهه و زب  که دستش گرافته بود انداختم 
و "سالم" ای کردم که دختر بهه با مهربوب  و با لحن 

 ای جوابم رو داد.  بامزه
 

 الال شباهبر به باباش نداشت! 
 

تکون  زن هم با لبخند جوابم رو داد که در مقابلش رس 
 ی سورن، لب زدم:  ی بهم ریخته دادم و رو به قیاافه

 نیم -
 
...؟ معرف  کب 



 مسکوت
 

121 
 

 
ای به   ی لباسش کشید و با دست اشاره دسبر به یقه

 دختر کوچولو کرد و گفت: 
م...آوین!  -  دختر

 
 و قلبم بدرد اومد بعد از شنیدن حقیقت... 

 
 بعد به زن کنارش اشاره کرد و گفت: 

 !و یرستار ماریا، سلی    -
 

سم پس  "خوش وقتم" ای گفتم و کنجکاو شدم که بتی
 مادر بهت کجاست...؟

 
اما ترسیدم افوت کرده باشه و آوین با این حرافم ناراحت 

 بشه؛ 
 

 به در هتل اشاره کرد و گفت: 
 خوب دیگه، راه بیاافتید بریم...  -

 
 جلوتر از من رافتند و من بزور جلوی بغضم رو گرافتم. 
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که بیش از این نشکنم؛   بزور پسش زدم که نشکنه،
حداقل جلوی این مرد...مردی که حبر نفهیمدم گ این 

 قدر عاشقش شدم! 
 

همون طور رسجام ایستاده بودم که انگار متوجه 
 ایستادنم شد و به سمتم برگشت؛

 
 واسه چی وایسادی؟ -

 راه بیاافت. 
 

آروم رسی به سمت پایی   تکون دادم و راه اافتادم سمت 
؛ از هتل  ون رافتم و به سمت ماشی   بابا در خروچی بت 

 رافتم. 
 

سورن جلو نشسته بود و من هم روی لندیل عقب،  
 کنار آوین و سلی   نشستم. 

*** 
 

ماگ قهوه رو نزدیک دهنم بردم و بی توجه با داغ 
 بودنش، رس کشیدم. 

 
!   هوا رسده -  ...بیا داخل مریض مییسی
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با شنیدن لدای سورن، نگاهم رو از آسمون گرافتم و 
 های خیسم کشیدم.  ل دسبر زیر مژههو 
 

به سمتش برگشتم که تکیه از در برداشت و با همون 
 که حسابی به هیکلش 

ی
بلوز سفید و شلوار سفید رنیک

 و کنارم ایستاد.   اومد، به سمتم اومد یم
 
م بیمارستان!  -  مریض بشم مت 

 تو نگران من نباش... 
 

 با نیم رخ به سمتم برگشت و با لحن بیم گفت: 
 من کاری کردم آشوب؟ -

 
کامل به سمتش چرخیدم و ماگ رو روی مت   پشت رسم  

 گذاشتم. 
 

 دستامو به سینه زدم و ابروبی باال انداختم. 
 
 من گفتم کاری کردی؟ -

 
رسی به دو طرف تکون داد و کامل به سمتم چرخید و 

 مقابلم ایستاد. 
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رافتارت با من عوض شده...میخوام بدونم ناخواسته   -
 کردم که... کاری  

 
 رسی به سمت باال تکون دادم و لحن محکیم گفتم: 

 نه!  -
 

 رسی تکون داد و دستاش توی جیب شلوارش برد. 
 
 خییل خوب...یه سوال ازت دارم.  -

 !
ی
 ویل قول بده راستش و بیک

 
 بگو...  -

 
؟ تو کیس به اسم مازیار یم -  شنابی

 مازیار ارجمند؟
 

 ت...؟! تعجب کردم...اون با مازیار چیکار داش
 

هاش توی هم   رسی به سمت پایی   تکون دادم که سگرمه
 کشید و گفت: 

 شناش؟ از گ میشناش؟ از کجا یم -
 

 دیگه داشتم کالافه میشدم از باز جوبی هاش! 
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 کشیدم و گفتم: 
 
 یوف
...دوما که دوست پرس  - اول اینکه لدات و بیار پایی  

 سابقم بوده! 
 

که انگشتاش دور نموندم و خواستم از کنارش رد بشم  
د.   بازوم حلقه شد و محکم افرسی

 
 دندون روی هم سابید و لب زد. 

؟ -  تو چی گفبر
 دوست پرس سابق؟

 
آره...نکنه خیال داری برای روابطم از تو اجازه  -
 گرافتم؟ یم
 

منو سمت خودش کشید و این بار، دقیق توی بغلش 
 بودم. 

 
 چونم توی دستش گرافت و بلند کرد. 

 
 بینیش؟ ، چرا هنوزم یماگه مال سابق -

 
یک خندیدم.   با دست آزادم، زیر دستش زدم و هیستر
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 به توچه سورن؟ ها؟ -
 بتوچه من گ رو میبینم، گ رو نمیبینم؟

 من دخالت نکن! 
ی
 تو زندگ

 
 لداش پایی   اومد و کنار گوشم نجوا کرد. 

 
 آدم خوبی نیست آشوب، ازش دور باش!  -

 
سم، تو مازیار از کجا   شناش؟ یم خواستم بتی

 چرا اینقدر با شنیدن اینکه باهاش بودم عصبی شدی؟
 که اومدن آوین مانع شد...!   

 
 بابا...  -

 
 دستش شل شد و خودمو عقب کشیدم. 

آوین نزدیک اومد و با شیطنت نگایه بی   من و سورن 
 انداخت. 

 
 دوتابی بغل هم داشتی   چیکار میکردین بابا؟ -

 
که سورن که تا   با چشم های گرد شده نگاهش کردم

همی   چند دقیقه ییش، حسابی برزچ  شده بود، با خنده 
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به سمتش رافت و روی زانو نشست و دستای کوچیکش 
 رو توی دستاش گرافت. 

 
مثل خودت بهه رستقر آوینم، داشتم هشدار میدادم   -

ای خطرناک نزدیک نشه!   که به چت  
 

 خوب بحث رو جمع کرد... 
 چیب  به بینیم دادم و گفتم: 

 من بهه نیستم!  -
 

سمت در رافتم و قبل اینکه برم داخل، رسم به سمتش 
 چرخوندم و گفتم: 

ای خطراناکم!  -  در ضمن...من عاشق چت  
 

 رسی به دو طرف تکون داد و آوین رو بغل گرافت. 
داخل رافتم که دیدم سلی   کنار آذین نشسته و گرم 

؛  لحبیر 
 

هامون که گوشیم رو از روی مت   برداشتم و کنار دامون و 
 مشغول بازی بودن، نشستم. 

 رمزم رو زدم و برای کیانا ییام افرستادم.  
 

 " مهموب  امشبو کنسل نکن! 
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 مهمون ویژت هم همی   طور، من میام. "
 

گوشیم رو کنار گذاشتم و با لبخند سیب قرمزی از داخل 
 جا میوه برداشتم. 

 
هامون گل ینجم رو هم خورد و دامون دسته رو عصبی 

 کوبید.   رو مت   
 
...ده*نت رسویس!  -  لعنبر

 
وع کرد  هامون زیر خنده زد و با خوشحایل بلند شد و رسی

 به رقصیدن روی مبال؛ 
 

سورن و آوین داخل اومدن که آوین با دیدن رقصیدن 
هامون زیر خنده زد و غش غش خندید و سورن درحایل  

 داد.  خندید، رسی به نشونه تاسف تکون یم که یم
 

 ای به  تک خنده
ی
های هامون زدم و دستم دور   بی مزگ
 گردن دامون انداختم. 

 
 دلم واست تنگ شده بودا!  -

 
 اونم محکم بغلم کرد و روی رسم رو بوسید. 
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 منم موافرافریم...  -

 
 دونست رو این کلمه حساسم...  یم

 روی شکمش زدم و ازش جدا شدم. 
 
 کوافت....زهر مار!   -

 
رو روی خودم  زیر خنده زد و بلند شد. سنگیب  نگاه کیس

 حس کردم و که دیدم سورن؛ 
 ای چشم تو چشم شدیم و بعد رسی    ع نگاه گرافتم.  لحظه

 
 از جام بلند شدم و روبه آذین گفتم: 

م آماده بشم.  -  من دارم مت 
بابا گوشیش جا مونده، وقبر اومد بگو که رافتم خونه  

 گردم!  کیانا اینا و آخر شب بریم
 
 باشه افدات، برو خوش بگذره!  -

 
تشکر کردم و به اتاقم رافتم. کت و شلوار چرم مشیک 
رنگ و جذبم رو تن زدم و حسابی به خودم رسیدم. 

ون رافتم و بعد یوشیدن کفش از  حارص  شده از اتاق بت 
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ون؛ لعنبر بابا ماشی   رو ازم گرافته بود و  خونه زدم بت 
 مجبور بودم با تاکیس برم. 

 
 رسونمت!  سوار شو...یم -

 
ورن، به سمتش برگشتم. سیگار توی با شنیدن لدای س

دستش رو زمی   انداخت و درحایل که با پاشنه کفشش 
 کرد، دستاش توی جیبش گذاشت.  خاموشش یم

 
 الزم نیست!  -

 
گفتم و سمت حیاط رافتم که لدای قاطع و بلندش بلند 

 شد. 
 
 سوار شو...آشوب!  -

 
ون افرستادم و برگشتم.   یر حرص نفسم رو بت 

 دم و سوار شدم و درو محکم بستم. در جلو رو باز کر 
 

 خودش هم سوار شد و استارت زد. 
نگاهم ناخواسته باال اومد و روی رگای برجسته دستش 

 نشست. 
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لبخندی که خواست روی لبم بیاد رو جمع کردم و توی 
 دل به خودم هشدار دادم... 

 
 نکن آشوب! 
 اون بهه داره! 

 زن هم داشته که... 
تلخ، باز بغض کردم و نگاهم به و با یاد آوری این حقیقت 
ون  از ینجره دوختم.   بت 

 
 دود سیگار، افضای ماشی   رو یر کرد... 

 تا امروز ندیده بودم سیگار بکشه! 
 

 شیشه رو پایی   زدم... 
 
 اونم امشب میاد؟ -

 
 متعجب به سمتش برگشتم. 

 
 گ؟  -

 
 یر خشم لب زد. 

 همون حروم زاده...مازیار!  -
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دونستم  دادم و هنوزم نیمرسی به سمت پایی   تکون 
 دلیل این همه عصبانیتش از مازیار برای چیه! 

 
پاش رو پدال گاز گذاشت و بخاطر حرکت یهوییش، هیب   

 کشیدیم و به لندلیم چسبیدم. 
 
 مگه نگفتم ازش دور باش؟ -

 چرا با من لج میکب  بهه؟
 

 به سمتش چرخیدم و لب زدم. 
 
 تو مشکلت با این آدم چیه؟ -

 
 هم سابید و غرید.  دندون روی

 
 سوال منو با سوال جواب نده!  -

 
رافت، پس منم مثل  لدای سورن هر بار بیشتر باال یم

 خودش داد زدم... 
 و به سیم آخر زده بودم. 

 
 دست از رسم بردار سورن!  -

 بتوچه که به گ نزدیک باشم یا از گ دور باشم؟ ها؟
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 مگه من تو زندگیت دخالت میکنم؟ 
اساتم بازی کردی و من هیخی نگفتم لعنبر تو با احس

 بهت... 
 

 های بی حس سورن روبرو شدم.  ساکت شدم و با چشم
 

!  هیخی واسش مهم نبود   ...هیخی
 

 یوزخندی زد و دسبر الی موهاش کشید. 
 
 با یه بوسه با احساساتت بازی شد؟ -

 
 برای مب  که مثل جنابعایل با تجربه نیستم، آره!  -

 
 شد و بعد به قهقه... یوزخندش به لبخند تبدیل 

منو نخندون آشوب...کیس دوست پرس داشته، دم از  -
نه؟  مت  

ی
 بی تجربیک

 
 نمیدونم این حرص کالمش برای چی بود... 

 سوزوند.  ویل حرافاش بد جوری منو یم
 

 بغضم رو قورت دادم و با لدای آرویم لب زدم. 
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 بسه...منو برسون!  -
 دیرم شد. 

 
 استارت زد. رسی به دو طرف تکون داد و 

 
 حواست باشه آشوب!  -

 من چشم و گوشم همه جا هست! 
 اگه حبر روی یک کاناپه هم نشسته باشید... 

 
 یوزخندی زدم و وسط حرافش یریدم. 

 
؟ -  شاید تا روی تختش هم رافتم...میخوای چیکار کب 
 

 دستش که روی افرمون بود مشت شد و افریاد زد. 
 
 ببند دهنتو تا خودم نبستمش!  -

 
 چرا...این لحظه ازش ترسیدم. دروغ 

ون از ینجره دادم.   سکوت کردم و نگاهم رو به بت 
 

 نزد. 
 
راه اافتاد و تا رسیدن مقابل خونه کیانا، دیگه حرف
 از ماشی   ییاده شدم و درو محکم بهم  

 
بی هیچ حرف

 کوبیدم، که باالخره لداش بلند شد. 
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 یواش!  -

 
اافتادم  لبخندی از حرص خوردنش زدم و سمت خونه راه 

 که بی معطیل گاز ماشینش رو گرافت و رافت. 
 

اومده بودم خوش بگذرونم، پس باید افکرای الیک رو دور 
 نداختم!  یم
 

زنگ آیفون رو زدم که بالافالله در باز شد. لدای 
 اومد.  موزیک تا همی   جلوی در هم یم

 
در رو به سمت داخل هول دادم و سمت خونه رافتم. کل 

دختر ورسای دیگه که الال های اکیپ و کیل  بهه
دونستم  شناختم وسط سالن جمع شده بودن و یم نیم

 !  چیکار میکی  
 

دونستم، مرصف  مواد مخدری که اسمش هم نیم
 کیانا بود...!    میکردن و متاسفانه ساقیشون هم

 سالیم کردم که الال متوجه لدام نشدن! 
 چونکه لدای موزیک خییل زیاد بود... 
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روی مت   برداشتم و خواستم بشینم  ای از  کوکتل آبمیوه
 که لدای آشنابی به گوشم رسید. 

 
 آشوب...؟ -

 کردم بیای!  افکر نیم
 

با شنیدن لدای مازیار، به سمتش برگشتم که با ریموت 
لدای موزیک رو کم کرد و با ژست خاص خودش کامل 

 به سمت چرخید. 
 
 اومدم، اما با دیدن تو پشیمون شدم!  -

 
 قاطع گفت: 

 حرف بزنیم!  خوام یم -
 

 کیم از کوکتل آناناس رو رس کشیدم و مغرورانه لب زدم: 
 با تو ندارم!  -

 
 من حرف

 
 آشوبم...اومدی قربونت برم!  -

 
با لدای کیانا، لبخند بهش زدم و خواستم برم ییشش،  

 که بازوم رو گرافت و کنار گوشم لب زد. 
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 باید حرف بزنیم آشوب...افردا یه قرار بزاریم؟ -
ابی رو بهت توضیح بدم. باید یه 

 چت  
 

برای اینکه دست از رسم برداره، رسی تکون دادم و دستم 
ون کشیدم.   از دستش بت 

 
 سمت کیانا رافتم و بهش دست دادم. 

-  ...  چطوری دختر
 

 چشمیک زد و آبمیوه توی دستش رو رس کشید. 
 ام!  عایل -

 لعنبر این جنسا بدجوری آدمو رس حال میاره ها... 
 

 و کوکتل رو روی مت   گذاشتم.  کنارش نشستم
 
 کوافت...اینا چیه؟  -

 !  آخرش خودتو بدبخت میکب 
 ببی   گ گفتم! 

کتایون که اون سمت نشسته بود، زیر خنده زد و بلند 
 شد. 

 
 تو بدبخبر اینو ولش...بیا بریم قر بدیم!  -

 



 مسکوت
 

137 
 

 بعد دست منو رو گرافت و بلندم کرد. 
 

رقصیدیم. اون به همراه ما بقیه هم بلند شدن و حسابی 
 قدر که کف پاهام درد گرافته بود. 

 
خسته و با نفس نفس عقب رافتم که بشینم، دیدم کیانا، 
روی پاهای پرسی که تا بحال ندیدمش نشسته و درحال 

...  بوسیدن لب  های هم هسیر 
 

نوچ نوچی کردم و خواستم برم جای دیگه بشینم که 
 پرسی جلوم ایستاد و لبخند ژکوندی زد. 

 خوشگله... دوست داری ماهم امتحان کنیم؟چیشد  -
 

 با حالت چندشی نگاش کردم و چیب  به بینیم دادم. 
 

بعد دستم روی سینش گذاشتم و محکم به عقب هولش 
 دادم! 

 
 برو بینم مرتیکه چندش!  -

 
 ازش گذشتم و نگایه به ساعت انداختم. 

 ویل واقعا من جابی بی   
هنوز خییل زود بود برای برگشیر 

 یت نداشتم! این جمع
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حوللم حسابی رسرافته بود الال بینشون بهم خوش 

 گذشت.  نیم
 

ها از خونه  کیفم رو برداشتم و بعد خداحاافظ  با بهه
ون رافتم. موقع رافیر  دیگه مازیار ندیدم و انگار  بت 

 خداروشکر رافته بود. 
 

ون کشیدم.  ون زدم و گوشی رو از کیفم بت  از حیاط بت 
 لدای بوق ماشی   بلند شد. شماره آژانس رو گرافتم که 

 
رس بلند کردم و با دیدن ماشی   مازیار، تماس قطع کردم و 

 جلو رافتم. شیشه رو پایی   داد و لبخند کخی گفت: 
 سوار شو...برسونمت!  -

 
 رسی به سمت باال تکون دادم و گفتم: 

م!  -  ممنون، خودم مت 
 
 تعارف میکب  چرا؟ -

 نمیاد! سوار شو دیگه این وقت شب ماشی   گت  
ناچار رسی تکون دادم و خواستم سوار بشم که لدای 

 زنگ گوشیم بلند شد. 
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لفحه گوشیم باال اوردم و موهابی که توی لورتم اافتاده 
 بود رو از روی لورتم کنار زدم. 

 
با دیدن شماره سورن، با یاد حرافای امروز  و داد زدناش، 

خواستم جواب ندم که باز پشیمون شدم و مردد و 
 ستی  رنگ رو کشیدم و جواب دادم.  آیکون

 
 بله؟ -

 
 مازیار بفرست بره، خودم دارم میام دنبالت!  -

 
 نگایه به اطراافم انداختم و گفتم: 

 بسم هللا...تو از کجا اینو دیدی؟ -
 
 آشوب...!  -

 
 کشیدم که لدای مازیار بلند شد. 

 
 یوف
 سوار شو دیگه!  -

 
 به سمتش چرخیدم و گفتم: 

 داره میاد دنبالم!  تو برو، پرس عموم -
 

 تنها رسی تکون داد و با رسعت از کنارم گذشت. 
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 گوشی رو با باال گرافتم که دیدم قطع کرده؛
 

طویل نکشید که ماشی   سورن جلوی پام ایستاد و در 
 عقب رو باز کردم و نشستم. 

 
 شیب  عقب؟ مگه رانندتم که یم -

 !  بیا جلو بشی  
 

 ای بهش رافتم و کالافه گفتم:  چشم غره
 توام مثل زیر دستت با من حرف نزن و دستور نده!  -

 م جلو...  اومد  خواستم یم اگه یم
 

چرخید و از آینه نگایه بهم انداخت و بی حرف حرکت  
 کرد. 

 
نگاهم رو ازش گرافتم و درحایل که رسم رو به پشبر 

ون از ینجره ماشی   نگاه   لندیل تکیه دادم، بغ کرده به بت 
 کردم. 

 
 کردم.  خودم هم درک نیمحال این روزام رو 

، کاش قبل اینکه مثل احمقا 
ی
کاش قبل این همه وابستیک

 افهمیدم که بهه داره و...  باختم، یم بهش دل یم
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ون انداختم. دیدم کنار  ، نگایه به بت  با ایستادن ماشی  
 خیابون خلوت نگه داشته؛ 

 
 باید حرف بزنیم...بیا جلو!  -

 
ون خییل لجباز بود...نفس حبس شدم رو  محکم بت 

افرستادم و با عصبانیت ییاده شدم. رافتم جلو نشستم و  
 کامل به سمتش چرخیدم. 

 
 بفرما!  -

 
 هاش کشید و گفت:  دسبر به ته ریش

دونم آذین بهت گفته یانه، ویل عمو اینا دارن برای  نیم -
ن کیش!   همیشه مت 

ده که هامون و دامون با بهراد!  کتش رو ستی  عمه خانم رسی
 مونید که...  افقط شما یم

 
رافتنشون برام مهم نبود؛ افقط دلم برای سه نفرشون 

شد...دامون و هامون و محمدی که خییل بهش  تنگ یم
 وابسته بودم و دوستش داشتم. 

 
 با مکبی که کرد، رسی تکون دادم و گفتم: 

؟  -  که چی
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ه توی چشم  هام لب زد.  کامل به سمتم چرخید و خت 

 
 داره ازدواج میکنه!  -

 گفته که باهات حرف بزنم، خودش روش نشد! البته  
 

 بهت زده خندیدم و گفتم: 
؟ بابام؟ داره ازدواج میکنه؟ -  چی

 با گ؟
 

 رسی به دو طرف تکون و گفت: 
 آروم بگت  تا بگم!  -

 
 کوبید.  ساکت موندم و قلبم تند یم

ن؟  من افقط بابا رو داشتم...حاال اونم قرار بود ازم بگت 
 
لس، از رستوران باهاش آشنا یه خانم ش و ینج سا -

 شده و بابات حسابی عاشق شده آشوب! 
 ...  قراره که آخر هفته ازدواج کی  

 ابروبی باال انداختم و گفتم: 
...خوشبخت بشه!  -  بسالمبر

ی دیگه هست؟  چت  
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 "اوهوم" ای زمزمه کرد و انگار مردد بود برای گفتنش؛
 
 سورن؟ بگو دیگه!  -

 
 داد. گوشه لبش رو گزید و ادامه 

ن، بابات یم - خواد که تو رو  میخوان خونه جدا بگت 
 همراه عمو اینا بفرسته کیش.. 

 
م.   دیگه نتونیتم جلوی بغضم رو بگت 

 خواست بابا...یه بار اضاافه بودم براشون!  منو نیم
 

قطره اشیک که از گوشه چشمم چکید رو رسی    ع با پشت 
 دست پس زدم و از چشم سورن دور نموند. 

 
ریختند روی لورتم،  هام لجوجانه یم اشکدرحایل که 

 زیر خنده زدم و گفتم: 
برای اینکه رسبارش نباشم میخواد منو هم همراه بقیه  -

 بفرسته...باورم نمیشه... 
 
 با من بیا!  -

 
 با لرزشی که به چونم اافتاده بود، لب زدم. 

 کجا بیام؟  -
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دستش رو از روی پاش بلند کرد و انگشت شصتش رو 

 ید. زیر چشمم کش
 
 یم -

ی
 کنیم!  انگلیس...اونجا چهارتابی باهم زندگ

 هوم؟ نظرت چیه؟
 

توی دلم گفتم" کاش تنها بودی...او ن موقع تا ته جهنمم 
 اومدم!" باهات یم

 
 رسی به سمت باال تکون دادم. 

 ممنون، ویل نمیشه!  -
 

 دستش رو عقب برد و رسی تکون داد. 
عمارت دیگه بی حرف دوباره حرکت کرد و تا رسیدن به 

 . اشک نریختم و از درون متالشی شدم
 

 کاش این قدر تنها نبودم... 
با رسیدن به داخل حیاط، از ماشی   ییاده شدم و به 

 . سمت خونه رافتم
 داخل که شدم، جز بابا و عمو کیس رو ندیدم. 
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بابا مشغول لحبت تلفن بود و عمو هم مشغول دیدن 
 تلویزیون؛ 

 
ها باال برم که لدای عمو بلند  هبدون سالم خواستم از پل

 شد. 
 
 عمو جون خوش اومدی...بیا بشی   کارت دارم!  -

 
 

ه  به سمتش رافتم و بی حس به لورت مهربون عمو خت 
 شدم. 

 
مرش عمو، اگه میخوای راجب رافتنتون بگید که سورن  -

 !  همه رو بهم گفت...بسالمبر
 

نگاهم بابا اافتاد که تماسش رو قطع کرده و به سمتم 
 ومد. ا

 
 خوبی بابا جان؟ -

 
لبخندی زدم و با بغیص  که هر لحظه با یاد حرافای 

 شد، به سمتش رافتم.  سورن، بیشتر یم
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مگه میشه ختی ازدواج بابام رو بشنوم و خوشحال  -
 نباشم؟

 
 بعد بغلش کردم و با ذوق گفتم: 

 مبارک باشه...خوشبخت بیسی بابا!  -
 

خوبی دروغ من قطعا بازیگر قهاری بودم که به این 
 گفتم...  یم
 

بابا که متعجب بود از واکنش من، بغلم کرد و گونم رو 
 بوسید. 

 
 ام کردی!  مرش ییک یدونم...مثل همیشه شگفت زده -

 
 ای زدم.  ازش جدا شدم و تک خنده

 آشوب رو نمیشه ییش بیب  کرد...  -
 

 لبخندی زد و انگار خیالش راحت شده بود. 
 کرد و گف

ی
 ت: عمو اما اخم کمرنیک

 
 ریم کیش!  بعد عقد بابات، باهم یم -
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کیفم رو توی دو دستام گرافتم و درحایل که با پاشنه پا 
 چرخیدم، لب زدم.  یم
 
 بسالمت عمو...من جابی نمیام!  -

 
گفتم و خواستم باال برم که با بهراد روبرو شدم. خواست 

ی بگه که اجازه ندادم و بعد تنه ای که بهش زدم به  چت  
 اتاقم رافتم. 

 
 دروم پشت رسم بستم و پشت در روی زمی   رس خوردم. 

 
 گریه نکن آشوب...گریه نکن! 
 تو که دختر ضعیق  نبود...؟

...؟  بخاطر یه مسئله کوچیک که نمیشه اینجوری بشکب 
 

افایده بود و رسم روی زانوهام   حرف زدن با خودم بی 
 هام رو بستم و لدای در اتاق بلند شد.  گذاشتم. پلک

 
 به لورتم کشیدم و بلند شدم. رسی    ع دسبر 

گ توی این عمارت این قدر با ادب بود که اول در 
 زد...؟ یم
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در اتاق باز کردم و با دیدن آوین، لبخندی بهش زدم و  
 گفتم: 

 جانم؟ -
 

ای   عروسک توی دستش رو باال گرافت و با لبخند بامزه
 گفت: 

 میشه بیایم تو؟ -
 

 از جلوی در کنار رافتم و گفتم: 
 تو یرنسس! بیا  -

 
یب  زد و داخل اومد. چرچ  دور اتاق زد و   لبخند شت 

 گفت: 
ا نیست که....همش ماشینه!  -  اتاقت مثل اتاق دختر

 
 ای کردم و روی تخت نشستم.  تک خنده

کنارم که نشست، دسبر توی موهای بازش کشیدم و  
 گفتم: 

 چون که من عاشق ماشینم خانوم کوچولو!  -
ست داری برم از پایی   بردارم و حاال بگو ببینم...بستب  دو 

 بیام؟ 
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رسی به سمت پایی   تکان داد و عروسکش را تاج تکیه داد 
 و مشغول بازی کردن باهاش شد. 

 
های تنم رو با بلوز و شلوار افییل  از جام بلند شدم و لباس

رنگم که روی بلوزش یه خرس بزرگ بود، عوض کردم. 
ون رافتم و آروم پله  رو پایی   رافتم. ها  بعد از اتاق بت 

 
 ساعت دوازده شب بود و کیس توی سالن نبود. 

خونه شدم و از یخهال دوتا بستب   برای خودم  وارد آشتی 
 و آوین برداشتم. 

 
به اتاق برگشتم که رسی    ع از جاش بلند شد و با ذوق 

 بستب  رو از دستم گرافت. 
 
 مامان و بابام که اجازه نمیدن این ساعت بستب  بخورم!  -

 
 مامان...؟

 اون که مادر نداشت...! 
 یرستارش 

ی
و حاال افهمیدم، احتماال چون سلی   از بهیک

نه؛  بوده، اون رو مادر لدا مت  
 

دوباره روی تخت چهار زانو نشست. درحایل در بستب  
 کردم، لب زدم.  لیواب  رو باز یم
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...پس با خیال راحت بخور!  -  حاال که هیهکدوم نیسیر 

 
 از بستب  

ی
 رو توی دهنم گذاشتم و لدای در قاشق بزرگ

 اتاق بلند شد. 
 
 بیا تو...  -

 
گفتم و دوباره قاشقر دهنم گذاشتم. نگاهم به آوین 

خورد و ناخواسته لبخندم  اافتاد که چطور با لذت یم
 تر شد.  عمیق

 
 چقد این بهه دوست داشتب  بود... 

 
 اینجابی آوینم؟ -

 
خواست  نیمبا لدای سورن، به رسافه اافتادم و الال دلم 

 توی این لباسای خرش ببینم! 
 
 آره بابا...امشب میخوام ییش خاله آشوب بمونم!  -

 
گلوبی لاف کردم که نزدیک تر اومد و سنگیب  نگاهش 

 . رو روی خودم حس کردم
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 اما شاید خاله نخواد که....  -

 
 وسط حرافش یریدم و رس بلند کردم. 

 بزار بمونه...  -
 

ه شد. بعد  رسی تکون داد و با لبخند  خایص به آوین خت 
 . به سمتش اومد و ییشونیش رو محکم بوسید

 
 رسش بلند کرد و روبه من گفت: 

اگه نخوابید، یا اذیت کرد...من بیدارم لدام کن بیام  -
مش!   بتی

 
 اذیت نمیکنه که...دختر به این گیل!  -

 
رسی تکون داد و با خنده نگایه به لباسم انداخت و 

 سمت در رافت. 
 
 وبی باال انداختم و گفتم: ابر 
 به چی میخندی؟ -

 
 هیچ، افقط لباسه خییل بهت میاد!  -
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ون رافت.   گفت و با خنده از اتاق بت 
 

 ...آخه کجای لباسم خنده داره؟ ی بیشعور  پرسه
 

 دسبر به لباسم کشیدم و سمت تخت برگشتم. 
ظرافای خایل بستب  رو روی عسیل انداختم و روبه آویب   

ه نگاهم یم  کرد لب زدم.  که خت 
 
 خب دیگه...بخوابیم؟ -

 
 رسی به سمت پایی   تکون داد و به سمتم اومد. 
 . کنارم دراز کشید و یتو روی هر دومون کشیدم

 
 توی موهای خرمابی رنگش کشیدم و گفتم: 

 دسبر
 میخوای قبل خواب برات یه قصه بگم؟ -

 
وع به خوندن تنها قصه ای   با ذوق رس تکون داد و من رسی

زندگیم بلد بودم شدم. وقبر که خوابش برد، که تو 
لبخندی زدم و کلید برق که کنار تخت بود رو زدم و برق 

 . رو خاموش کردم
 

 دوباره رسجام برگشتم و دستام زیر رسم گذاشتم. 
 خییل راجب زن سورن کنجکاو بودم...اینکه کجاست؟ 
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چرا سلی   اگه یرستار آوین، این همه با سورن لمییم 
 ه؟رافتار میکن

 
سم. یعب   خییل سوال داشتم از سورن و نیم تونستم بتی

سم...!  نیم  دونستم چطور بتی
 . کردم افعال باید یه افکری برای این زندگیم یم

 
 نکنم و زنش راحت باشه، 

ی
بابا برای اینکه باهاش زندگ

 خواست منو بفرسته کیش!  یم
 

حاال که هرکس داره راهش جدا میکنه، منم باید یک 
 م و یک کاری برای خودم کنم. تصمیم بگت  

 باید مستقل بشم...! 
باید روی پای خودم بایستم و برای خودم یک خونه جدا 

م...   بگت 
 

 با این افکر لبخندی زدم؛ آافرین آشوب! 
تو باید قوی باشی بخاطر هیچ چت   و هیهکس اشک 

 نریزی، حبر اگه او شخص پدرت باشه! 
 

هام کم کم  کهابی که توی ذهن داشتم، پل با افکر و نقشه
 سنگی   شد و روی هم اافتاد... 

*** 
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عمو اینا که حسابی مشغول جمع کردن کارا و وسایل 

؛ قرار شده بود بعد عقد بابا برن   هاشون بودن برای رافیر 
 کیش؛

 
بابا هم انگار تنها با عمو به خواستکاری رافته بودند و قرار 

شده بود پس افردا، یعب  روز جمعه یه عقد کوچیک 
...سورن و خانوادش هم بعد عقد،   داشته باشن و سورن

 گشیر  انگلیس؛  بریم
 

نه ازدواج بابا، نه رافیر  عمو اینا، هیهکدوم به اندازه رافیر  
 کرد.  سورن من و اذیت نیم

ای  د که سغ داشتم دیگه بهش افکر نکنم، افایدههرچن
 شدم.  نداشت و بدتر روز به روز بیشتر عاشقش یم

 
 گرافتم...  ام رو یم باید جلوی این قلب بی جنبه

 
 آشوب؟ -

ی عزیزم؟  حارص 
 

 با شندین لدای آذین، گیج رسی دادم و گفتم: 
 برای چی حارص  باشم؟ -
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 با چشمای باز نگاهم کرد و گقت: 
 یعب  تو ختی نداری؟وا....  -

 
 ای باال انداختم و گفتم:  شونه

 نه...چیو باید ختی داشته باشم؟ -
ی شده؟  چت  

 
 . که لبخندی زد و بازوم رو آروم نوازش کرد

خواستگار داری قشنگم...زود برو حارص  شو برای  -
 امشب! 

 
 شدم؟ و من االن باید با ختی یم -

 حاال گ هست؟
 

زد، "دارم میام" ای   لداش یمبا شنیدن لدای محمد که 
 گفت و روبه من لب زد. 

 دونیم کیه!  نمیدونستم که ختی نداری....واال ماهم نیم -
 

 کشیدم و با دیدن بابا   گفت و تند از پله
 
ها باال رافت. یوف

ون یم رافت، لداش رافتم و به  که داشت از خونه بت 
 سمتش رافتم. 

 
 بابا؟ وایسا یه لحظه!  -
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 بدون اینکه سمتم برگرده، لب زد.  سوئیچ رو برداشت و 

 عجله دارم آشوب....چی شده؟ -
 

 باالخره بهش رسیدم و مقابلش قرار گرافتم. 
 اخمام رو توی هم کشیدم و گفتم: 

 دونستم!  امشب داره برام خواستکار میاد و من نیم -
سه؟ ا به من مت   چرا آخرین نفر ختی

 
ی
خواستگار شاید نخوام ازدواج کنم، چرا بی اجازه مییک

 بیاد؟
نکنه مثل اون قدیمام میخوای بزور شوهرم بدی که 

؟  خودت راحت زنتو بیاری اینجا و مزاحیم نداشته باشی
 

 اخماش توی هم کشید و افریاد زد. 
 آشوب!  -

 !  لداتو برای من باال نتی
 

نه که عادت نداشتم به داد زدن و اینجور تند حرف 
ای آرویم ادامه زدنش؛ بغ کرده نگاهم رو گرافتم که با لد

 داد: 
 اگه الزم باشه بزور شوهرت میدم!  -

 ...  خستم کردی آشوب. 
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ه  ه؛ با بهت به رافتنش خت  ون مت  میگه و از خونه بت 
ی از ریزش اشک هام، بغضم رو  میشم و برای جلوگت 

 کشم.  قورت میدم و دسبر به لورتم یم
 

 گردم.  کشم و با دیل شکسته به اتاقم بریم نفس عمیقر یم
 

، دلم هوای مامانم رو میکنه؛  و حاال بیش تر از هر وقبر
...  مادر که داشته باشب اینقد بی پشت و یناه نیم  موب 

 
قاب عکس سه نفرمون رو که خییل بهه بودم و توی 

بغل مامان بودم رو از روی عسیل برداشتم و روی تخت 
 نشستم. 

 
ای اشک از  انگشتم رو روی عکسش کشیدم و قطره

 اافتاد و روی قاب اافتاد.  چشمم پایی   
 

کاش بودی مامان...کاش بودی و االن رسم روی پات 
اشتم...باهات درد و دل یم ای روی  کردم...بوسه مت  

 عکسش زدم. 
 

با لدای ییامک گوشیم، دسبر به لورتم کشیدم و بعد 
برگردوندن قاب رسجای خودش، گوشیم رو برداشتم و 

 رمزش رو زدم. 
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 ناشناس بود رو باز کردم. ییایم که از طرف شماره 

 با گذاشتم اسمش آخر ییامک افهمیدم از طرف مازیاره؛
 

خواسته بود منو توی کاافه ببینه؛ اما من واقعا 
 باهاش نداشتم.  نیم

 
 خواستم ببینمش و هیچ حرف

 
 از یک طرف هم کنجکاو بودم که چی میخواست بگه! 

 هام رو عوض کردم.  پس بلند شدم و لباس
 

ون عطر رو تقریبا  روی خودم خایل کردم و بعد از اتاق بت 
رافتم. لبخند تصنغ روی لبام نشوندم و یر انرژی از 

 هام پایی   رافتم.  پله
 
 آشوب جونم چه خوشگل شدی!  -

 
با شنیدن لدای آوین، به سمتش برگشتم که دیدم اونم 

 حارص  شده کنار سورن و سلی   ایستاده؛
 

 مد... او  الال از این قاب سه نفرشون خوشم نیم
 

های  سغ کردم به خودم مسلط باشم. دسبر میون چتر
 بلندم که توی لورتم انداخته بودم کشیدم و گفتم: 
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 مرش یرنسس!  -
 

کرد و سورن مثل همیشه، جدی  سلی   با لبخند نگاهم یم
نگاهم کرد و همون طور که دستاش توی جیبش بود، 

 جلو اومد. 
 
ی؟ -  جابی مت 

ین شهر بازی، گفتم توروهم آخه ما داریم آوین رو  میتی
 برسونیم. 

 
 برن شهربازی...چه قشنگ!  یم

ی
 خواسیر  خانوادگ

 
هام رو  رسی به سمت پایی   تکون دادم و درحایل که کفش

 زدم، لب زدم.  پا یم
م  -  با دوستام قرار دارم....ممنون خودم مت 

 
ون رافتم.   گفتم و از خونه بت 

اد و ماشی   بابا همزمان در حیا ط باز شد و ماشی   بهر 
 داخل شدند. 

بی توجه سمت در خیاط رافتم که لدای بابا از پشت 
 رسم بلند شد. 

 
 کجا آشوب؟  -
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 ...  دیگه وقته مهمونا برسن دختر
 

 تند به سمتش برگشتم و لب زدم. 
م ییش دوستان بابا...خییل مونده تا شب!  -  مت 

 
 مکبی کردم و ادامه دادم: 

 چرا این قدر عوض شدی؟ -
 قدر سخت گت  شدی؟ چرا این

 
 که رسی به دو طرف تکون داد و نزدیک اومد. 

 
از اولشم اینقدر سخت میگرافتم اینطوری خودرس   -

 عمل نمیکردی! 
 !  حاال هم زشته من اونارو دعوت کردم و بیان تو نباشی
ون خدا میدونه گ برگردی...پس  ی بت  چون تو وقبر مت 

 برگرد اتاقت و بیشتر از این اذیتم نکن! 
 

 بابای من گ این همه عوض شد...؟
 بابای من گ این همه بداخالق شد...؟

 
بغض کرده به سمت خونه برگشتم و وقبر به بابا 

رسیدم، رسی به دو طرف براش تکون دادم و به خونه 
 برگشتم. 
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ون اومدن،  خواستم داخل بشم، سورن و سلی   و اوین بت 

 بی توجه داخل شدم و سمت اتاقم دوییدم. 
 

روی تخت یرت کردم و لیوان آبی که روی عسیل  کیفم
 بود رو برداشتم و یک نفس رس کشیدم. 

 
نتونستم جلوی عصبانیت و غیم که بدلم نشسته بود رو 

م و لیوان رو محکم به آیینه یرت کردم  .  بگت 
 

 شیشه هزار تیکه شد و روی زمی   اافتاد... 
 دقیقا مث دل من... 

 
 تخت تکیه دادم. همون طور روی زمی   نشستم و به 

 
در اتاق به تندی باز شد و بهراد با دیدن شیشه شکسته، 

 به سمتم اومد و کنارم زانو زد. 
 
؟ -  آشوب...خوبی

یت نشد؟  چت  
 

وع کردم  رسی به دو طرف تکون دادم و مثل دیوانه ها رسی
 به خندیدن؛
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آشوب همیشه خوبه...آشوب که دردی نداره...اون که  -

 غیم نداره! 
 

کرد و من متنفر بودم از این نوع نگاه   نگاهم یمبا ترحم 
 کردنش؛

 
 دستش که جلو آورد، پسش زدم و گفتم: 

 برو بهراد...میخوام آماده بشم!  -
 

 رسی تکون داد و دستش زیر چونم گذاشت. 
 
-  ...  الزم نیست آماده بیسی

 ! من اون قرار خواستگاری رو کنسل کردم
.  توب  مال کس دیگه تو جز من نیم  ..!ای بیسی

 
ه اش بودم که رسش نزدیک آورد و خواست  متعجب خت 

 ییشونیم ببوسه که رسم رو کج کردم. 
 

 یوزخنوی زد و بلند شد. 
از روی زمی   بلند شدم و جنی   وار روی تخت دراز  

 . کشیدم
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 هام روی لورتم جاری شدند.  هام رو بستم و اشک پلک
 

کاش همه اینا یه خواب باشه و برگردم به یک ماه 
یش...زماب  که سورن نیومده بود...زماب  که بابام خییل ی

 خواست ازدواج کنه!  منو دوست داشت و نیم
 

 پلک باز کردم و افهمیدم که خواب نیست. 
 اومدم.  همش واقعیت و من...باید با همش کنار یم

 
* 
 

امروز عقد بود و من بزور به اون عقد مسخره رافتم. زنه 
حداقل یونزده سال از بابام کوچیک تر بود و من الال 

 ازش خوشم نیومده بود. 
 

شب بود و همه دور هم جمع شده بودیم. سورن هم 
، مشغول خداحاافظ  بود با  چون لبح زود یرواز داشیر 

 تک تک اعضای خانواده؛
 

 خواستم خداحاافظ  کنم که!  یمطاقت نداشتم بمونم...ن
 

قرار شده بود و اگه یک دقیقه  خواستم بره...قلبم بی  نیم
 زدم.  موندم توی جمع زیر گریه یم بیشتر یم
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 از جام بلند شدم و بی حرف به حیاط رافتم. 

نفس عمیق کشیدم و توی آالچیق که توی حیاط بود، 
 نشستم. 

 
دورشون پاهام روی لندیل چوبی جمع کردم و دستام 

ه شدم و بوی عطر آشنای به  انداختم. به روبرو خت 
 مشامم رسید. 

 
...؟ نیم -  خوای با من خداحاافظ  کب 

 
 این آخرین شبی بود که یم

 دیدمش؟ یعب 
 شنیدم؟ آخرین شبی بود که لداش رو یم

 همی   حاالشم دلم واسش تنگ شده بود... 
 

 کردم...؟ من چطور باید این درد رو تحمل یم
 

 کردم که اومد کنارم نشست. سکوت  
 هام انداخت.  کتش رو در آورد و دور شونه

 
ون!  -  باز رسما میخوری...چرا با لباس نازک میای بت 
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 که زده بود، لورتم رو به سمتش 
 
بی توجه به حرف

 چرخوندم و با مظلومانه ترین لحن لب زدم: 
 نمیشه نری؟ -

 
ه به مت    نگاهش رو از چشم مقابلمون هام گرافت و خت 

 لب زد. 
 
 نمیشه!  -

 
م...   نتونستم جلوی بغض کالمم رو بگت 

اومد و بی  نتونستم جلوی قلبی که داشت از سینه در یم
 تاب بود برای این مرد... 

 
 نرو!  -

 
 ی بینمون رو کم کردم و نزدیک تر رافتم.  افالله

 دستم روی دستش که نشست، تند رس بلند کرد و گفت: 
ارم، زندگیم، همه چیم میدوب  که نمیشه...ک -

 اونجاست! 
 

 من که توبی چی میشه؟ 
ی
 خواستم بگم پس تکلیف زندگ

 اما پشیمون شدم... 
 رسی به سمت پایی   تکون دادم و دستم عقب کشیدم. 
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درسته...پس تالشم بی افایدست و باید خداحاافظ    -
 کنم! 

 
 لبخند کخی زد و منو توی آغوشش کشید. 

 داختم. چشم بستم و دستام روی گردنش ان
غرق در آغوشی که برای اولی   و آخرین بار بود شدم، که 

 لدای زنگ گوشیش بلند شد. 
 

ی گوشیش رو  ازم جدا شد و چون نزدیکم بود لفحه
" روش خودنمابی یم  کرد.  دیدم که اسم "سلی  

 
 بدون مکث جواب داد و بلند شد. 

 قرار بود زود برگردید، پس کج...  -
م کجاست؟ ؟ دختر  چی شده سلی  

 
دونم چی گفت که سورن عصبی شد و با پا روی  نیم

 لندیل کوبید... 
 
ف....میکشمش!  -  بی رسی

...همی   االن!   تو برگرد خونه سلی  
 

 گفت و تماس رو قطع کرد.. 
ه؟  من هنوز مونده بودم که چی شده و چه ختی
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 اونقدر هم عصبی بود که جرئت یرسیدنش رو نداشتم! 
 

ی   خون شده بود و با هابی که ع با سمتم اومد و با چشم
 لحب  تند گفت: 

 آدرش از اون ح*روم زاده داری؟ -
 

ه  اش شدم و لب زدم:  متعجب خت 
 گ؟  -

 
 افریاد زد... 

 مازیار...داری یانه؟ -
 

رسی به سمت پایی   تکون دادم که به سمتم اومد و مچ 
 دستمو گرافت و سمت ماشی   برد. 

 
؟ -  چیکار میکب 

 کالافه گفت: در ماشی   رو باز کرد و  
 ...سوار شو   سوار شو آشوب -

 
دونستم زماب  برای  دونستم چشه و چی شده، اما یم نیم

 سوال یرسیدن نیست و باید ببینیم چی شده! 
بی حرف با همون هودی و شلوار که تنم بود سوار شدم 

 و سورن هم بعد اینکه ماشی   رو دور زد، سوار شد. 
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ون رافت؛ با استارت زد و بعد زدن ریموت از  حیاط بت 

کرد و من که هراش از رسعت  آخرین رسعت حرکت یم
 نداشتم و بلکه عاشقش بودم! 

 
به آدرش که گفتم، رافت و هیهکس توی ساختمون 

 نبود. 
 

عصبی سمت ماشی   برگشت و مشتش روی افرمون  
 کوبید. 

 
 نیست...خدا میدونه آوینمو کجا برده!  -

 
 ردم و گفتم: با شنیدن اسم آوین، متعجب نگاهش ک

 مازیار چه ربظ به آوین داره؟ -
ه؟!   چه ختی

ی
 سورن میشه بیک

 
 نیم نگایه به سمتم انداخت و رسش رو افرمون گذاشت؛

 
 ساکت شو آشوب...ساکت شو که الال حولله ندارم!  -

 
-  ....  یعب  چه حولله ندارم، به منم بگو چه ختی
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با بلند کردن دستش و گذاشتنش جلوی دهنم، حرافم 
 ه موند... نصف

 
 با افیک قفل شده غرید: 

ی که!  -  یه دو دقیقه ببند، نمیمت 
 

ای بهش رافتم و همی   که دستش  غره  حریص چشم
 برداشت گفتم: 

 شاید مردم...  -
، منو برگردون 

ی
ی بهم بیک بعدشم حاال که قرار نیست چت  

 خونه! 
 

رسی به دو طرف تکون داد و درحایل که دوباره استارت 
 زد، گفت:  یم
 معلومه که برمیگردونم...  -

 
ون از ینجره ماشی   چشم  حریص نگاه گرافتم و به بت 

دوختم. رس خیابون رسیدیم و با ییهیدن ماشیب  جلوی 
ماشینمون، دستم رو به داشبور گرافتم و سورن درحایل  
که یک دستش روی جلوی من گرافته بود، ترمز کرد و 

 ماشی   رو نگه داشت؛
 

 اشی   مازیار، با بهت لب زدم. رس بلند کردم و با دیدن م
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 مازیاره...  -
حرافم کامل نشده بود که سورن از ماشی   ییاده شده و به 
سمت مازیاری که نمیدونم برای چی اومده بود و هدافش 

 چی بود برای اینجا اومدن، حمله کرد. 
 

ترسیده ییاده شدم که دیدم سورن مشبر روی لورت 
   مازیار پایی   آورد. 

 
 جیغ زدم... 

ای بعد  یار کیم لورتش به عقب کج شد و لحظهماز 
 ی سورن رو گرافت و به جون هم اافتادند.  یقه

 
خواستم جلو برم که سلی   از ماشی   مازیار ییاده شد و با  

 گریه گفت: 
 میکنم...افقط تمومش   -

ی
بسه مازیار....بخدا هرکاری بیک

 کن! 
 

 کرد...؟ سلی   تو ماشی   مازیار چیکار یم
 رافتم و به سمت سورن رافتم. نگاهم رو از سلی   گ

 
دستم روی بازوش گذاشتم و تالشم برای عقب  

 کشیدکش بی افایده بود! 
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مازیار با نفس نفس قدیم عقب رافت و با دیدن من 
ی بگه که  اخماش رو بیشتر توی هم کشید. خواست چت  

 لدای آژیر ماشی   پلیس مانع شد... 
 

ه سورن که گوشه ابرو و پایی   لباش زخیم شده بود، ب
 سمتم برگشت و دلم کباب شد برای اینطور دیدنش! 

 
 تو برو خونه آشوب...  -

 
 از بس داد زده بود، لداش حسابی گرافته بود؛

 
 رسی به دو طرف تکون دادم و گفتم: 

م!  -  نمت 
 

 نگاه گرافت و یک رسباز جلو آمد و روبه سورن گفت: 
 اقای راد؟ -

 
سورن رسی تکون داد که دستبندش رو جلو آورد و  

 گفت: 
 از شما شکایت شده!  -

 باید با ما بیاید... 
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بی حرف دستاش رو جلو برد که مقابل چشمای یر اشکم، 
 بهش دستبند زدن و بردنش؛

 
وزمندانه ای به سورن  نگاهم سمت مازیار که با لبخند یت 

ه بود، اافتاد.   خت 
 

با دور شدن ماشی   پلیس، برای دیده نشدن اشکام، 
 سمتش رافتم. دسبر بهشون کشیدم و به 

 
 مشکلت با سورن چیه؟ -

 
 یوزخندی زد و به سمت ماشینش برگشت؛

بازوی سلی   رو گرافت و وحشیانه به سمت من یرتش  
 کرد. 

 
س...  -  از این زنیکه بتی

 
گفت و خواست سوار بشه که سلی   با گریه به سمتش 

 برگشت و ملتمس گفت: 
 تورو خدا مازیار منو بتی ییش آوین...اون بی من نیم -

 تونه...تورو خدا! 
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مازیار توجیه نکرد و بعد بسیر  در ماشینش گازش رو  
 گرافت و رافت؛

 
از پشت دستام روی بازوش گذاشتم و کمک کردم بلند 

بشه؛ مشخص بود خییل آوین رو دوست داره که 
 اینطوری براش بیقراره! 

 هرچی باشه خودش بزرگش کرده؛ 
 

 که هنوز دلیل بازداشت شدنش ر 
و با یاد سورب 

نمیدونم، درحایل که سلی   گرافته بودم، به سمت خونه 
 بردمش و گفتم: 

...باید به بابام اینا ختی بدم!  -  بدو سلی  
 

وارد حیاط که شدیم، دستای سلی   ول کردم و به سمت 
 خونه دوییدم؛

 
بابا شایک جلو اومد و خواست بگه تا االن کجا بودم که 

 اجازه ندادم و تند گفتم: 
 ت  کردن... سورن رو دستگ -

 
 متعجب جلو اومد و گفت: 

؟  -  برای چی
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 ای باال انداختم و گفتم:  شونه
 نمیدونم بابا...  -

 
رسی به دو طرف تکون داد و به همراه عموبی که "یا 

ون رافتند؛ ابوالفضل" یم  گفت از خونه بت 
 

از ینجره نگاهم به سلی   اافتاد که توی آالچیق نشسته 
 کرد.  بود و گریه یم

 
ترسیدم از این وضعیت  سابی نگران بودم و یمخودم ح

 ییش اومده؛ اما باید قوی باشم... 
 

آب قندی درست کردم و نگاهم به سمت بهرادی که 
انگاری حسابی از بازداشت شدن سورن خوشحال بود، 

 اافتاد؛
 

ون رافتم.   متاسف رسی تکون دادم و از خونه بت 
آالچیق  زدم، وارد  همون طور که قندارو توی لیوان هم یم

 شدم. 
 

 به سمتش گرافتم و گفتم: 
-   ...  بگت 
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 لبخند تلخ  زد و لیوان رو ازم گرافت. 
 ممنونم.  -

 
 روی لندیل کنارش نشستم و گفتم: 

دونم زمان مناسبی نیست، اما میشه برای توضیح  یم -
 بدی مشکل بی   سورن و مازیار برای چیه؟

...چرا مازیار آوین دزدیده؟  یعب 
 چرا دعوا کردن؟

 را از سورن شکایت شده؟چ
 لطفا بهم جواب بده...! 

 
 دسبر به لورتش کشید و لیوان رو رسکشید؛

 نگاهش به سمتم چرخید و گفت: 
داستانش خییل طوالنیه، اینجاهم خییل رسده...بریم  -

 داخل حرف بزنیم؟
 

 رسی به نشونه تایید تکون دادم و بلند شدم. 
در را باز  بی معطیل بلند شد و به سمت خونه رافتیم. 

کردم و بی تعارف داخل شدم و اون پشت رسم داخل 
 شد. 

 
به اتاقم رافتیم و سلی   روی تخت نشست. من هم 

 مقابلش نشستم و گفتم: 
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...منتظرم!  -  خب سلی  
 

 رسی تکون داد و بالشت رو بغل گرافت؛
وع کرد به  درحایل که طرچ روی کوسن یم کشید، رسی

 تعریف کردن... 
 
 تعریف کنم...بزار از اول بگم! حاال که قراره  -

ده سال ییش، یعب  وقبر که سورن هفده سالش بود  ست  
 و اومد انگلیس، ما باهم آشنا شدیم و دوست شدیم! 
 افقط دوست، مثل خواهر و برادر شدیم و هستیم! 

اون همیشه حایم من بود و خییل کمکم کرد...خالله 
 رافت و ما دوتا همخونه بودیم!  همه چی خوب ییش یم

گذروندیم تا  ها یم کردیم و شبارو توی مهموب   کار یم
شش سال ییش...همون سال بود که توی یک مهموب  با 

 مازیار آشنا شدیم. 
باهم لحبت کردیم و ازم شماره گرافت و باهم وارد  

رابطه شدیم....با سورن هم دوست شد و رابطمون خییل 
رافت تا اینکه یه روز گفت میخواد بیاد  خوب ییش یم

اش یک  یران و تا ییک دو هفته برمیگرده، اما ییک دوهفتها
 ماه شد و نیومد! 

داد و بیشتر از دلخور بودن،  هام رو نیم جواب تماس
 نگرانش بودم... 
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هاش رو به  های اشک توی چشم بغض کرده و حلقه
 بینم...  وضوح یم

 
پس مازیار، دوست پرس سابق سلی   بوده و طوری که 

 ستش داره! بینم، هنوز هم دو  یم
 

 کشه و ادامه میده:  نفس عمیقر یم
ییک دوهفته از زمان یریودیم گذشت و تست  که دادم،  -

 ام!  افهمیدم حامله
! اومده  دقیقا همون روز مازیار برگشت...اما چه برگشتب 

و تموم کنه و کرد!   بود که همه چت  
ام اما قبول نکرد و گفت که باید  بهش گفتم حامله

 ...  سقطش کب  
 با دروغ گفتم باشه و اما سقطش نکردم...!  منم

بعد دوسه ماه باالخره سورن افهمید، اولش کیل عصبی 
شد و بعد مثل همیشه گفت کنارتم و بهت باهم بزرگ 

 کنیم!  یم
 

 ..  شوکه شده نگاهش کردم. 
 سوایل که جوابش مشخص بود رو به زبون آوردم. 

 
 آوین...دختر تو و مازیاره؟ -
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ید تکون داد و ناخواسته لبخندی روی رسی به نشانه تای
 لبم جا گرافت؛ 

 
رافت و سورن خییل به آوین  همه چی خوب ییش یم  -

 وابسته شده بود و خییل دوستش داشت و البته داره! 
ک من و مازیار لو داد   دوسال ییش، ییک از دوستای مشتر

 ماجرای آوین رو و مازیار اافتاد دنبال ما و ییدا کردنمون... 
موقع مثل افراری ها شدیم و سورن هیچ جوره از اون 
خواست آوین رو بده دست مازیار و بقیش هم که  نیم

 !  دیگه خودت میدوب 
 

 رسی تکان داد و هنوز هم تو شوک بودم. 
سوایل که از از اول ماجرا ذهنم را درگت  کرده بود را 

 باالخره یرسیدم. 
 
 پس چرا نگفبر دختر خودته؟ -

...؟گفت دختر  چرا سورن یم  خودشه و توام یرستارشی
 
گفتیم دختر  برای اینکه آبروزی منو حفظ کنه....اگه یم -

یرسیدن پس باباش کجاست و هزار سوال  منه همش یم
 عصاب خوردن کن دیگه! 
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ویل این داستابر که راه انداختیم خییل خوب 
گفت  یرسید مادرش کجاست، سورن یم شد...هرکس یم
 رس زایمان مرده! 

دونست که من مامانشم و تا قبل دیشب هم  یماما آوین 
 کرد سورن باباش!  افکر یم

 
ماهرانه نقش بازی کرده بودن و من حبر شک هم نکرده 

 سلی   باشه! 
 بودم که آوین دختر

 
ه شدم و در  چند دقیقه ای در سکوت به روبرویم خت 
های سلی   بودم که لدای زنگ گوشیم بلند  افکر حرف

 شد. 
 

 از روی عسیل برداشتم. خم شدم و گوشیم رو 
با دیدن شماره مازیار، تند بلند شدم و قبل اینکه جواب 

 بدم گفتم: 
 مازیار!  -

 
 سلی   تند بلند شد و گفت: 

 جواب بده...جواب بده ببینم چی میگه!  -
 

به تایید حرافش رس تکون دادم و آیکون ستی  رنگ رو  
 . کشیدم
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 الو؟ -
 
 ....بهت نیاز دارم آشوب!  امشب -

 بیای اینجا... باید 
 

 نگایه به سلی   انداختم و گفتم: 
 حالت خوبه مازیار؟ -

 من این موقع شب چرا باید بیام خونه تو؟
 
دونم  آوین بیقراری میکنه و همش گریه میکنه...نیم -

دونم این مدت خونه شما بوده و  چطور آرومش کنم، یم
مطمئنم تورو ببینه اروم میشه، پس ماشی   میفرستم 

 دنبالت! 
 

اومد که "نه"بگم؛ بهه  پای آوین وسط بود و دلم نیم
 طفل معصوم مشخصا خییل ترسیده بود. 

 
 میام افقط... بزار مادرشم بیارم!  -

 اگه مامانش باشه... 
 

 نذاشت ادامه بدم و افریاد زد. 
 افقط تو!  -

 خوام ریخت اون هرزه رو ببینم!  نیم
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 ریخت و من با ناراحبر نگاهش کردم.  سلی   اشک یم

 
 اشه داد نزن...دارم اماده میشم! ب -

 
 گفتم و تماس رو قطع کردم. 

دستام دور بازوی سلی   گذاشتم و روی تخت 
 نشوندمش؛

 
 آروم باش...من دارم ییش آوین!  -

بهت قول میدم افردا برش گردونم ییشت...یا حبر شده 
 موقعیت جور میکنم که ببینیش! 

 
 دستش رو ناگهاب  دور گردنم انداخت و گفت: 

 ممنونم آشوب...  -
 

 بعد ازم جدا شد و با بغض گفت: 
حداقل ازش عکس بگت  و برام بفرست...ببینمش و  -

 خیالم راحت باشه! 
 
م حتما یم -  ...   گت 

 
 گقتم و بدون اتالف وقت، سمت کمدم رافتم. 
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 هام رو عوض کردم و از اتاق پایی   رافتم.  س لبا 
 

با خیال نگایه به سالن انداختم و وقبر دیدم کیس نیست 
ون رافتم.   راحت از خونه بت 

 
ون رافتم و دیدم که یه سانتاافه ی مشیک رنگ  از حیاط بت 

مقابل حیاط نگه داشت؛ راننده ییاده شده و درو برام باز  
 کرد. 

 
سوار شدم و به لندیل تکیه دادم. با افکر سورن، رسی    ع  

 گوشیم رو دراوردم و شماره بابا رو گرافتم. 
 

 داد...  خواستم قطع کنم که جواب
 
 الو...بابا چی شد؟ -

 
من چی کنم از دست این کله خراب....با ییک از رسبازاهم  -

 جنگش شده و حسابی کتکش زده! 
 

 کشیده و ادامه داد: 
 
 یوف
 بهه مردم ازش ینهون کرده و جرمش سنگینه!  -

 برنش زندان و هفته آینده دادگاهیشه...  افعال یم
نم...   باید برم اشوب، بهت زنگ مت  
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 باشه بابا، خداحاافظ -

آخ سورن...چرا همهی   دردرسی برای خودت درست  
 کردی! 

 
تونم  حسابی دلم گرافته بود و اگر بیاافته زندان، یم

 ببینمش؟ 
 

ون اومدم.   با ایستادن ماشی   و لدای راننده از افکر بت 
 
 رسیدیم خانوم، بفرمایید!  -

 
تشکری کردم و ییاده شدم. نگایه یه داخل حیاط 

 و حسابی بزرگ بود و اطراافش یر از درخت؛ انداختم
 

بی درنگ جلو رافتم و به محض اینکه به مقابل خونه 
 رسیدم، در باز شد. 

 
 که به تن 

ی
ت و شلوار ست مشیک رنیک مازیار با تیرسی

ون اومد و لبخند کخی زد.   داشت بت 
 
 خوش اومدی...خوشگلم!  -
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 بی حس نگاهش کردم و داخل رافتم. 
 

 و گفتم:  چرچ  داخل خونه زدم
 آوین کجاست؟ -

 
 که ییش ینجره بزرگ و ته سالن بود، ا شاره  

ر
به تک اتاف

 کرد. 
 

 . بی حرف سمت اتاق پا تند کردم و درو باز کردم
با دیدن آوین که کنار تخت نشسته بود و زانوهاش بغل  

 خودم اافتادم. 
ی
 کرده بود، بغض کردم و یاد بهیک

 
 نیست... یاد روزی که افهمیده بودم مامانم 

 
 لب گزیدم و آوین رو لدا زدم: 

 آوین؟ -
 

 روی لب
ی
هاش  رس بلند کرد و با دیدنم لبخند بزرگ

 نشست... 
 
ی ییش مامان و  - خاله آشوب...اومدی...اومدی منو بتی

 بابام؟
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 کیفم روی زمی   انداختم و به سمتش رافتم. 
 

 محکم توی بغلم گرافتمش و بوش روی گونش زدم. 
 دم ییشت! آره قشنگم...اوم -

س...گریه نکن، باشه؟  دیگه نتر
 

 . ازم افالله گرافت و رسی تکون داد
انگشتام روی لورت لطیفش کشیدم و سمت تخت 

 بردمش؛
 
 شام خوردی؟ -

 
 رسی به سمت تایید تکون داد. 

 خاله؟ این عمو میگه که بابای من اونه؟ -
 

 دونستم که چی بگم!  روی تخت نشوندمش و نیم
و درحایل که یتو رو روش  درازش کردم روی تخت

 کشیدم لب زدم:  یم
از وقت خوابت خییل گذشته خوشگلم...بگت  بخواب تا  -

 زود لبح بشه و بریم ییش مامانت، باشه؟
 

 ای گفت: "باشه" با ذوق یتو رو گرافت و با لحن گرافته
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کنارش دراز کشیدم و خییل طول نکشید که پلکاش بسته 
 بود، خوابش برد. شد درحایل که دست من رو گرافته 

 
ای روی ییشونیش زدم و این بهه بی گناه بود. باید  بوسه

کردم که یک  زدم...باید قانعش یم با مازیار حرف یم
ه!   تصمیم درست بگت 

 
 آورد!  این بهه که بدون مادرش تاب نیم

 به مادرش نیاز داشت.... 
 

وقبر که از خوابیدنش مطمی   شدم، از روی تخت بلند 
 ی مت   گذاشتم. شدم و کیفم رو 

 
.  چراغ خواب روشن گذاشتم و المپ اتاق خاموش کردم

ون رافتم.   درو باز کردم و آروم بت 
 
 خوابید؟ -

 
 در رو بستم و به سمتش برگشتم.  

 
 آره...میشه حرف بزنیم؟ -

 
ون آورد و به سالن اشاره کرد.   دستش از جیبش بت 
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 با کمال میل!  -
 بفرما... 

نشستم. روی مبل روبروییم بی حرف رافتم و روی مبل 
 نشست و پا روی پا انداخت. 

 
ی میخوری؟ -  چت  

 
 نه!  -

 
 منتظر نگاهم کرد و من با لحن جدی ادامه دادم: 

اگر اون بهه رو میخوای، پس باید مادرش هم قبول   -
 !  کب 

 تونه!  آوین که هنوز خییل بهست...بدون مامانش نیم
یه طفل خوای تاوان اشتباه خودت و سلی   رو از  یم

ی؟  معصوم بگت 
 تونه این قدر بد باشه!  شناسم نیم مازیاری که من یم

 
، مثل سلی    در الل بد بود...اون قدر که منو بدون ختی

 ول کرد و رافت! 
 

ش قرار بدم که انگار بی  اما یم خواستم با حرافام تحت تاثت 
 افایده بود. 
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پاش رو از روی پاش برداشت و آرنجش به زانوهاش تکیه 
 به جلو متمایل شد.  داد و 

 
دونم چی واست تعریف کردن، اما من روحمم از  نیم -

 وجود این بهه ختی نداشت! 
 کردم؟ دونستم ولش یم اگه یم

ه  تونه بهش ببینه، اونم هفته یم ای یبار میدم راننده بتی
 ببینش! 

...بیش از این از من انتظار نداشته باش!   همی  
 

 کردم؟ االن حرف گ رو باور یم
گفت اون از وجود بهه ختی داشته و یا   که یمسلیب  

 مازیاری که میگه نداشته؟
 

 کشیدم و به پشبر مبل تکیه دادم. 
 
 یوف

سم و باالخره  تردید داشتم برای سوایل که یم خواستم بتی
 یرسیدم. 

 
 خوای به اون رضایت بدی؟ سورن....نیم -

 
 تت   نگاهم کرد و گفت: 

 ده! هرکیس باید تاوان اشتباهاش رو ب -
 پس بخشش نداریم... 
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یوزخندی زدم و بلند شدم. سمت ینجره رافتم و 

 حضورش رو پشت رسم حس کردم. 
 

ه  توجه  که حسابی گرافته بود خت 
ای نکردم و به آسموب 

 شدم. 
 
دلم واسه قبلنا تنگ شده آشوب...میشه دوباره داشته  -

 باشمت؟
تو افقط بله بگو...من همی   امشب به پرس عموت 

 میدم! رضایت 
 

به سمتش برگشتم که دقیق مقابلش بودم. رسم بلند  
ه شدم.   کردم و به لورت جدیش خت 

 
 شم که با تو باشم؟ تو افکر کردی بخاطر سورن رایص  یم -

بخاطر هیهکس...هیهکس، حارص  نیستم همهی   
 اشتبایه کنم! 

 
 خواستم از کنارش رد بشم که بازوم رو گرافت. 

 زد: با نیم رخ به سمتم برگشت و لب 
قبلنا این قدد رسسخت نبودی...نکنه کیس تو  -

 زندگیته؟
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 اخمام توی هم کشیدم و گفتم: 

 شاید باشه...ول کن دستمو!  -
 

به سمتم چرخید و اون ییک دستش رو هم روی بازوم  
خواد چیکار کنه، رسش  گذاشت و تا بخوام درک کنم یم

 رو خم کرد و لباش روی لبام گذاشت... 
 

اش گذاشتم و با  دستام روی سینه به محض لمس لبام،
تمام تواب  که داشتم به عقب هولش دادم و دستم رو 

 باال بردم و محکم روی لورتش زدم. 
 
 حالم ازت بهم میخوره!  -

، یم .  افقط یبار دیگه بخوای نزدیکم بیسی  ..  کشمت عویص 
 

 خندید و با تمسخر دستش روی گونش کشید. 
-  !  آشوب وحیسی

 عزیزم... افقط یه بوس بود 
  

 با خشم نگاهش کردم و دستم رو روی لبم کشیدم. 
 

با لدای زنگ آیفون، سمت در رافت و من همونجا روی  
 . کاناپه نشستم
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 چند تا نفس عمیق کشیدم و دسبر با شالم کشیدم. 

 
؟ -  تو اینجا چه غلظ میکب 

 
با شنیدن لدای عصبی مازیار، بلند شدم و سمت در 

 رافتم. 
 

 و با گریه گفت: سلی   داخل اومد 
 میکنم  -

ی
مو ببینم...هرکاری بیک اومدم دختر

مو ببینم بزار ییشش    مازیار  ...هرکاری افقط بزار دختر

 باشم! 
 چطور اومده بود اینجا؟

 آدرسش رو از کجا ییدا کرده بود؟
 

ون از  جلو رافتم که دیدم مازیار بازوش رو گرافت و بت 
می   خونه یرتش کرد...تعادلش از دست داد و روی ز 

 اافتاد. 
 
 گمشو از اینجا!   -

 ی گ بلند شدی اومدی؟ بااجازه
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ون رافتم و بازوی سلی   گرافتم و کمک   تند از خونه بت 
 کردم بشینه؛ بعد رسم سمت مازیار چرخوندم و گفتم: 

 بسه مازیار...بزار بهش ببینه!  -
؟ چرا همهی   یم  کب 

 
ی یادش اافتاده باشه، دسبر به لورتش   انگار که چت  

 سلی   رو مخاطب قرار داد.  کشید و 
 
ی برای اینکه بزارم اینجا بموب  و ییش بهت  - پس حارص 

؟ ، هرکاری کب   باشی
 

وزمندانه  داره...!   دونستم نقشه ای زد و من یم لبخند یت 
 

لرزوند   سلی   تند بلند شد و با بغیص  که لداش رو یم
 گفت: 

 یم -
ی
 کنم، هرکاری!  هرکاری بیک

 
 رد و گفت: مازیار دستاش توی جیبش ب

-  !  پس بیا داخل...بیا تا بگم قراره چیکار کب 
 

سلی   داخل رافت و منم خواستم پشت رسش برم که 
 دستش رو جلوی در گذاشت و مانع شد. 
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 نمیشه آشوبم...باید تنها حرف بزنیم!  -
اگه میخوای بموب  برو اتاق آوین، اگه نه میگم راننده تو 

 رو برسونه! 
 

 یوزخندی زدم و گفتم: 
 رم!  کیفم و برمیدارم یم -

همی   االنشم که اومدم بخاطر اون بهه بود، نه برای 
 دیدن روی نحس تو! 

 
 . ای کرد دستش برداشت و تک خنده

 بد اخالق...  -
 

اعتنابی نکردم و قبل اینکه به اتاق آوین برم و کیفم رو 
بردارم، روبه سلیب  که کنار مت   وسط سالن ایستاده بود،  

 گفتم: 
! امیدوار  -  م برای موندن تو این خونه، کار اشتبایه نکب 

 
گفتم و به اتاق رافتم. کیفم رو  برداشتم و بدونه اینکه 

ون رافتم ذره  . ای به دوتاشون نکاه کنم، از خونه بت 
 

 راننده درو باز کرد و سوار شدم. 
 به محض نشستنم توی ماشی   گوشیم زنگ خورد. 
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برگشته بودم و تا حاال افکر کردم بابا باشه؛ چون که دیر 
متوجه نبودم شدن، اما خداروشکر اون نبود و شماره 

 ناشناس بود! 
 

 خواست قطع بشه که جواب دادم؛
 
منده این وقت شب مزاحم شدم....  - ...رسی شب بخت 

 خانم راد؟ آشوب راد؟
 

 لدای مردی غریبه و ناآشنا بود... 
مانه حرف یم زد و مشخص بود قصد  اما کامال محتر

 مزاحمت نداره؛
 
 بله خودم هستم. بفرمایید؟ -

 
 من، آریاکیا هستم، وکیل پرس عموتون، سورن...  -

شما چون افامیل درج یک نیستید من لحبت کردم و 
 قرار مالقات گرافتم براتون! 

 
 متعجب ابروبی باال انداختم و گفتم: 

 اما من نخواستم که برم مالقاتش...  -
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...الال حاال   - که قراره از این به بعد زیاد ایشون خواسیر 
ه رسیم حرف نزنیم!   همو ببینیم، بهتر

م رس الل مطلب...سورن میخواد افردا تورو ببینه و  مت 
منم این مالقات رو برات اوگ کردم...افردا ساعت نه 

 بینمت!  لبح، جلوی زندان یم
 

 سورن خواسته بود منو ببینه...؟
 قبل از اینکه خوشحال بشم، تعجب کردم! 

ی هست و کارم داره؛ مطمی      بودم یه چت  
 

 مشتاق قبول کردم... 
 
 بینمتون!  چشم آقای آریاکیا، پس افردا یم -

 
 به امید دیدار...شب خوش!  -

 
" ای گفتم و غرق در افکر شدم. دل  خوش من هم "شب

 تو دلم نبود و دوست داشتم هر چه زودتر لبح بشه... 
 

**** 
 

اومده بود، ییک  همه با وجود مشکیل که برای سورن ییش
 دو روز هم لتی نکرده بودن و رافته بودن کیش؛
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بابا هم لبح زود در اوج ناباوری دست زنش رو گرافت و 

 رافیر  مشهد برای ماه عسل! 
ی که یم ی و معرکه گت   گن، داستان بابای منه!  رس یت 

 
و مب  که تنبیه نرافتنم به کیش، رو بابا تنها موندن توی 

 این خونه بزرگ بود. 
 
 کرد که...  بلنا این قدر نسبت به من رسد رافتار نیمق

 
به ای که به شیشه ینجره ماشینم خورد، از  با لدای رص 

ون اومدم و شیشه رو پایی   کشیدم.   افکر بت 
 

با دیدن مرد جوون و خوش یوشی که با لبخند نگاهم  
 کرد، سالم کردم. 

 
 آریاکیا هستم...دیشب باهات تماس گرافتم!  -

 
تیگره بردم و درحایل که درو باز دستم رو سمت دس

 کردم، لب زدم:  یم
 شناختم...  -
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به محض ییاده شدنم، به ورودی در آهب  بزرگ اشاره  
کرد. شناسنامه رو بهش دادم و بعد تحویل کیفم به 

 نگهباب  جلوی در، چادری بهم دادن و بعد داخل رافتیم. 
 

 جابی یم
 ذاشتم.  اولی   بار بود پا به همهی  

ساختمون شدم و بعد جلوی یک اتاق ایستاد و  وارد یک 
 گفت: 

 برو داخل و منتظر بمون که بیاد!  -
 

 کوچیک که تخبر  
ر
رسی تکون دادم و داخل رافتم. اتاف

 اش بود و یخهایل که کنار در بود.  گوشه
 

چادری که از جلوی در بهم داده بودند رو در اوردم و 
قت دونستم جای مال روی تخت نشستم. تا جابی که یم

 رسید.  همهی   مدیل نبود و حاال اینجا عجیب بنظر یم
 

 با لدای باز شدن در نگاهم به سمتش چرخید. 
 بهم ریخته و موهابی که آشتفته روی 

سورن یا لوربر
لورتش اافتاده بود و الحق جذابیتش رو دوبرابر کرده 

 . بود، اومد روی تخت کنارم نشست
...  افکر یم -  کردم تو هم با بقیه رافبر
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کف دستام به لبه تشک تکیه داده و با نیم رخ به سمتش 
 برگشتم. 

 
 اشتباه افکر کردی پرسعمو!  -

؟  خوب...برای چی خواسبر منو ببیب 
 

شد افهمید که  هاش یم کامل به سمتم چرخید و از چشم
 الال حالش خوش نیست. 

 
 جابی و حالت خوب باشه؟

 مگه میشه بیای همهی  
 
ف؟ی اون  چرا دیشب رافبر خونه -  بی رسی

 اونم تنها...؟
 

 چطور اینو افهمیده بود...؟
 

؟  نکنه مثل این افیلما آدم گذاشته تعقیبم کی  
 

 آخه حبر بابا ایناهم نفهمیدن من دیشب کجا رافتم! 
 

ای که با یادش  کامل به سمتش چرخیدم و بجز لحنه
ریخت همه چی رو  شد و اعصابم بهم یم هم چندشم یم
 . تعریف کردم
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ییشنهادی که در ازای آزادیش رو هم داده بود، هرچند 

 ترسیدم...  هاش یم نگفتم؛ از واکنش
 

 اش کشید و گفت:  کالافه دسبر به شقیقه
خیالم راحت شد که حداقل سلی   ییش آوین هست  -

 اما... 
 

 لورتش به سمتم چرخوند و گفت: 
مطمئنم این بی پدر یه نقشه داره و میخواد از سلی   بر  -

 اده کنه! علیه من استف
ون از  اما منم بلدم چطور نابودش...افقط وایس بیام بت 

 این خراب شده! 
 

 ای باال انداختم و گفتم:  شونه
 تونم کمکت کنم!  اگه افکری داری بگو...من یم -

 
، افقط...یه کار دیگه  نیم - خوام درگت  این ماجرا بیسی

 برام انجام بدی و درالل برای همی   
هست که میتوب 
 ی! لدات زدم بیا

 
 مشتاقانه نگاهش کردم و گفتم: 

 هرچی باشه انجام میدم...  -
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لبخند کخی زد و دستم رو گرافت. رسدی دستام و با دایع
 کشید، تضاد جالبی داشت.  انگشتابی که روی دستم یم

 
ه نگاهش کردم که ادامه داد.   خت 

کت و بجای من به کارا برش!  -  باید بری رسی
 

 به خودم اشاره زدم. ناباور خندیدم و با دست آزادم 
 
 من؟ -

؟ م انداخبر
َ
 سورن دست

 من که رس در نمیارم... 
 
...من باورت دارم!  یم -  توب 

 !  محسن هم کنارت هست و میگه باید چه کارابی کب 
 

دیگه نتونستم مخالفبر کنم و باالجبار رسی تکون دادم. 
اومد اما، بخاطر سورن  من که از کار کردن خوشم نیم

 کردم.  قبول یم
 
 قبوله...امیدوارم بتونم!  -

 
 دستش رو برداشت و تنها لب زد: 

!  مطمئنم یم -  توب 



 مسکوت
 

211 
 

 
 از روی تخت بلند شدم و حسابی گرمم شده بود. 

 نگایه به اطراف انداختم و گفتم: 
  جای مالقات مت   و لندیل داره...ویل اینجا  یم -

گفیر
 تخت خواب داره! 

 .. عجیبه. 
 

 .سورن هم از جاش بلند شد و خندید.. 
یع زن و شوهراست!  -  چون اینجا اتاق مالقات رسی

 
 با چشمای گرد شده به سمتش چرخیدم و گفتم: 

 پس چرا ما اومدیم اینجا؟ -
 

 دستاش توی جیبش برد و گفت: 
 چون امروز روز مالقات نبود و ...  -

 
 در به تندی باز شد و حرافش نصفه موند. 

 محسن داخل ادمد.  
 
 برگردی! ببخشید داداش...ویل باید  -

 
 سورن رسی تکون داد و رو به من گفت: 

م...مراقب خودت باش آشوب!  -  پس من مت 
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دلم گرافت و بغض کردم. به روی خودم نیاوردم و 
 دوست داشتم بغلش کنم..اما نشد و تنها گفتم: 

 توام همینطور....خداافظ -
 

رسی تکون داد و به همراه رسبازی که مقابل در بود رافت. 
ون رافتیم.   چادر رو برداشتم و همراه محسن از زندان بت 

 
***** 

 
در لپ تاپش رو بست و درحایل که کش و قوش به 

 داد، گفت:  بدنش یم
 ویل خوب تو یک هفته راه اافتادیا!  -

 ...    ایول
 

  انداختم. ابروبی یاال انداختم و خودکارم روی مت   
 بله دیگه ما اینیم...راسبر دادگاه امروزه؟ -

 
 نگایه به ساعتش انداخت و تند بلند شد. 

 
 ای وای...دیرم شد!  -

 من برم آشوب
 



 مسکوت
 

213 
 

 رسی به دو طرف تکون دادم و خندیدم. 
 وکیل مارو باش...برو برو!  -

 
ون زد.  چشم غره  ای رافت و با هول از اتاق بت 

دادگاه امروز...امیدوار بودم همه دل توی دلم نبود برای 
 چی خوب ییش بره! 

 
کت مشغول شده بودم  توی یک هفته حسابی با کارای رسی

 و حقیقتا عاشق کار کردن شده بودم. 
 

هابی   خودکارو برداشتم و مشغول نوشیر  لیست جدید بار 
 که رسیده بود، شدم که لدای زنگ گوشیم بلند شد. 

 
ا دیدن شماره کیانا گوشی رو از روی مت   برداشتم و ب

 جواب دادم. 
 
 جانم کیا؟ -

 
 زهر مار کیا...هزار بار گفتم اسمم رو کامل بگو!  -

 
 کشیدم و گفتم: 

 
 یوف
...برو رس الل مطلب!  - ب   چقدر حرف مت  

 حلش کردی یانه؟
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 دختر مازیار بفهمه دیوونه میشه!  -

؟ ....اونوقت چی  بعدشم اومدیم و باخبر
ین  یم  ماشی   سوار، مسابقه بدی؟دوب  قراره با بهتر
 

 آورد...  افکرش هم منو به هیجان یم
 زدم و گفتم: 

ی
 لبخند بزرگ

کت کنم!  -  هرگ که میخواد باشه، من میخوام رسی
 

 نگایه به ساعتم انداختم و تند بلند شوم... 
 شد!  داشت برای جلسه دیر یم

 
نم!  -  وای کیا من باید برم...بعدا بهت زنگ مت  

 امشبو حل کن وگرنه من میدونم با تو! افقط این ماجرای 
 
 گمشو بابا...   -

 
چه ام رو  و یرونده  افوشی بهش دادم و قطع کردم. دافتر

 برداشتم و به اتاق جلسه رافتم. 
 

برای اولی   بار بود که میخواستم جلسه بزارم. با نبود 
 سورن همه چ ی بهم ریخته بود...! 
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الخصوص که محمد هم سهامش رو افروخته بود به 
کت و مسئولیتش االن برای اون بود. س  ورن کل رسی
 

اما با وکالبر که نوشته بود، من حق مدیرت اینجا رو 
شد، دست من  داشتم و همه اموالش تا موقغ آزاد یم

 بود. 
 

س گرافته بودم.  همه دور مت   جمع شده بودند و استر
 ای پلک بستم و یاد حرف سورن اافتادم.  لحظه

 
!" م یم"من باورت دارم! من مطمئن  توب 

 
 لبخندی زدم و بلند سالم کردم. 

پشت مت   ریاست نشستم و با غرور رس باال گرافتم و 
وع به لحبت کردن شدم.   رسی

 
خب دوستان...بخاطر اتفاقابر که اافتاده، متاسفانه  -

کت بیان و این  آقای راد یک مدت نیم تونن به رسی
 !  مسئولیت رو به عهده من گذاشیر 

انداز ایشون خوب و موثر باشم اما دونم بتونم به  نیم
کت رو رس پا نگه داریم و  یم خوام با کمک شما این رسی

نذاریم رقبامون از نبود آقای راد خوشحال باشن و 
 استفاده کی   از این افرلت! 
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همه با لبخند رس تکون دادند و آقابی که افهمیده بودم 

کت هست، گفت:   مسئول مشکالت افب  رسی
 خانم راد، ما کنارتون هستیم! الال نگران نباشید  -

 
وع کردیم. کیل از رسمایه   تشکر کردم و جلسه رو رسی

ی ها بخاطر  زندان اافتادن سورن، کنار   گزارها و مشتر
 کشیده بودن یا کال ارتباطشون با ما قطع کرده بودند. 

 
 کردم.  کردم و باهاشون لحبت یم باید اینو حل یم

 
رگشتم و ساعت بعد تموم شدن جلسه، خسته به اتاقم ب

 اداری کار تموم شده بود. 
 

گوشی رو برداشتم که لرزید و بازش که کردم دیدم ییام 
 جدید اومده... 

 
 ییام از طرف کیانا بود. 
 رسی    ع بازش کردم... 

 
" اسمت رو نوشتم. ساعت ده امشب به آدرش که 

 افرستم بیا...  یم
 هنوزم دیر نشده! تورو به خدا منرصف شو!"
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 تنها براش تایپ کردم. لبخندی زدم و 

 
 بینمت"  "مرش، شب یم

 
ون    پالتوم بت 

گوشی رو توی کیفم گذاشتم و بعد برداشیر
ها که توی راهرو درحال رافیر   . با منیسی و بقیه بهه رافتم

ون زدم.   کردم و از ساختمون بت 
 بودن، خداحاافظ 

 
بارید پس پالتوم رو یوشیدم و بعد زدن  بارون شدید یم
کت پارک بود، ریموت، رافتم  سوار ماشینم که مقابل رسی

 شدم. 
 

استارت زدم و ضبط رو روشن کردم. ریمیکیس که به 
 ها گرافته بودم پخش شد و همزمان لدای زنگ  

ی
تازگ

 گوشیم بلند شد. 
 

 یم
ی
کردم، رسی    ع  کمش کردم و درحایل که رانندگ

 هندزافری رو به گوشی زدم و بعد توی گوشم گذاشتم. 
 

 محسن رسی    ع جواب داد. با دیدن شماره 
 الو...  -
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 بدون سالم کردن، رافتم رس الل مطلب؛
 چی شد؟ -

 
لداش الال خوب نبود و این یعب  هیچ چی خوب ییش 

 نرافته! 
 
 کجابی آشوب؟  -

 باید ببینمت! 
 
ون...  - کت اومدم بت   تازه از رسی

 
م...زود بیا اونجا!  -  پس نزدییک به دافتر

 
چ رسیدم و دور  زدم. "ای گفتم و قطع کردم. رسپی "باشه

به خیابان روبروبی که دافتر وکالت محسن بود رافتم و 
 دونم چطور ییاده شدم.  نیم

 
چون طبقه دوم بود، بیخیال سوار آسانسور شدن، 

ش  شدمو و از پله ها باال رافتم. با نفس نفس وارد دافتر
 شناخت گفت:  شدم که منشیش چون من و یم

 بفرمایید، منتظرتونن!  -
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ه در رو پایی   کشیدم و داخل رسی تکون  دادم و دستگت 
رافتم. با رس و لوربر که بخاطر بارش شدید بارون خیس 

ش نشستم.   شده بود، رافتم روی لندیل مقابل مت  
 دونم چطور تا اینجا اومدم...بگو چی شد!  نیم -

 
 رسی تکون داد و گفت: 

 دو سال و نیم براش زنداب  بریدن!  -
اینکه سلی   اومد...بر رافت تا  داشت همه چی خوب یم

 !  علیه سورن شهادت داد عویص 
 

 با چشم گرد شده، دستم جلوی دهنم گذاشتم و گفتم: 
؟ -  چی

 چطور ممکن.... 
 

ی مازیار، و  و با یاد آوری اون شبی که سلی   اومد خونه
ی برای موندن ییش بهت  حرافش که گفت" حارص 

؟" و سلی   هم با قاطعیت گفت" هرکاری"،  هرکاری کب 
 افهمیدم که کار مازیار و مطمئنم اون مجبورش کرده! 

 
 حریص دستام مشت کردم و گفتم: 

 وای دوسال و نیم خییل زیاده!  -
 حتما کار مازیار تخم... 

 آشوب!  -
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 زشته دختر چرا این قدر تو افوش بد میدی؟
 

 تو این موقعیت هم دنبال ایراد گرافیر  از من بود! 
 دستاش رو مت   گذاشت و گفت: 

 لد در لد کار مازیار...این دست بردار نیست!  -
کت که اگه تا افردا بدیه هارو ندیم، باید  اون از رسی

 بدیمش بره، اونم از وضعیت سورن... 
 

 دستام به سینه زدم و به لندلیم تکیه دادم. 
 تو افکر بدیه نباش!  -

 کنم...  من امشب حلش یم
 

 با تمسخر خندید و ابروبی باال انداخت. 
 
 وقت چطور؟اون  -

 
 نیم نگایه به سمتش انداختم و گفتم: 

 امشب قراره برم مسابقه ماشی   سواری!  -
 اگه برنده بشم هشتاد درلد بدیه جور میشه... 

 
 هاش رو گرد و گفت:  چشم

 از همی   غت  قانونیا؟ -
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یش زد و از روی لندلش  "اوهوم" ای گفتم که روی مت  
 بلند شد. 

 
 دستاش به کمر زد و عصبی گفت: 

 دیوونه شدی؟  -
آشوب این مسابقه ها خطرناکه...بعدشم اگه پلیسا بیان 

 ! ، بدبخت مییسی  اونجا و گت  بیاافبر
 

 نچ نخی کردم و رسم رو به دو طرف تکون دادم. 
 
 چرا اینقدر ترسوبی تو؟ -

بعدشم من عادت دارم...از وقبر گواهینامه گرافتم یب  
 ست! سه ساله دارم مسابقه میدم پس جای نگراب  نی

بعدشم کارم خوبه و از خودم مطمئنم...افوقش هم ببازم 
 باز تالشم رو کردم! 

 
 دوباره رسجاش برگشت و گفت: 

 من که از پس زبون تو برنمیام، اما اگه سورن بفهمه...  -
 
، قرار نیست بفهمه!  -

ی
 اگه تو نیک

 کشید و به لندلیش تکیه داد. 
 
 یوف
، هم دیوونه!  -  هم کله شقر

! برو...چی بگم ب  هت...امیدوارم موافق بیسی
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 لبخندی زدم و نگایه به ساعت روی مچ دستم انداختم. 

 
 ممنون...  -

 من دیگه برم، افعال خداافظ! 
 

ون رافتم و سوار  ش بت 
بعد خداحاافظ  با محسن، از دافتر

 ماشینم شدم. 
 

ه  قبل اینکه حرکت کنم، نگاهم رو به آسمون ابری و تت 
خودت امشب و با من انداختم و توی دل گفتم "خدایا 

باش! میدوب  که جز خودت کیس رو ندارم! پس مثل 
، امشبم کنارم باش!"  همیشه که هسبر

 
*** 

 
پاافر توش رنگم رو روی باافتم یوشیدم و شال روی رسم 

 مرتب کردم. 
 

با ادکلن دوش حسابی گرافتم و از آینه قدی نگایه به 
ای  خودم انداختم. حسابی شیک شده بودم. تک خنده

به اعتماد به سقق  که داشتم زدم و از جلوی آیینه کنار 
 رافتم. 
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، تنها گوشی و سوئیچ ماشینم رو 

ی
به عادت همیشیک

ون رافتم. خواستم از پله ها پایی   برم   برداشتم و از اتاق بت 
 که لدای یریناز مانع شد. 

 
 یِه...کجا این وقت شب؟ -

 
ای کردم و به سمتش برگشتم. دستام توی  تک خنده

 جیب پاافرم گذاشتم و گفتم: 
 باید به تو جواب پس بدم؟ -

 
دسبر به موهای زیتوب  رنگش کشید و دستاش به سینه 

 زد. 
 وقتابی بابات خونه نیست، آره!  -

 
بی توجه دوباره تمسخر آمت   خندیدم و رسی به دوطرف 

ها پایی   رافتم که لداش از پشت  براش تکون دادم. از پله
 رسم بلند شد. 

 
نم االن! بی تر  -  بیت...من به بابات زنگ مت  

 
ون افرستادم و به  دیگه عصبی شدم؛ نفسم رو محکم بت 

 سمتش برگشتم که روی اولی   پله ایستاده بود. 
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یب  کب   - من به بابام ختی دادم...توام میخوای خودشت 
 زنگ بزن! 

 
 پشت کردم و آروم طوری که نشنوه، گفتم"احمق"؛

رافتاری کنم، حبر اگه اومد با کیس بد  من خوشم نیم
 طرف زن بابام باشه! 

 
گذشت و توی این یک هفته  اما اون خییل از حدش یم

 نشون داده بود چه مارموزیه! 
کت سورن کمک کنه، اما مانع شد.   بابا قرار شد به رسی

 
های چرم و سفید رنگم که با باافت یقه اسکیم  نیم بوت

ون رافتم.   ست شده بود رو پا زدم و از خونه بت 
 

ریموت ماشی   رو زدم و نگایه به ساعت روی مچ دستم 
 .  انداختم. یک ساعبر وقت داشتم پس جای نگراب  نبود

 
سوار شدم و استارت زدم. حرکت کردم و دلشوره 

 داشتم. 
 

 شدم اما این بار افرق داشت!  هیهوقت اینطوری نیم
 

 شد.  باختم...وای حبر با افکرشم حالم خراب یم اگه یم
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مسابقه بودم و جاده حسابی خلوت بود و  نزدییک مکان

 لد البته ترسناک! 
 

همی   که خواستم بپیهم توی جاده خایک، ماشیب  با 
 رسعت از کنارم رد شد و جلوی راهم ترمز کرد. 

 
  داشتم و بدون  ای نثارش کردم و ماشی   رو نگه دیوونه

دم و  اینکه خاموشش کنم، پدال ترمز و کالچ را باهم افرسی
 ص کردم؛ دنده را خال 

 
 برای اطمینان ترمز دسبر رو کشیدم و بعد ییاده شدم. 

 
 کوری مگه مرتیکه!   -

 
 در باز شد و با دیدن بهراد، خشک شده رسجام ایستادم. 

 
 در ماشی   رو محکم بست و به سمتم قدم برداشت. 

 
 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 

؟ -  تو...اینجا چیکار میکب 
 

 عصبی داد زد. قدیم به جلو برداشت و با 
 لحب 
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سم...این وقت شب، اینجا چکار  - اینو من باید از تو بتی
 میکب  آشوب؟

 
ی بگم؛   اونقور هول و گیج شده بودم که نتونستم چت  

 
تا خواستم لب باز کنم، نزدیک تر اومد و روبروم 

 ایستاد... 
 
 بزار من بگم...  -
ی!  یم  خواسبر بری مسابقه ماشی   سواری...اما دیگه نمت 
 

دم و قدیم جلو رافتم.   حریص دندونام روی هم افرسی
 

 جفت ابروهام باال انداختم و گفتم: 
م که چیکار کنم یا نکنم؟ -  و من باید از تو اجازه بگت 

 
ی بگه که نگاهش به پشت رسم اافتاد.   خواست چت  

 
، رسم رو برگردوندم و با  با لدای الستیک های ماشی  

 دم: دیدن ماشی   بابا، متعجب و شوکه لب ز 
 بابا...؟ -

 
 ترسیدم، اون بود.  تنها کیس که ازش یم
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همیشه حرمتش رو نگه داشته بودم و هیچ وقت جرئت 
م.   نداشتم لدامو براش باال بتی

 
اون همه کس من بود و جدیدا خییل دلم شکسته بود از 

 دست کارا و حرافاش؛
 

از ماشینش ییاده شد و با لوربر که از خشم روبه  
 سمتم قدم برداشت.  رافت، به کبودی یم

 
 هابی دوستانت اینجاست...؟ پس مهموب   -

؟ چطور یم
ی
 توب  این قدر قشنگ دروغ بیک

 
 های خشک شدم رو از هم باز کردم و گفتم:  لب
 من...بهت توضیح یم....  -

 
اجازه ندادم حرافم رو تموم کنم و همی   که بهم رسید، 

 دستش رو باال برد و روی لورتم پایی   آورد. 
 

سمبر که بهراد ایستاده بود کج شد و جای  رسم به
 زد.  انگشتاش سوز یم

 
قطره اشیک که گوشه چشمم جمع شده بود رو با پشت 

 دستم پاک کردم و رس بلند کردم. 
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 کنم!  من امشب تکلیف تو رو مشخص یم -

 دوران آزادی و خوش گذروب  تموم شد آشوب خانوم! 
 

ه شدم.  بغضم رو پس زدم و توی چشم  هاش خت 
 
 مگه من چیکار کردم؟ -

؟  چون به این مسابقه کوافبر اومدم میخوای تنبیه ام کب 
 چرا بابا؟

 
اش رو به سمتم گرافت و وسط خیابون  انگشت سبابه

 داد زد. 
 
ی آشوب!  -  چون تو دختر

!  توب  هرکاری دلت یم نیم  خواد بکب 
 

ل لدام رو از دست دادم.   یوزخندی زدم و کنتر
 

 با لدای لرزوب  گفتم: به خودم اشاره کردم و 
م؟  -  چون دختر

 خوره...  حالم از این تبعیص قائل شدنتون بهم یم
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 که زده بودم، دستم رو گرف ت و 
 
بی توجه به حرف

 سمت ماشینش کشید. 
 

ون بکشم و  زورم به بابا نرسید که دستم از دستش بت 
همی   که درو باز کرد، یرتم کرد داخل ماشی   و درو محکم 

 بست. 
 
گم، اما تاوان  ستم کارم اشتباه که به بابام دروغ یمدون یم

 هام این نوع برخورد نبود!  دروغ گفیر  
 

با تلفن حرف زد و از گفتگوش افهمیدم که ییک رو داره 
 افرسته اینجا ماشینم رو برداره؛ یم
 

به محض قطع کردن گوشیش سوار شد و بهراد هم 
 سوار ماشینش شد و رافت... 

 
ه که رسیدیم، بدون اینکه سکوت کردم و نزدیک خون
 رسم رو بلند کنم، لب زدم: 

 گ بهتون ختی داد؟  -
 

زد،   یوزخندی زد و درحایل که ریموت در حیاط رو یم
 گفت: 
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کیانا زنگ زده بود به گوشیم که حموم بودم و یریناز   -
 داره گ گفته؟

ر
 جواب داده...چه افرف

 همه چی رو خراب کردی! 
 

زیر لب افوشی بهشون دادم که بابا نشنید و من حریص 
دم.   ناخونام توی کف دستم افرسی

 
همی   که ماشی   رو نگه داشت، از ماشی   ییاده شدم و 

 سمت خونه رافتم. 
بابا هم پشت رسم اومد و همی   که داخل شدم با یریناز 

وزمندانه ای زد با نفرت نگاهش   روبرو شدم. لبخند یت 
کنارش رد بشم که لدای بابا از پشت کردم و خواستم از  

 رسم بلند شد. 
 
 حرافای ما تموم نشده!  -

 بیا اینجا ببینم... 
 

به سمتش برگشتم و امشب بدجور دلم از بابا شکسته 
 بود. 

 
اون قدر که اگه این قدر خود دار نبودم، االن زیر گریه  
 زدم.  یم
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ی کیش!  -  با بهراد مت 
 میکب  

ی
 آشوب... اونجا با عموت اینا زندگ

 
االن وقت آبغوره گرافیر  نبود و من حدسش زده بودم که 

ی ازم بخواد.   همهی   چت  
 

هابی که دیگه برام  هام به سینه زدم و توی چشم دست
 غریبه بودن، زل زدم. 

 
م!  -  نمت 

 
حریص اسمم رو لدا زد و همزمان در خونه باز شد و 

 بهراد داخل اومد. 
 

 سمت بابا رافت و گفت: 
 کنم!  جان، من راضیش یمآروم عمو  -

 
کت  افکرم رافت سمت سورن و اگه من یم رافتم گ اون رسی

 کرد؟ رو اداره یم
 

 و افکری به رسم زد!   کرد گ اون یول رو جور یم
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خواست برم کیش، اما من بخاطر  با اینکه الال دلم نیم
 کردم.  سورن هر کاری یم

 
بابا کالافه رافت روی کاناپه نشست و یریناز رافت براش 

 آب قند بیاره؛
 

 بهراد به سمتم اومد و گفت: 
 کم این مرد و اذیت کن!   -

 افردا با من بیا... 
 

 ابروبی باال انداختم و تند گفتم: 
ط میام!  -  به یه رسی

 
یک  اش رو مالش یم بابا درحایل که شقیقه داد، هیستر

 خندید و روبه بهراد گفت: 
 ببی   چقد یرووئه بهراد...نگاش کن!  -

ط   زاره!  هم یمداره برام رسی
 

 دیگه نتوستم ساکت بمونم رافتم و مقابلش ایستادم. 
 
...من اشتباه کردم، درست!  -  ببی  

ون انداخیر  من از خونه نیست!   اما تاوانش بت 
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ط برای  ون، منم یه رسی ویل حاال که داری میندازی بت 
رافتنم دارم...اگه اونو اوگ کب  خیالم راحت میشه و اما 

 گردم!  هر جور شده بریم اگه نه میدوب  اگه برمم
 شناش منو!  یم
 

یریناز نگاه بدی بهم انداخت و لیوان آب قند رو دست 
 بابا داد. 

 
 بابا از دستش گرافت و رس کشید. 

 بفرما...بگو!  -
 

 ی مبل نشستم و نفس عمیقر کشیدم.  روی دسته
کت سورن و نجات بده...اجازه نده پلمپش کن و تنها  - رسی

ی که براش مونده   هم از دست بده! چت  
ی نیست و   اون یول برای تو چت  

خودتم خوب میدوب 
!  یم  توب  یرداختش کب 
 
بهراد که با شنیدن اسم سورن عصبی شده بود، جلو  

 اومد و با خشم لب زد: 
کت اون مرتیکه به تو چه؟ -  ِد رسی

، حقشه!   بزار پلمپ کی  
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نیم نگایه به سمتش انداختم و به لورت متفکر بابا 
ه شد  م. خت 

 
 سورن از همه چت   و همه کس برای من مهم تره!  -

م...  ، تا اون دنیاهم بخوای مت   اگه اینو حل کب 
 

بابا نگایه به یریناز انداخت و ناخواسته یوزخند لدا 
 داری زدم و گوشه لبم باال رافت؛

 
بهراد که با شنیدن این حرافم انگار آتیش گرافته بود، 

 عصبی روی مت   کوبید و گفت: 
 چی از همه مهم تره؟ یعب   -

 منو دیوونه نکن آشوب! 
 

 لبخند حرص دراری زدم. 
 خییل واضح منظورم رو رسوندم پرس عمو!  -

!  افکر نیم  کردم اینقدر خنگ باشی
 

 رافت.  دندون روی هم سابید و رنگش روبه کبودی یم
ی بگه که بابا گفت:   خواست چت  

 قبوله...  -
کت واریز میشه!   افردا لبح یول به حساب رسی
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وزمندانه به یریناز و قیاافه برزچ  بهراد نگایه انداختم  یت 
 و من تونستم! 

درسته امشب به اون مسابقه نرافتم اما، هر طور شده 
 یول رو جور کرده بودم. 

 
خواستم زودتر  ها رافتم. افقط یم نگاه گرافتم و سمت پله

 به اتاقم برم. 
 

شناختمش و تاح اال ندیده  در باز شد و مردی که نیم
دمش وارد شد و گوشی و سوئیچ ماشینم رو به بهراد بو 

 داد. 
 
-  ...  سالم، شب بخت 

 
بابا و بهراد جوابش رو دادند و من خواستم گوشی و 

م که بابا محکم گفت:   سوئیچ رو از بهراد بگت 
-  !  افقط گوشی

 
گوشیم رو از دست بهراد کشیدم و خواستم از کنارش رد 

 بشم که گفت: 
م و تا شب یم یط یمحارص  باش که افردا بل -  ریم.  گت 
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. باال  ها رافتم تنها یک کلمه جواب دادم"باش" و سمت پله

رافتم و وارد اتاقم شدم. در رو پشت رسم بستم و سمت 
 تختم رافتم. 

 
تونم  زدم، اینکه نیم باید افردا قبل رافیر  با سورن حرف یم

رم کیش؛ همه چی خییل بد بهم  اینجا بمونم و دارم یم
من دوست نداشتم که اینجا سورن رو تنها ریخته بود و 

 بزارم. 
 

زدم و بعد حساب کیانابی که همه  باید با محسن حرف یم
 رسیدم.  چی رو بهم ریخت رو یم

 
شماره محسن رو گرافتم که بوق خورد دیگه ناامید شدم 

 و خواستم قطع کنم که باالخره جواب داد. 
 
 آشوب؟ -

 ...  چرا جواب گوشیت نمیدی دختر
 

 روی تخت اافتادم و بالشتم رو بغل کردم. بی حال 
 
؟ -  روی سایلنت بوده، برای چی

 چی شده؟
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 سورن توی زندان چاقو زدن!  -
ای حس کردم قلبم ایستاد و نفس کشیدن  برای لحظه

 برام سخت شد... 
 

 های لرزونم لب زدم:  تند رسجام نشستم و با لب
 برای چی چاقو زدن؟ -

 وای محسن حالش چطوره؟
 
 دونم!  ..نیم نم آشوب. دو  نیم -

 چون وضعیتش خوب نبود انتقالش دادن بیمارستان! 
 

 . ام جاری شدند هام روی گونه بغضم ترکید و سیل اشک
 

 دستم مقابل دهنم گرافتم و لب زدم: 
 کدوم بیمارستان؟  -

 
آدرسش رو گفت و بال افالله قطع کردم. دسبر روی 

ون زدم.   لورتم کشیدم و با رسعت از اتاق بت 
 
ون  پله ها رو دو تا ییک پایی   رافتم و خواستم از خونه بت 

 برم که لدای بابا مانع شد. 
 
 باز کجا آشوب؟ -
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لم رو از دست داده بودم. به  حسابی عصبی بودم و کنتر

 سمتش برگشتم و با لحب  لرزوب  گفتم: 
 بیمارستان...سورن و چاقو زدن!  -

 
"یا خدا" ای گفت و سمت در اومد. سوئیهش رو 

ون رافتیم.   برداشت و باهم از خونه بت 
 

بابا خییل سورن و دوست داشت و با اینکه خییل از 
شد، اما برادر زاده ییک یدونش  دست کاراش عصبی یم

 بود. 
 

 سوار ماشی   بابا شدیم و تا رسیدن به بیمارستان، 
 بی لدا اشک ریختم. 

 
های بلند وارد بیمارستان  از ماشی   ییاده شدم و با قدم

 . محسن با دیدنم نزدیک اومد و گفت:  شدم
 خوبه...حالش خوبه!  -

 نگران نباش خطر رافع شد... 
 

بابا که پشت رسم بود "خداروشکر"ای گفت و من کف 
 دوتا دستام روی لورتم کشیدم. 
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 که سورن برده بودند  
ر
پشت رس محسن به سمت اتاف

 رافتیم و رسبازی پشت در اتاق وایساده بود. 
 

 مرخص شدن دوباره برگرده زندان؟قرار بود بعد 
احت داره...   لعنبر نیاز به استر

 
ون اومد و مقابل پدرم ایستاد.   از اتاق بت 

 دکتر
 
تا ییک دوساعت دیگه به هوش میان، اما حالشون  -

 خوبه نگران نباشید. 
 

 تشکر کردیم و من نفس راحبر کشیدم. 
 دکتر رسی تکون داد و از کنارمون عبور کرد. 

 
زدم. باید هر طور که شده رضایت  مازیار حرف یمباید با 

 دادم بیشتر از این توی زندان باشه.  گرافتم و اجازه نیم یم
 

کرد. این بار به  اون عصبی بود و هر روز یک دعوا بپا یم
خت  گذشت و اما اگه دافعه بعد بجای شکمش به جای 

ی یم  خورد...وای حبر افکرشم وحشتناک!  خطرناکتر
 

اومد باید این ییک  زودی به هوش نیم حاال که به این
 زدم.  رافتم و با مازیار حرف یم دوساعت یم
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 تصمیم رو گرافتم و سمت محسن رافتم. 

بابا که پشت رس دکتر رافت بود و باید تا قبل اومدنش 
 رافتم.  یم
 
 ماشینت رو بهم میدی امشب؟ -

 دم!  گردونم...قول یم تا چند ساعت دیگه برش یم
 

 آورد و به سمتم گرافت. رسی    ع سوئیهش رو در 
 
 این چه حرافیه؛ افقط میخوا کجا بری؟ -

 باز دردرس درست نکن برای خودت... 
 

 رسی    ع ازش گرافتم و گفتم: 
 مرش، االن باید برم...دیره!  -

 
ون زدم و  گفتم و رسی    ع ازش دور شدم. از بیمارستان بت 

 سوار دنا پالس توربو سفید رنگش شدم. 
 

ین رس  عت روندم به سمت خونه استارت زدم و با بیشتر
اش، از ماشی    مازیار؛ به محض رسیدن به مقابل خونه

 ییاده شدم و زنگ آیفون رو زدم. 
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  شدم لدای سلی    لدای ناز و زنونه
ای که مطمی 
 هست، توی افضا پخش شد. 

 کیه؟  -
 
 باز کن، آشوبم!  -

 
ه رو گرافتم و سمت  بالافالله در باز شد و من دستگت 

های بلند سمت   شدم و با قدم داخل هل دادم. داخل
 خونه رافتم. 

 
 در باز شد و سلی   با نگراب  گفت: 

 آشوب؟ -
ی شده...؟  چت  

 چرا اومدی اینجا؟
 

 دستم روی شونش گذاشتم و از جلوی در کنارش زدم. 
 ... برو کنار -

 
از دست اونم حسابی عصبی بودم چون بخاطر هیهکس 

این کار رو نباید با سورن، کیس که اینقدر کمکش کرده، 
 کرد.  یم
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نگایه به سالن انداختم و وقبر مازیار ندیدم، سمت سلی   
 برگشتم و گفتم: 

 کجاست...؟  -
 

خونه   که کنار آشتی 
ر
افهمید که منظورم مازیاره و به اتاف

 بود، اشاره کرد. 
 توی اتاق کارشه!  -

 
 که سلی   با دست اشاره  

ر
راهم رو کج کردم و سمت اتاف

دم و به محض ورودم، مازیار که کرد رافتم. درو باز کر 
 پشت مت   نشسته بود، رس بلند کرد و بلند شد. 

 
ی که افکرش رو یم -  کردم اومدی...  زودتر از چت  

 عصبی ام آشوب، خییل ام عصبی 
 ام!  اما از یه چت  

؟  میدوب  از چی
 اینکه بخاطر اون عویص  اومدی اینجا! 

 
درو پشت رسم محکم بهم کوبیدم و سمتش قدم 

 برداشتم. 
 
 خوای؟ چی یم -

 خوای؟ در ازای رضایت دادن به سورن چی یم
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 دستش جلو آورد و نگاهش بی   اجزای لورتم چرخوند. 
 
 خوام عروسک!  قبال گفته بودم...تو رو یم -

 
دم. بعد دوباره  یک خندیدم و لبام بهم افرسی هیستر

اش را جلوی  انگشت سبابهمقابلش قرار گرافتم و 
 لورتش تکون دادم. 

 
 قبال هم بهت گفته بودم، بازم میگم!  -

 شم با تو باشم!  و هیچ چت   رایص  نیم  بخاطر هیهکس
ون و بیا جور دیگه ای  پس این افکرو از رست بنداز بت 

 معامله کنیم. 
 

متفکر رسی تکون داد و همزمان لدای شلیک اسحله 
 بلند شد. 

 
 دم و مازیار سمت ینجره رافت. ترسیده هیب  کشی

 
 ..لعنبر اومدن!  لعنبر  -

 
برای اولی   بار بود توی ای ن نزدییک لدای شلیک 

شنیدم. دست و پاهام از شدت ترس به لرزه  اسلحه یم
 اافتاده بودن... 
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 مازیار سمت من برگشت و هول شده گفت: 

 همینجا بمون...  -
 

ون رافت.   گفت و از اتاق بت 
 خییل کوچیک و حتما خییل ترسیده! وای آوین؛ اون 

 
لدای داد و افریاد مردی که تو خونه بلند شد، نگران 

 سمت در اتاق رافتم و مردد در رو باز کردم. 
 تونستم یه جا بند بشم!  دست خودم نبود، نیم

 
 گردوب  مرتیکه!  ده ماه منو رس یم -

 اون ییک که الال غیبش زده و اگه دستم بهش برسه... 
 

 اافتاد و مکث طوالب  کرد.  چشمش سمت من
 

اش رو به سمت مب  که پشت در ایستاده  مگسک اسلحه
 بودم گرافت و گفت: 

 اون خوشگله کیه؟ -
 

 نگاه مازیار سمت من چرخید و تند گفت: 
-  ...  حبر افکرشم نکن که بهش نزدیک بیسی
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زد و نگاهش و  مردی که سنش بیشتر از مازیار یم
 به سمتم اومد.  زد، لبخندش، داشت حالم رو بهم یم

 
 هام توی هم کشیدم و گفتم:  اخم
؟ به چی نگاه یم -  کب 

 چندش... 
 

 سمتم قدم برداشت و بلند خندید... 
 
 من از این خشنا خییل دوست دارم!  -

 
   هام حلقه گفت و توی یک حرکت، دستاش دور شونه

 ام گذاشت.  کرد و مگسک اسلحه رو روی شقیقه
 

 و زبونم بند اومده بود. لرزش دست و پاهام دوبرابر شده 
 

کنار گوشم رو به مازیاری که حسابی از قیاافش مشخص 
 بود ترسیده، گفت: 

 برم...  این کوچولو رو با خودم یم -
 

حالت تهوع داشتم و قلبم از شدت ترس درحال ایستادن 
 بود. 
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اسلحه دستش بود و حرکات دافاع شخیص که بلد بودم، 
 کارم رو تموم کنه؛  بی افایده بود و ممکن بود به یه تت  

 
 مازیار محتاط جلو اومد و با افیک قفل شده گفت: 

 لعنبر گفتم که جنسارو دزدیدن!  -
 اون بی گناه...ولش کن! 

 
دیدم. اما لدای  اش رو الال نیم پشت رسم بود و قیاافه

 اش حسابی روی اعصابم بود.  خنده
 
برم، هروقت  ...این خوشگله رو با خودم یم نشد دیگه -

 منو ییدا کردی پسش میدم! جنسای 
 

*** 
 "سورن"

  
ییک دوساعبر از رافیر  عمو گذشته بود و دیگه داشتم 

 شدم.  نگران آشوب یم
 

ه کله شق ماشی   محسن گرافته بود و خدا 
دختر
 دونست باز کجا رافته!  یم
 
 در اتاق باز شد و محسن داخل اومد...  
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ون  ییک از راب    آورد هابی که خریده بود رو از پالستیک بت 
 و گفت: 

ی!  -  بگت  بخور جون بگت 
 

 از دستش گرافتم و گفتم: 
 نیومد؟ -

 
رسی به سمت باال تکون داد و پایی   تخت روی تشک 

 نشست. 
 
 نه، زنگ بزنم بهش؟ -

 
 کیم از بطری رسکشیدم و گفتم: 

؟ -  بزن...منتظر چی هسبر
 

ون  رسی تکون داد و همی   که گوشی رو از جیبش بت 
گوشی من که توی اون ییک دستش آورد، لدای زنگ  

 بود، بلند شد. 
 

نگایه به من انداخت و با اخم جواب داد و سمت در 
 رافت. 
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 خوردم و تت   نگاهش کردم و بطری رو  
توی جام تکوب 
 . کنار گذاشتم

 
ی؟  -  کجای مت 

 با توام... 
 

ون رافت و من کالافه از دیر برگشیر   بی توجه از اتاق بت 
ته بود خونه اما باز هم آشوب بودم. شاید هم برگش

 شک داشتم که بدون مالقات با من برگرده؛
 

ای بهم ریخته داخل  در به تندی باز شد و محسن با قیاافه
ی بگه و بعد پشیمون شد؛ شد. انگار یم  خواست چت  

 
 اخمام توی هم کشیدم و گفتم: 

 گ بود؟  -
 

های که کیم  ای باال انداخت و دسبر به ته ریش شونه
 ود، کشید و گفت: بلند شده ب

 هیهیک...  -
 

جفت ابروهام باال انداختم و با لحن محکیم اسمش رو 
 لداش زدم: 

 محسن!  -
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 کشید و بی قرار قدم زد سمت در و برگشت و گفت: 

 
 یوف
 میگم اما جون آوین دیوونه بازی درنیار، باش؟ -

 
ی    شدم چت  

کامل بلند شدم نشستم و حاال دیگه مطمی 
 شده...! 

 
ل کنار تختم   که ایستاد، مچ دستش رو گرافتم و کنتر

 لدام رو از دست دادم: 
زنم افکتو میارم پایی   محسن...د جون بکن بگو چی  یم -

 شده! 
 
 مازیار زنگ زد؛ آشوب رافته بوده اونجا که...  -

 
مکث کرد و افشار دستم رو روی مچ دستش بیشتر کردم 

 و تکونش دادم. 
 
؟  -  که چی

 ه! داری کفرم در میاری...بگو دیک
 
یاشار اینا ریخیر  اونجا و آشوب رو کنار مازیار دیدن و  -

شه، گرافیر  و بردنش!   افکر کرده دوست دختر
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از روی تخت پایی   اومدم و درد توی شکمم ییهید، که 
 لورتم جمع شد. 

 
 دستم روی شکمم گذاشتم و گفتم: 

 یعب  چی بردنش؟ -
 کرده؟ پس این بی خالیت اونجا چیکار یم

 
 بازوم گذاشت و نگران گفت: دستاش دور 

 سورن برگرد توی تختت، تازه عمل کردی.  -
 

 پس زدم دستش رو که تند گفت: 
 اسلحه گذاشته رو رسش نتونسته کاری کنه...  -

 
دم و باید خودم لب  رافتم.  یم  هام روی هم افرسی

 اون آدما خییل خطرناک بودن و ممکن بالبی رسش بیارن؛
 

پایی   تختم بود رافتم و  سمت ساک لباش که آورده بود و 
 محسن رو مخاطب قرار دادم. 

 
ون تا  - باید برم محسن...یه جوری این رسباز بکشون بت 

 من برم! 
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ون کشیدم و بلند شدم    رو از ساک بت 
ی
ت مشیک رنیک تیرسی

 های گرد شده نزدیک اومد و گفت:  که با چشم
 سورن؟ -

ی
 چی مییک

؟  میخوای افرار کب 
 دیوونه شدی؟
 ک... مازیار حلش می

 
 خوره!  اون هیچ گ*ویه نیم -

 
ت و شلوارم رو با لباس بیمارستان عوض کردم و  تیرسی

های رو شکمم حسابی درد گرافته بود و االن  جای بخیه
 آوردم.  این الال مهم نبود و نباید کم یم

 
رافتم و  اون دختر به من نیاز داشت...باید هرچه زودتر یم

 دادم!  نجاتش یم
 
ون ببینم چیکار هرچی که بگم افاید - ه نداره، من برم بت 
 کنم!  یم
 

 ی تخت نشستم و گوشیم رو برداشتم.  روی لبه
 
 زود باش!  -
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ون رافت و من از نیمه در باز اتاق، منتظر بودم  از اتاق بت 
 این رسبازه بره و یجوری خالص شم از اینجا؛

 
لدای داد و افریادی از ینجره اتاقم بلند شد و مطمی   

 محسن؛ کارش و بلده! شدم این کار 
 

رسبازی که وایساده بود، با رسعت از جلوی در کنار رافت 
و منم بدون اتالف وقت، همراه گوشی و کیف یولس که 

ون رافتم.   محسن جا گذاشته بود، از اتاق بت 
 

نگاه چرخوندم و وقبر کیس رو ندیدم، از بیمارستان 
ون زدم و وسط حیاط همه جمع شده بودند و  بت 

 کرده بود...  م چی دونست نیم
 

 در الل مهم هم نبود... 
ون رافتم و با دیدن تاکیس سوار شدم و  رسی    ع از حیاط بت 

 آدرس خونه مازیار رو بهش دادم. 
 

؛  درد شکمم هر لحظه بیشتر یم  شد و لتی منم کمتر
ترسیدم  شناختم که چقدر مرد کثیق  بود و یم یاشار رو یم

 ... از اینکه بهش دست درازی کنه
 

 زد...!  افکرشم قلبمو آتیش یم حبر 
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، کرایه رو حسابی کردم و ییاده شدم. 

 با ایستادن ماشی  
 

 خواستم زنگ رو بزنم، که دیدم درحیاط بازه؛
درو داخل هول دادم و همی   که داخل شدم، لدام باا 

 بردم و لداش زدم: 
 مازیار...مازیار!  -

 
ون اومد...   طویل نکشید که از خونه بت 

 
 سورن...؟ -
! ت  و االن باید بیمارستان باشی

ها پایی   اومد و متعجب جفت ابروهاش  مکبی کرد و از پله
 باال انداخت. 

 افرار کردی...  -
 

گرافتم و    اش رو توی دستام به سمتش قدم برداشتم و یقه
 غریدم: 

؟ - ب   آشوب و بردن و تو از افرار کردن من حرف مت  
 ای دادی کثاافت؟ هوم؟ چطور همهی   اجازه

تار مو ازش کم بشه، به وهلل توی همی   عمارتت  اگه یه
 چالت میکنم! 
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یوزخندی زد و دستاش رو دستام گذاشت و تالشش برای 
 پس زدن من بی افایده بود. 

 
اتفاقا اون هم برای تو اومده بود اینجا، اومده بود برای  -

آزادی تو با من معامله کنه...ویل یاشار رسید و میدوب  که 
ی نیست   هرکیس بتونه ازش بگذره! آشوب دختر

 
ل کنم و با افیک قفل شده،  دیگه نتونستم خودم رو کنتر

مشتم روی لورتش پایی   آوردم و با نفس نفس انگشتم 
 مقابلش تکون دادم... 

 
 کشم تورو حروم زاده...اما به وقتش!  یم -

 اولش باید اونو از دست یاشار  نجات بدم! 
 

 فت: اش کشید و گ دسبر به گوشه لب پاره شده
 ها دست بزن داری رافیق!  هنوزم مثل گذشته -

 اما زشته، نکن... 
 

 ی بی مرصف بود!  اون مرد یه دیوونه
 

 مشتم رو باال آوردم که دستاش باال آورد و گفت: 
باشه بابا آروم...افکر کنم امشبو مجبوریم باهم بسازیم،  -

 چون که من افکر کنم بدونم کجا برده آشوب رو! 
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 ؟پس منتظر چی هسبر  -

 راه بیاافت بریم... 
 

رسی تکون داد و سمت ماشینش رافت؛ راننده در ماشی   
 رو باز کرد و عقب نشستم. 
 بزور رسپا مونده بودم... 

 
 یاد آوین اافتادم و به محض نشسیر  مازیار، لب زدم: 

م!  -  آوین...حتما وقبر اومدن خییل ترسیده دختر
 
م!  - ت نه و دختر  اوال دختر

ون  نیومدن اون و سلی   وقبر که اون دوما از ترس بت 
، افرستادمشون جای امن...   عوضیا رافیر 

رسی تکون دادم و چقدر دلم برای دیدن آوین تنگ شده 
...با اینکه مطمی   بودم کار مازیار و  بود. اما سلی  

تهدیدش کرده برای موندن ییش اوین، اما باز هم از 
 حرافابی بر علیه

ام  دستش عصبی بودم و نباید همهی  
 زد.  وی دادگاه یمت

 
 که مازیار گفته بود تند از ماشی   ییاده 

با رسیدن به مکاب 
هابی که دستش بود رو گرافتم و   ار اسلحه  شدم و یدونه

 سمت خونه ویالبی رافتم. 
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 در باز بود و با احتیاط داخل شدیم... 

 هیهکس توی حیاط نبود و هیچ ماشیب  هم نبود! 
 

 رافت!  یاشار که بی بادیگارد جابی نیم
 

ی توی دستم انداختم و خییل وقت بود  نگایه به اسلحه
اینو کنار گذاشته بودم و حاال باز مجبور بودم توی دستم 

مش؛  بگت 
 

ی نبود...   وارد خونه شدیم و هیچ ختی
ی که اون وسط بود  عصبی دستام به کمر زدم و با پا مت  

 رو یرت کردم و افریاد زدم. 
 
-  ... ، نیسیر   لعنبر

 
 نرسد جلو اومد و گفت: مازیار خو 

اش رو هم که بلد بودم رو دادم  ییک دو مکان دیگه -
 ها نگاه کردن...نیست که نیست!  بهه

 احتمالش هست برگشته باشه انگلیس؟
 

 دسبر به لورتم کشیدم و گفتم: 
ف همه چی برمیاد!  -  از اون بی رسی
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 وقبر که اینجا نیست احتماال برگشته... 
 

 رو به مازیار گفتم: سمت در رافتم و قبل خروجم 
اس، یه هواییما جور کن باید  من دست و بالم بسته -

 خودم برم! 
 
 منم میام...  -

 
وسط حرافش یریدم و با لحب  که سغ در آروم بودنش 

 داشتم، لب زدم: 
ی شد و اون جنسای لعنبر  - تو بمون همینجا، شاید ختی

 رو ییدا کردی... 
 
، حله پس راه بیاافت!  -

ی
 راس مییک

 
ون رافتم و اسلحه رو پشت کمرم جابه جا کردم.   از در بت 

 
درد شکمم بیشتر شده بود و باید رس راه یکم دارو و باند 

 گرافتم.  و... یم
 

در ماشی   رو باز کردم و خواستم سوار بشم که لدای 
 مازیاز بلند شد... 
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 یاشار...یاشار...دستم بهت برسه کشتمت ح*روم زاده!  -
 

 گفتم: رس جام ایستادم و  
 چی شده؟ -

 
جلو اومد و با افیک قفل شده، لفحه گوشیش رو نشونم 

 داد... 
 

گوشی رو از دستش گرافتم و با دیدن آشوب با دست و 
پا و دهن بسته توی هواییما دندوناهام روی هم سابیدم 
 و با دیدن میر  زیر افهمیدم که حدسمون درست بوده! 

 
""تا وقبر جنسا رو برام بیاری، این عروسک دست من 

 مونه""  یم
 

 گوشی رو توی بغلش انداختم و گفتم: 
سوار شو...هرچه زودتر باید منو با هواییمای  -

 شخصیت بفرسبر انگلیس ...همی   امشب! 
 

 '''آشوب'''
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پلکای سنگینم رو بزور از هم افالله دادم. نور شدید که 
شدم نشستم و  نگایه به به چشمم خورد تند بلند 

 اطراافم انداختم. 
 

روی تخت دونفره بودم و روبروم یه ینجره بزرگ قدی و 
مت   توالت و لندیل؛ یکم که گذشت یادم اومد اتفاقات 
دیشب رو...من رو اون آدمای عجیب غریب دزدیدن و 

 ی اونا بودم؟ حاال، مم خونه
 

ودن و نگایه به لباسای تنم انداختم و خداروشکر همونا ب
 خیالم راحت شد بابت اینکه بهم دست نزدن؛

 
از روی تخت پایی   یریدم و سمت در اتاق، که افالله کیم 
ه رو پایی   کشیدم و در قفل  با تخت داشت رافتم. دستگت 

 بود! 
 

 محکم روی در زدم و لدام رو باال بردم. 
 
 باز کنید این درو!  -

 هوی...باشمام! 
 که مازیار ندارم! من الال هیچ ارتبایط با اون مرتی

کردید، یه ذره هم برام  گرافتید تیکه تیکه یم الال اونو یم
 مهم نبود، چرا منو آوردید؟
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 وای خدا دارم دیوونه میشم...باز کنید این درو! 
اون قدر داد زدم که گلوم گرافته بود و هرچقدر که سغ 

 داشتم قوی باشم، بی افایده بود. 
 

 الخصوص از نگاهاشون... ترسیدم از این آدما،  من یم
 

دوباره روی در کوبیدم، که در با لدای بدی باز شد و 
محکم به دیوار خورد و مردی با قدی متوسط داخل 

 اومد. 
 

 دسبر میون موهای مشکیش کشید و گفت: 
...اینقدر زر نزن بزار یه دو دقیقه   - کفرمو در آوردی دختر

 بخوابم! 
 ای بابا... 

 
 :تند جوابش رو دادم و گفتم

 زر زدن که کار تو کوتوله!  -
 

بعد سمت در رافتم که بازوم رو گرافت و محکم هلم داد  
که تعادلم از دست دادم و به مت   برخورد کردم و سوزش 

 توی گودی کمرم حس کردم. 
 
 بشی   رس جات تا اون کاری نباید و باهات نکردم!  -
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عصبی شدم و تند از جام بلند شدم. توی یک حرکت پام 

 آوردم و وسط پاهاش زدم... رو باال 
 

ذاشت، خم  داد زد و درحایل که دستاش وسط پاش یم
 شد و من دلم خنک شد از کاری که کرده بودم. 

 
یاشار با لدای دادش اومد جلوی در قرار گرافت و با 

های گرد شده  هاش، با چشم دیدن وضعیت ییک از نوچه
 نگایه به من انداخت و گفت: 

 تو اینجوریش کردی؟ -
 
ترسیدم، الخصوص از اون نگاهاش و  ز این مرد یما

 ای که همیشه پشت کمرش بود.   اسلحه
 

رسی به سمت پایی   تکون دادم و افهمیدم یک لحظه 
خییل جوگت  شدم. اخماش توی هم کشید و سمت مردی  

 که افهمیدم اسمش، داریوش رافت. 
 

پرسه بلند شد و لورتش از درد قرمز شده بود. خواست 
کنه که جیغ  کشیدم و قدیم عقب رافتم   به سمتم حمله

 و یاشار بازوش رو گرافت و سمت در کشید. 
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 راه بیاافت...بی ارزه!  -
 

ونش انداخت که لدای داریوش بلند شد.   از اتاق بت 
ه یم -  ی...  کشم تو رو دختر

 بست، داد زد:  یاشار درحایل که درو یم
 گمشو برو!   -

 
 بعد سمت من قدم برداشت و گفت: 

 دختر جون! ببی    -
من هیچ کاری با تو ندارم و تنها هدافم برای آوردنت به 

ت!   انگلیس، کشوندن اون پرس عموی بی همه چت  
 

 شد!  باورم نیم
یعب  منو آورده بودن انگلیس و اینجوری چطور باید 

 گشتم؟ بریم
 کردم؟ چطور نجات ییدا یم

 
ی جملش اافتادم، چشمام ریز کردم و   وقبر یاد ادامه

 گفتم: 
 نظورت...کدوم پرسعموم؟م -

 
نگایه از پاهام تا روی لورتم باال آورد و قدیم جلو اومد. 

 بزاقم رو قورت دادم و ترسیده قدیم عقب رافتم. 



 مسکوت
 

253 
 

 
سورن...همونکه برای نجاتت از دست پلیسا افرار کرده  -

 و داره میاد دنبالت! 
 

 سورن...افرار کرده بود؟
؟  اونا چه مشکیل با سورن داشیر 

 
افکر اینکه بخاطر من افرار کرده، لبخندی یک لحظه با 

 . روی لبم نقش گرافت و یاشار نزدیک تر اومد
 
...یم - ای  تو خییل جذابی دختر دوب  همیشه از دختر

 خشن خوشم میومد و حاال یه خوشگلش ییدا کردم. 
 

اونقدر نزدیک اومد که پام گت  کرد روی لبه تخت و روی 
درحایل که سغ تشک اافتادم. تند بلند شدم نشستم و 

ل کنم، لب زدم:   داشتم لرزش دستام کنتر
 نزدیک تر نیا!  -

 
 دستاش دو طرف تشک گذاشت و روم خیمه زد. 

...چطور بفهمونم بهت؟ -  میخوامت دختر
 

س و ترس روی  خودمو عقب کشیدم و تپش قلبم از استر
 هزار رافته بود. 
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 جلو نیا!  -

 
به  لبخند کخی زد و زانوش روی تشک که گذاشت، در 

 هاش داخل اومد.  تندی باز شد و ییک از نوچه
 
 آقا...آقا...سورن اومده!  -

 همه جا رو ریخته بهم، میخواد شمارو ببینه! 
 

 "هویم" گفت و بلند شد. 
 سورن اومده بود! 

ه!   اومده بود منو بتی
 

انگار که ختی داشت از اومدنش که خونرسد لیخندی زد و  
 گفت: 

ه بود کارمون به جاهای چه بد موقع؛ یکم دیرتر اومد -
 کشید دختر جذاب!  خوب تر یم

 
از ترس نزدیک شدنش بهم زبونم بند اومده بود همی   که  

 کیم دورتر شد، نفس راحبر کشیدم و گفتم: 
 حال بهم زن...  -

 
 رافت، لب زد.  خندید و در حایل که سمت در یم
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 خوای بیای ییشواز پرسعموت؟ نیم -

 
لباسم که باال رافته بود رو  از روی تخت پایی   اومدم و 

کیم پایی   کشیدم و اهمیبر به شالم که از روی رسم 
ون رافتم.   اافتاده بود ندادم و پشت رسش از اتاق بت 

 
 برو کنار ببینم...اون یاشار پفیوز کجاست؟ -

 
با شنیدن لداش، رس بلند کردم و با ذوق اسمش رو لدا 

 زدم. 
 
 سورن؟ -

 
افته بود، با شنیدن لدام، ی داریوش رو گر  درحایل که یقه

نگاهش رو سمت من چرخوند و من دلم ضعف رافت 
ت افوق  برای موهای یریشون توی لورتش و اون تیرسی
العاده جذبی که همه عضالتش رو به نمایش گذاشته 

 بود. 
 

بدون هیچ تغیت  توی حالت لورتش، دستاش از روی 
ی داریوش برداشت و با نفس نفس قدیم جلو اومد و  یقه
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تم به سمتش برم که بازوم توسط یاشار گرافته خواس
 شد. 

 
 کجا عزیزم؟  -

 
 بود که سورن دیوونه شد و سمت یاشار 

 
همی   جمله کاف

اومد و توی یک حرکت یقش رو گرافت و با رس توی 
 دماغش زد. 

 
ف...اون قدر با دل و جریت شدی که ناموس منو  - بی رسی

 بدزدی؟ ناموس سورنو؟
 ام؟  نکنه یادت رافته من گ

 
گفت و با در آوردن اسلحه از پشت کمرش، ناخواسته 

 جیغ  کشیدم و اسمش رو لدا زدم. 
 
 سورن...سورن تورو خدا!  -

 
 نیم نگایه به سمتم انداختم و گفت: 

ون منتظرم باش...  -  برو بت 
 

اش که روی ییشوب  یاشار گذاشته بود  نگایه به اسلحه
 . عجیب سکوت کرده بودانداختم و این مرد 
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اش این رو نشون  انگار واقعا ترسیده بود و رنگ یریده

 میداد... 
 

خواستم دوباره لداش بزنم که با افریاد اسمم رو لدا زد  
 که بی حرف سمت در قدم برداشتم. 

 
 داریوش با اخمای درهم نگاهم کرد. 

 
ی بگه که  دستش رو بلند کرد به سمتم و خواست چت  

د بلند دستش رو گرافت و مهش رو پرسی هیکیل و ق
 ییهوند. 

 
 بعد رسش سمت من رسگردون، چرخوند و گفت: 

 بفرمایید خانوم...  -
 

 این دقایق ساکت ترین و مطیع ترین آشوب شده بودم. 
 

 دونستم کیه اما مطمی   بودم با سورن اومده؛ نیم
ون رافتم که دیدم تمام ادمای یاشار همه روی  از خونه بت 

 زمی   اافتادند؛
 

 چند نفر بیهوش و چند نفر رس و لورت زخیم.... 
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رسی    ع نگاه گرافتم و سمت در حیاط قدم برداشتم، به 
ون، دیدم یه ماشی   جلوی در و  محض اینکه رافتم بت 

 مردی درو برام باز کرد و گفت: 
 بفرمایید آشوب خانم!  -

 
نگایه به اطراافم انداختم و بعد سوار ماشی   شدم. روی 

 در ماشی   بسته شد؛ لندیل عقب نشستم و 
 

م و   راننده سوار شد و دیگه نتونستم جلوی خودم بگت 
 کنجکاو یرسیدم: 

 پس سورن نمیاد؟ -
 

 از آیینه نگایه به من انداخت و مودبانه گفت: 
رسونیم خونه و ایشون  االن نه خانم، من شمارو یم -

 بعدا میان! 
 

رسی تکون دادم و تشکر کردم. احساس امنیت داشتم و 
 حالم حسابی خوب شد. 

 
ی نزدیک شدن یاشار به من جلو  یک لحظه لحنه

 اومد؟ چشمم اومد و اگر سورن نیم
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 حبر افکرشم وحشتناک بود! 
خواستم کیس جز سورن حبر نگاهم کنه چه  من نیم

 برسه به لمس کردنم... 
 

م.  یار، حالت تهوع یمی ماز  هنوزم با یاد اون بوسه گت 
 دست خودم نبود این تنفرم ازش... 

 
 رسیدیم خانم، بفرمایید ییاده شید!  -

 
 سورن و این تشکیالت؟

 !  خییل عجیب بود همه چی
 

 زدم و نگراب  امونم رو بریده بود!  باید باهاش حرف یم
 اومد؟ نکنه بالبی رسش یم

 
ون اومدم و ییا ، از افکر بت   ده شدم. با باز شدن در ماشی  

 
داخل حیاط بودیم و اطراف حیاط کامال درخت کاری 
 شده بود و کنار درختا یر بود از گالی رنگارنگ و زیبا؛

 
سمت خونه قدم برداشتم و تازه یادم اافتاد گوشی 

همراهم نیست و مطمئی   بابا تاحاال متوجه نبودنم 
 شده! 
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وارد خونه شدم و وقبر افهمیدم هیهیک خونه نیست، 

ی کاناپله دراز نشستم و پاهام روی مت   دراز  راحت رو 
 . کردم

 
 نگران بودم و منتظر... 

 گشت.  کاش زودتر بریم
 

 ی غریبه نبود.  حسابی گرسنم بود و اینجا که خونه
خونه که کنار راه  پس بلند شدم و با یه چرخیدن، آشتی 

 پله بود رو ییدا کردم. 
 

خونه شدم و در یخهال رو باز کردم...   وارد آشتی 
ون  ی ییدا نکردم و دوتا برای خودم بت  جز تخم مرغ چت  

 . آوردم
 

ون کشیدم و روغن مایع رو  ماهیتابه رو از کابینت بت 
 داخلش خایل کردم. 

 
خداروشکر این یه غذا بلد بودم و خوشمزه درستش 

 کردم.  یم
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 ریختم و بعد اینکه کامل همش 
 
تخم مرغ داخل ظرف

 زدم، داخل ماهیتابه ریختم؛
 
 زیاد مخ

ی
لفات روی مت   چیدم و بعد آماده شدن با گرسنیک

وع به خوردن کردم.   رسی
 

نمک یادم رافته بود و با این خییل چسبید؛ لقمه آخر 
دهنم گذاشتم و بطری آب رس کشیدم که لدای 
 الستیک های ماشی   بلند شد و احتماال سورن بود. 

 
ون رافتم و دسبر  خونه بت  بدون جمع کردن مت   از آشتی 

هنم کشیدم که در باز شد و سورن با لوربر درهم دور د
 داخل اومد. 

 
ی بگم که  به سمتش رافتم و لبخندی زدم؛ خواستم چت  

 نشست لب زد.  زودتر از من درحایل که روی کاناپه یم
 
 دردرسی آشوب...دردرس!  -

 
 کار بودم که این قدر از دستم شایک بود؟ مگه منه چی 

 
تم. رسی تکون دادم رافتم کنارش با افالله روی مبل نشس

 و گفتم: 
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 مگه چیکار کردم؟ -
 

 ابروبی باال انداخت و رسش رو به سمتم برگردوند. 
 
 بگو چیکارا نکردم!  -

ی خونه ی مازیار؟  یعب  چی هرموقعه دلت میخواد مت 
 هوم؟

 
 ناباور خندیدم و با لحن تندی گفتم: 

 بخاطر خودم که نرافتم...بخاطر تو رافتم سورن!  -
م... برای اینکه   ازش رضایت بگت 

 
رسی به دو طرف تکون و بعد لاف نشست و کامل به 

 سمتم چرخید. 
؟ - ب   چرا به بخاطر من دست به کارای احمقانه مت  

کت کب  و  شنیدم از عمو که یم خواسبر مسابقه رسی
 جلوت رو گرافته... 

 
اف یم  کردم؟  باید اعتر

اف یم کردم که اونقدر دوسش دارم که حبر با تمام  اعتر
م همون کارارو بخاطرش انجام  اتفاقابر که اافتاد حارص 

 بدم؟! 
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 با تمسخر ادامه داد: 
 بزار خودم جواب بدم!  -

چونکه آشوب عاشق کارای خطرناک و هیجانیه، اما با 
 برام درست کردی و مجبورم  

ی
این کارات دردرسی بزرگ

م دستم!   کردی بعد هفت سال باز اسلحه بگت 
 دروغ راجب خودمون بگم! مجبورم کردی به بابات کیل 

 
 افهمید؟  لعنبر من عاشق خودتم...چرا نیم

 کنم؟ دید چطور نگاهش یم چرا نیم
 

با شنیدن اسم بابا، بی توجه بقیه حرافش، کنجکاو لب 
 زدم: 

 بابام؟ -
 
 نتونستم بگم دزدیدنت و پای پلیس وسط بکشم!  -

ه توی این ماجرا...   چون پای خودم هم گت 
 
 پس چی گفبر بهش؟ -

 
..اینکه ما      .   خوای بری کیش و با من افرار کردی اینکه نیم -

 عاشق همیم و هزار تا از این چرت و یرتا گفتم دیگه! 
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زد، خییل اذیتم  اینکه هربار دوست نداشتنم رو به روم یم
 کرد.  یم
 

ای پلک بستم و بعد بلند شدم. بغیص  که توی   لحظه
خواستم   و نیم ممکن بود بشکنه  گلوم گت  بود هر لحظه

 کنار اون بشکنم! 
 
 خوام برگردم...همی   امروز!  من یم -

 
 که ته سالن بود، رافتم. 

ر
 پشت کردم و سمت اتاف

ه گذاشتم که لداش از پشت رسم  دستم روی دستگت 
 بلند شد. 

 
 متاسفانه تا چند هفته ختی از رافیر  نیست!  -

به لطف تو اینجا درگت  کار شدم و تا تمومش نکنم 
 تونیم جابی بریم...  نیم

 
 شدم لب زدم:  درو باز کردم و درحال که داخل یم

م!  -  تو نیا، من مت 
 

گفتم بدون منتظر جواب موندن از سورن، داخل شدم و 
 . درو پشت رسم بستم

*** 
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 بود که تنها توی اتاق بودم و خونه حسابی 
چند ساعبر

ون و  ساکت بود. نیم دونستم سورن خوابه یا رافته بت 
 سابی کالافه شده بودم. ح
 

الخصوص که حبر گوشیمم هم همراهم نبود و توی 
 ماشی   محسن جامونده بود. 

 
در اتاق باز شد و سورن با دسبر که به شکمش گرافته 

 بود، سمت تخت اومد. 
 
نن بعد میان داخل!  -  اول در مت  

 
 نیم نگایه یه سمتم انداختم و تخت رو دور زد. 

رافت و درحایل که  در کمدی که اون سمت تخت بود 
 کرد لب زد.  درش رو باز یم

 
 برای اومدن تو اتاق خودمم باید در بزنم؟ -

 
 کشیدم و کالافه گفتم: 

 
 یوف
ای  هر کاری دلت میخواد بکن...درضمن اینجا اتاق دیگه -

 نداره من برم اونجا بمونم؟
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بی توجه به حضور من و در حایل که پشتش به من بود، 
تش رو در آورد و   من محو اندام بی نقصش شدم.  تیرسی

 
ت دیگه ای رو یوشید، تند نگاه گرافتم و  همی   که تیرسی

 بزاقم رو بزور قورت دادم. 
....این دیگه بود؟  لعنبر

 
 توب  بری!  داره، اما نیم -

 
 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 چرا؟ -
 

د و مشخص بود درد داره؛  لباش روی هم افرسی
 روم شده بود. ی تخت نشست و لحنش خییل آ روی لبه

 
هموب  که تو رو رسوند و نیهان که بادیگارد منه، اینجا  -
ون دیدی برای اوناست!  یم  که بت 

ر
 مونن و اون دوتا اتاف

!  توهم با من تو همی   اتاق یم  موب 
 ای نیست، مجبوریم...  چاره

 من و سورن...قرار بود توی یک اتاق بمونیم؟
 نداشتم که! من عاشقش بودم اما، احساس راحبر باهاش 

 
 رسی تکون دادم و گفتم: 
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؟ -  باشه، اما تو قراره کجا بخوابی
 

روی تخت دراز کشید و درحایل که یتو رو روی خودش 
 کشید، لب زد.  یم
 
 رو تختم...  -

 
یک دستم رو به بالشت تکیه دادم و کیم به سمتش خم 

 شدم. 
 
 پس من کجا بخوابم؟ -

 
 هاش رو بست و خونرسد جواب داد:  پلک
می   جا دراز بکش، اگرم اذیبر بگت  روی زمی   تشک ه -

 بنداز بخواب! 
 

 من چرا باید اذیت بشم؟
...  پرسه  ی خودخواه و از خود رایص 

 
روی تخت دراز کشیدم و همون یتوبی که رسش زده بود 

 رو تا باالی سینم کشیدم و گفتم: 
 منم راحتم!  -
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 پشت کرد و تنها لب زد: 
-  !  شب بخت 

 
من هم بهش پشت کردم و به یهلو  جوابش رو دادم و 

 دراز کشیدم. 
 

 اومد...  الال خوابم نیم
 

 ذاشت...  افکر و خیال راحتم نیم
 

من با مردی که دیوانه وار عاشقش شدم روی یک تختم، 
ش، تنها به عنوان  اما نه به عنوان عشق یا دوست دختر

 دختر عموش! 
 

 تونستم غرورم رو کنار بزارم و بهش بگم؟ شد یم چی یم
 

 ترسیدم...از "نه" شنیدن!  اما یم
 
ترسیدم از رد شدن و من به همی   که کنارش باشم،  یم

 رایص  بودم. 
دوباره به سمتش چرخیدم و لبخندی زدم. رافته رافته 

 پلکام سنگی   شد و باالخره رو هم اافتاد. 
...... 
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با لدای بارش شدید بارون، پلکام باز کردم و با اولی   چت   

 رت و پلکای بسته سورن بود. یکه روبرو شدم، لو 
 

لبام به لبخند باز شد و هیج وقت اینقدر بهش نزدیک 
 نشده بودم. 

 
با تکون خوردن پلکاش، رسی    ع نگاه گرافتم و دیدم که یک 

ام انداخته و  دستش زیر رسم و دستش دیگش دور شونه
 منم متقابل بغلش کرده بودم. 

 
  هیب  کشیدم و بلند شدم نشستم که با لدای خماری

 گفت: 
ته آشوب؟ -  چه ختی

؟ ب   چرا داد مت  
 

شد جوری رافتار کنم که انگار ازینکه بغلش بودم،  نیم
 خوشحال ترین دختر روی زمینم؛

 
خواستم متوجه  کردم و الال نیم باید نرمال رافتار یم

ی بشه!   چت  
 

 دسبر به موهای بازم کشیدم و گفتم: 
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 تو چرا منو گرافبر بغلت؟ -
 یکم افالله...ای بابا! 

 
 دسبر به چشماش کشید و بلند شد نشست. 

 
 هوف...خییل رومخ  آشوب!  -

از قصد نبوده که... من همیشه بالشبر که زیر رستو بود 
 خوابیدم و حاال که...  کردم یم بغل یم

 
شد،  زیر خنده زدم و درحایل که از روی تخت بلند یم

 وسط حرافش یریدم: 
...حتما!  -

ی
 حتما همی   طوره که مییک

 
رافت،  بلند شد و درحایل که سمت رسویس یماون هم 

 دستش رو باال برد و "دیوونه"ای نثارم کرد. 
 

 دوباره خندیدم و جلوی آیینه رافتم. 
 من چرا این شکیل شده بودم؟

 
 ام حسابی بهم ریخته بود و وضعیت موهام...  قیاافه

 گرافتم.  کردم، دوش یم باید زودتر لباس عوض یم
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ده،  - توب  از اتاق اون لباس  یمسلی   کامل لباساش نتی
 برداری! 

 به سمتش برگشتم و گفتم: 
؟ -  گ قراره منو برگردوب 

ی
 ممنون، افقط میشه بیک

 بدون گوشیم و ماشینم خییل حولل م رسرافته! 
 

با حوله لورتش رو پاک کرد و اومد کنار من، مقابل آیینه 
 ایستاد. 

 
 دیشب گفتم که، افعال نمیشه!  -

بیارم اینجا، اما بجاش  گوشی و ماشینتم ممکن نیست
 تونم برات یه گوشی جور کنم، نظرت چیه؟ یم
 

 رسی به سمت باال تکون دادم و گفتم: 
 نه، الزم نیست ممنون.  -

 
. شالم رو برداشتم و از اتاق  گفتم و سمت تخت برگشتم

ون رافتم.   بت 
 
دو اتاق دیگه بود که یکیش لوازم بهگونه بود و افهمیدم  

 اتاق آوین بوده. 
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  برای سلی   بود رافتم و در کمد  به
اتاق کنارش که مطمئی 

 نبود و همی   چند 
رو باز کردم. چند دست لباس بیشتر

 تاهم خییل شیک بودند. 
 
خواستم  خواستم که، لباس راحبر یم اما من مجلیس نیم 

 و نبود! 
 

 ییدا کردم و با شلواری که توی پام 
ی
شلوار جی   خوش رنیک

 بود عوض کردم. 
 

رسم زد و دوباره به اتاق سورن برگشتم که با افکری به 
 لدای دوش آب افهمیدم حموم! 

 
 دار آبی 

با خیال راحت رس کمدش رافتم و بلوز آستی  
ون کشیدم و با لباسم عوضش کردم.   رنگش رو بت 

 
حسابی هیکیل بود و این لباسش برام خییل گشاد بود. 

و  هاش رو تا زدم اومد. آستی    بلندیش تا پایی   باسنم یم
 زدم.   موهام رو شونه

 
ادکلن خوش بوش رو روی خودم خایل کردم که لدای 

 زنگ آیفون بلند شد. 
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ون رافتم که کیس درو باز نکرد!   کنجکاو از اتاق بت 
 مگه این نگفت رانندش و بادیگاردش اینجان؟

 
 کنه؟ پس چرا کیس درو باز نیم

 کشیدم و پله
 
 ها رو پایی   رافتم.  یوف

 
با چشماب  خواب آلود از روی کاناپه  که قبل من، نیهاد 

 . بلند شد و سمت آیفون رافت
 

دونم گ رو دید که درو باز کرد و با دیدن من رس پایی    نیم
 انداخت و گفت: 

، خانوم!  -  لبح بخت 
 
، گ بود؟ -  لبح بخت 

 
دوباره روی کاناپه نشست و دسبر میون موهای نامرتبش  

 کشید. 
 
 دوست آقا سورن!  -

 
کرد. جوری رافتار  را الال رسشم بلند نیمنمیدونم چ

 کرد که انگار معذبه!  یم
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منکه رسو لباسم بد نبود...برای اطمینان نگایه به خودم 
 انداختم و متوجه نبودن شال روی رسم شدم. 

 
رافتم و شالم  تا قبل اینکه دوستای سورن هم بیان، باید یم

 کردم.  رو رس یم
 

کردم، سورن درحایل که   به اتاق برگشتم و همی   که در باز 
ون اومد و من  داشت حولش رو تن یم زد از حموم بت 

 . هول شده جیغ  کشیدم و پشت کردم
 

 دستام جلوی چشمام گذاشتم و گفتم: 
 بخدا هیخی ندیدم!  -

 
 اش بلند شد...  لدای خنده

 لعنبر خوش خنده! 
 
ه دیوونه...برگرد حولم و یوشیدم!  -  دختر

 
 نگاهش به لباسم اافتاد. به سمتش برگشتم که تازه 

 
 هاش رو ریز کرد و گفت:  چشم

 این لباس من نیست؟ -
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 رسی به سمت پایی   تکون دادم و گفتم: 
اتاق سلی   رافتم همه لباساش مجلیس بود و راحت  -

 نبودم بپوشم، مجبور شدم بلوز تورو بردارم! 
 

نزدیک تر اومد و توی یک قدمیم ایستاد. موهای 
ده بود و نفسم از همه خیسش روی ییشونیش اافتا

 جذابیت بند اومده بود. 
 

های آب که روی لورتش چکید و کنار لبش رسید،  قطره
های منحرافانه به ذهنم اومد و رسی    ع بزاقم رو قورت  افکر 

 دادم و نگاه گرافتم. 
 
 عطر منو هم زدی...؟ -

 
رافتم و آخر به  اومد، منم عقب یم هر قدم که جلو یم

 ش را کنار رسم ستون کرد. دیوار برخوردم. که یک دست
 

 تنها رسی تکون دادم و لب پایینم رو به دندون گرافتم. 
 
 نکن!  -

 
 متعجب رس بلند کردم و گفتم: 

 چیو؟ -
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 دسبر به موهای خیسش کشید و عقب رافت. 

-  ...  هیخی
ون یم  خوام لباس بپوشم!  برو بت 

 
 خواستم که برم!  رسی تکون دادم و منم افقط یم

بان قلبم روی  دونم که چم شده  هزار رافته بود و نیمرص 
 بود. 

 
رافتم،  رسی    ع شالم رو برداشتم و درحایل که سمت در یم

 لداش بلند شد: 
، بمون!  -  اگر هم میخوای بموب 

 
ون رافتم.  غره  چشم  ای براش رافتم و از اتاق بت 

ها پایی   رافتم که لدای  نفس عمیقر کشیدم و از پله
خونه  های زنانه خنده  بلند شد! ای از آشتی 

 
ی قد بلند و   خونه شدم. دختر تند پایی   رافتم و وارد آشتی 
کشیده کنار کابینت ایستاده بود و داشت قهوه درست 

 کرد و یک دستش به گوشی بود.  یم
 

اش رو برداشت و   رسش رو چرخوند و با دیدنم تکیه
 گفت: 
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نم!  -  من بعدا بهت زنگ مت  
 ...   افعال

 
ا لبخند سمت من گوشیش رو روی کابینت گذاشت و ب

 اومد. 
 
 اافتخار آشنابی با گ رو دارم؟ -

 
ش طبیغ و زیادی خوشگل بود!   همه چت  

 پس این بود دوست سورن! 
 

یک لحظه حرلم گرافت و خودمم نفهمیدم چرا همهی   
 زدم! 

 
 حرف

 
 آشوبم، نامزد سورن!  -

 
لبخند از روی لبش کنار رافت و با لبخندی کامال مصنویع  

 گفت: 
 خوش...خوشبختم آشوب جان!  -

 منم ماریام، دوست سورن... 
 

 خییل کیف کردم که بهش ضد حال زدم. 
 "خوش بختم"ای بهش گفتم و سمت یخهال رافتم. 
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ون کشیدم و توی  بطری آب یرتقال و مربا و کره رو بت 

 ظرف ریختم. 
 

ای بهم ریخته پشت  مت   رو چیدم که دیدم ماریا با چهره
ه مت   نشسته بود و با  استکان قهوه توی دستش خت 

 ای نامعلوم شده؛ نقطه
 

ام رو گرافتم که سورن به همراه نیهان  بزور جلوی خنده
خونه شدند.   وارد آشتی 

 
 سورن با دیدن ماریا لبخندی زد و گفت: 

 اینجا بودی و لدابی ازت در نمیاد؟ -
 دختر

 بیا اینجا ببینم! 
 

 دستاش باز کرد و ماریا با لبخند به بغلش رافت. 
 

 حریص ظرف کره رو روی مت   کوبیدم و گفتم: 
 بفرمایید لبحونه!  -

 
؛  باالخره دل از هم کندن و پشت مت   نشسیر 
 سورن استکانش رو سمت من گرافت و گفت: 

 ریزی؟ یه چابی یم -
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 ابروبی باال انداختم و گفتم: 

 نیست!  -
 

از این لحن تندم، متعجب رسی تکون داد. برای یکم آروم 
 آب یرتقال برداشتم و رس کشیدم. شدنم استکان 

 
 راسبر سورن، نگفته بودی نامزد داری؟ -

ه توی گلوم و به رسافه   بود که آبمیوه بتی
 
همی   جمله کاف

 بیاافتم... 
 

گلوبی لاف کردم و نگاهم به لورت متعجب سورن 
 اافتاد. 

 
 کردم؟ االن چطور این گندی که زده بودم رو جمع یم

 
 چه نامزدی؟ -

ی  بهت گفته؟ گ همهی   چت  
 

ی بگه، از  قبل اینکه لورت ماریا سمت من بهرخه و چت  
 جام بلند شدم و هول گفتم: 

ه...من برم...  -  چت  
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دو قدم هم نرافته بودم که لدای زیادی ناز ماریا بلند 
 شد. 

 
 آشوب...گفت که باهم نامزدید!  -

 
لب گزیدم و رسجام ایستادم. سنگیب  نگاه سورن رو روی 

 برگشتم.  خودم حس کردم و 
 

 حاال دقیق مقابل لندیل که نشسته بود، ایستاده بودم. 
 

ای که   ماریا رسی تکون داد و نیهان بی لدا خندید و لقمه
 گرافته بود رو توی دهنش گذاشت. 

 
های ریز شده قدیم به  اما سورن از جاش بلند شد با چشم

 سمتم برداشت. 
 
 آشوب گفت که ما باهم نامزدیم...هوم؟ -

 
 کردم.  عقب رافتم و باید یکاری یمقدیم به 

 
برای نجات از سنگیب  نکاه سورن، سمت ماریا رافتم و  

 دست روی شونش گذاشتم و گفتم: 
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آی عزیزم تو چرا حرف منو باور کردی...شوچ  کردم  -
 باهات...ای بابا! 

 من و سورن افقط دختر عمو و پرسعمویم جانم! 
 

 بعد عی   اسکوال زیر خنده زدم.... 
 چه کاری بود من کردم؟ خدایا این

 یعب  چی من و سورن نامزدیم؟
 

ی یم گفتم که قابل باور باشه،  حداقل دوست پرسی چت  
 یعب  چی نامزد آخه؟

 
 ماریا خندید و دستش روی دستم گذاشت.  
های  وای خداروشکر...ویل دیگه از این شوچ   -

 وحشتناکت نکن دختر جون! 
 رسیده!  از اعصبانیت خون به مغزم نیم

 ن دیگه چه جورش بود؟ای
ه  ی احمق و حال بهم زن...  دختر

 
ون کشیدم که سورن کنارم  دستم رو از زیر دستش بت 

ه شد.   ایستادم و با لبخند کخی بهم خت 
 

ه  تند نگاه گرافتم که ماریا با لبخند خایص به سورن خت 
 شد و گفت: 
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 تاجدی نامزد نکردی باید مخت بزنم سورنم!  -
 

این "میم" مالکیت دیگه از کجا  چیب  به بینیم دادم و 
 ییدا شد؟

 چقدر لوس و چندش... 
 شم!  خدایا دارم دیوونه یم

 
سورن خندید و انگشتاش دور بازوم حلقه کرد و سمت 

خونه کشید.   در آشتی 
 
 کجا سورن؟   -

 کارت داشتما... 
 
 االن میام!  -

 
ون رافتیم، بازوم از دستش  خونه بت  همی   که از آشتی 

ون کشیدم و گفت  م: بت 
؟ -  چیکار میکب 

 شکوندی دستمو! 
 

 ها اشاره کرد و گفت:  با جدیت به پله
 راه بیاافت...باید حرف بزنیم!  -
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 دونستم راه افراری نیست.  رسی تکون دادم و یم
 گفتم؟ وای خدا من چی بهش یم

شه و مثل بهه یم ها برای  گفتم افکر کردم دوست دختر
ونمش گفتم نامزدشم؟  اینکه بتی

 
ه شدیم، در رو بست و درحایل که به سمتم وارد اتاقش ک

 گشت، لب زد:  بریم
 شنوم؟ خب...یم -

 
 چیو؟ -

 
 آشوب!  -

 زود باش بگو...این جریان نامزدی از کجا در اومد؟
 

 بزاقم رو بزور قورت دادم و روی لبه مت   توالت نشستم. 
 گفتم که شوچ  کرد...   -

 
 ی بینمون رو یر کرد و کنار ایستاد.  ی باقیمونده افالله

 
ه شد و لب زد:  توی چشم  هام خت 

کنم همهی   مزخرافابر رو؟ شوچ    افکر کردی من باور یم -
 کردم و افالن...راستشو بهم بگو! 
 کنم!  چون من الال کارات رو درک نیم
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کت و سخت کار  ی رسی اولش بخاطر من مت 
...بعدش میخوای بخاط کت  یمیکب  رم توی مسابقه رسی

...و حاال به ماریا گفبر نامزدیم!   کب 
 چرا؟

 
 جفت ابروهام باال انداختم و باید جسور باشم. 

 مثل همیشه... 
 
 خوای؟ دلیل یم -

 یعب  واقعا متوجه نشدی خودت؟
 

دونستم درد من  رسی به دو طرف تکون داد و من که یم
 ه! خواست از زبون خودم بشنو  دونه اما افقط یم رو یم

 
ه  لاف ایستادم و رس باال گرافتم. توی چشم هاش خت 

 شدم. 
 
 چون که عاشقتم سورن!  -

م بخاطرت هرکاری  اونقدر دوست دارم که حارص 
 بکنم...آره به این دختر گفتم نامزدتم چونکه... 

 
با گذاشیر  لباش روی لبام و دستش که پشت رسم 

 نشست، حرافم نصفه موند... 
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و بعد همراهیش کردم و  چند ثانیه شوکه نگاهش کردم

 پلکام رو بستم... 
 

 دستش از پشت رسم حرکت داد و پشت گردنم گذاشت. 
 

 نفس کم آوردم و دستام روی سینش گذاشتم. 
 

 که متوجه شد و رسش رو افالله داد... 
 

 ام زد و با نفس نفس لب زد:  ای کنار شقیقه بوسه
 باهم دوست بشیم...؟ -

 
 با خنده گفتم:  لب پایینم رو زیر دندون بردم و 

 ماکه دوستیم...  -
ون کشید و درحایل   با انگشتش، لبم رو از زیر دندونم بت 

ه لبام بود، گفت:   که خت 
 بوسن...  از این دوستا که اینجوری همو یم -

 
وع به بوسیدن لبام کرد.   گفت و دوباره با ولع رسی

 
سم...   نه که از بوسه ی معشوق بتر

 هرگز! 
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 ترسم!  یماز گنایه که پشیمان نکند 
 
 منتظرما آشوب خانوم؟ -

 
اف میکنه  یک امیدی توی دلم بود که االن اون هم اعتر

وع باز هم خوب بود.   اما، برای رسی
 
 قبوله!  -

 
ی لبش باال رافت و رسش رو توی آغوشش کشید.  گوشه

 عطر تنش رو بو کشیدم و این آغوش بهشت منه! 
 

 بودم... دستام دورش حلقه کردم و انگار که توی خواب 
 

 کنار گوشم بچ زد: 
 بنظرت روی تخت ادامه بدیم بوسه مون رو؟ -

 
 رسم رو برداشتم و محکم روی بازوش زدم.  

 
یم  - هنوز دو دقیقه نشده دوست شدیم میخوای بتی

 روی تخت؟
 

 بود که بلند زیر خنده بزنه.... 
 
 همی   کاف
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با لدای در اتاق، رسی    ع ازم افالله گرافت و لورتش  

 شد. کامال جدی 
 
کنم آشوب...حبر یک نفرم نباید از  دارم تاکید یم -

 رابطمون باختی بشه! 
 

دلیلش رو نفهمیدم اما من حاال غرق در خوشحایل  بودم 
 و تنها رسی به سمت پایی   تکون دادم. 

 
 چشمیک زد و سمت در رافت و بازش کرد. 

 بله نیهان؟ -
 چی شده؟

 
به سورن لب نیهان از الی در نیم نگایه بهم انداخت و رو 

 زد: 
م ماریا رو برسونم، گفتم ختی بدم!  -  من مت 

 
 باشه برو...  -

 افقط زود برگرد که شب الزمش دارم! 
 

 چشیم گفت و رافت؛ در اتاق رو دوباره بست و گفت: 
 موتور سواری دوست داری؟ -
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 با شنیدن اسم موتور، لبخند یهب  زدم و به سمتش رافتم. 

 
 عاشقشم...  -

 
عجیب بود. نگایه که هزار حرف ناگفته نگاه سورن برام 

افهمیدم توی دل این مرد چی  پشتش بود و کاش یم
 گذره!  یم
 

گوشیش رو از روی عسیل برداشت و درحایل انگار داشت 
 گرافت، لب زد:  ای رو یم شماره

خوبه، پس آماده باش برای بعداظهر که بریم موتور  -
 سواری... 

 
د شدنش رو "ای گفتم و الال این یهوبی رس  "باشه

 دوست نداشتم! 
 

ون رافتم و دستم رو روی قلبم گذاشتم.   از اتاق بت 
 آروم باش آشوب... 

 
 اون به مرور عاشقت میشه! 

 ...  همه چی خوب  میشه دختر افقط کاافیه لبور باشی
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**** 
 

ی زیبای روبرومون  العاده  ی خلوت و افوق نگایه به جاده
 انداختم و گفتم: 

 واو...عجب جابی سورن!  -
کیف میده برای ماشی   سواری با هر رسعبر که دلت 

 بخواد! 
 

کاله کاسکتش رو به سمتم گرافت و از روی موتور ییاده 
 شد. 

 
 اما لذت موتور سواری یه چت   دیگست!  -

، بلدی دیگه؟  بگت 
 

کاله رو با ذوق از دستش گرافتم و روی رسم گذاشتم. 
 روی موتور نشستم و سورن پشتم سوار شد. 

 
 کمرم حلقه کرد و کنار گوشم لب زد:   دستاش  دور 

راه بیاافت خانوم کوچولو ببینم به اندازه ماشی   سواری  -
 خوبی یانه! 

 
یوزخندی زدم و استارتش رو زدم. لعنبر این موتور محرسی 

 بود! 
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با خنده دستامو روی دوتا افرمون گذاشتم و حرکت کردم.  

 کردم که لدای داد  دادم و گایه موتور رو کج یم گاز یم
 شد.  سورن بلند یم

 
 آروم تر برون آشوب!  -

 به کشتنمون ندی... 
 

 رسید.  لدای بلند سورن بزور به گوشم یم
 یر هیجان خندیدم و گفتم: 

س سورن خان!  -  نتر
 من کارمو بلدم... 

 
خوره و قیاافش دیدب   دونستم االن داره حرص یم یم

 اینجور مواقع! 
 

 م. بعد تقریبا یک ساعت و رب  ع، موتور نگه داشت
ون کشیدم که همزمان شالم  ییاده شدیم و کاله از رسم بت 

 از رسم اافتاد. 
 
 وای خییل چسبید سورن...مرش!  -
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کجخندی زد و جلو اومد. شال اافتادم رو روی رسم کشید 
 و گفت: 

 تو انگار با این شال مشکل داری...بپوش ببینم!  -
 
 ام انداختم و گفتم:  ی شالم رو روی شونه یره
 چشم...  -

 
 ای روی گونم زد.  تو همون افالله، خم شد و بوسه

 
 بعد سمت موتور رافت و گفت: 

 سوار شو...  -
 
حرف سوار شدم و دستامو دور کمرش حلقه کردم.  بی 

 هام رو بستم.  اش گذاشتم و پلک رسم روی شونه
 

 "راوی"
 

رافت و حال آشوب حسابی خوب  همه چی خوب ییش یم
 بود. 

داری باشی و خوشحال شود با کیس که دوستش  مگر یم
؟  نباشی
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، دست  سورن موتور را کنار ساحل نگه یم دارد و دوتابی
در دست هم سمت رستوران کوچک روبروی ساحل 

 روند.  یم
 

سورن حسابی افکرش بهم ریخته بود و کالافه بود از 
 وضعیبر که داشت. 

 
 یم باید بریم

 
کرد وگرنه هر  گشت ایران و خود را معرف

 شد.  ر یملحظه جرمش سنگی   ت
 

 از یک طرف هم یاشار بود... 
  سال

ی
اش از خالف  ها بود بخاطر آمدن آوین در زندگ

گ که کنارش  ون کشیده بود و حاال بخاطر دختر بت 
 نشسته بود، برگشته بود. 

 
 که دل سورن را حسابی یم

لرزاند،  آشوب با همان چشماب 
ه  گوید:  اش شده و یم خت 

 بخور تا رسد نشده!  -
 

ا را داخل دهانش  تکان داده و تکهسورن رسی  ای از ییتر 
 برد.  یم
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از کاری که لبح انجام داده بود پشیمان بود و کاش به 
 داد!  حرف دلش گوش نیم

 
آشوب برای او یک نقطه ضعف بزرگ بود که هرلحظه 

 اش کنند!  هایش با او تهدید  ممکن بود دشمن
 

 افهمد زمان رافیر  رسیده!  اش، یم با لدای ییامک گوشی 
 

 نگایه به آشوب انداخته که غذایش را تمام کرده؛
 
 بریم؟ -

 
آشوب با خوش روبی جوابش را داده و همزمان با سورن 

 شود.  بلند یم
 

ون یم زنند و که باران  بعد از حساب غذاها از رستوران بت 
وع به بارش یم  کند.  به شدت رسی

 
د، آشوب جلویش را   سورن که تصمیم یم د تاکیس بگت  گت 

 گوید:  و یم گرافته
 تاکیس نه...بیا با موتور برگردیم!  -

 خییل کیف میده... 
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توانست مخالفت کند و باالجبار قبول  سورن هم نیم 
 کند.  یم
 

ک دیوانه بود!   دختر
هاست. سورن   ها به آن شوند و تمام نگاه سوار موتور یم

شد با موهای خیس به جلسه  کاله کاسکت را گرافته و نیم
 . برود

 
 کند.  هایش را باز کرده و رس بلند یم دستآشوب 

 
خورد و هر لحظه  های باران روی لورتش یم  قطره

 آید.  لبخندش بیشتر کش یم
 

اض سورن بلند یم رس پا یم  شود.  ایستد و لدای اعتر
 
-  ...  آشوب بشی  

 
ک توجه  نشیند.  بعد یم  ای نکرده و چند لحظه دختر

 
یریده و خیس  با رسیدن به خانه، از روی موتور پایی   

 خیس شده بود! 
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سورن موتور را در پارکینک برده و آشوب با لرزی که به 
 دارد.  تنش اافتاده به سمت خانه قدم بریم

 
سورن با عجله به خانه رافته و پشت رس آشوب وارد اتاق 

 شود.  یم
 
با دیدن اشوب در آن وضعیت که مقابل آیینه ایستاده  

 گوید:  بود، زیر خنده زده و یم
 مثل موش آب کشیده شدی!  -

 
ض  ک حریص به سمت سورن برگشته و معتر دختر

 زند.  اسمش را لدا یم
 

ون یم کشد،  سورن درحایل که لباسش را از تنش بت 
های خیس آشوب اافتاده و عجیب هوس  نگاهش به لب

 انگت   شده بودند. 
 

ک زیادی بکر بود!   دختر
 از او گذشیر  کار هر کیس نبود... 

 
لختش، به سمتش رافته و در یک حرکت، ی  با باال تنه

ک را به   دستش را پشت کمرش گذاشته و لب های دختر
د.  کام یم  گت 
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ک روی تخته سینه دست اش نشسته و آرام به  های دختر

 آورد.  سمت گردن سورن به حرکت در یم
 

کوبد و  اش یم قلب مرد، بی تابانه خود را به رس و سینه
ک را یم  خواهد!  دختر

 
هایش را افالله داده و   های آشوب، لب آوردنبا نفس کم 
ک  شد قید همه چت   را یم کاش یم زد و امشب را کنار دختر
 کرد.  لبح یم

 
 اش کرده بود.  رافت و همی   کفری اما باید یم

 
ک با خجالت سمت حمام دوییده و وارد حمام  دختر

 شود.  یم
 
اری جلوی در برام؟ -  وای حوله یادم رافت...مت  

 
ت کرده بود سورن اما...لعنت عجیب هوس شیطن

 کند به این وضعیبر که در آن گت  کرده بود.  یم
 

گوید و حوله را برایش مقابل درب  " بلندی یم "باشه
 گذارد.  حمام یم
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ک  زند و سغ یم لبخندی یم کند قلبی که را بی قرار دختر

شده بود را آرام کند؛ سپس سمت کمدش رافته و آماده 
 شود.  یم
 
 

 "آشوب"
 

ون اومدم و  بعد  از یه دوش درست و حسابی از حموم بت 
ون  آروم حوله رو برداشتم. با نبود سورن، راحت بت 

 اومدم و دور تنم ییهیدمش؛
 

های خودم رو که شسته بودم و خشک شده بود  لباس
 رو تن زدم. 

 
ی کوچیک ییهوندم و از اتاق  موهای خیسم توی حوله

ون رافتم.   بت 
 
 سورن؟ -

...؟  کجابی
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ها پایی   رافتم که دیدم نیهان رسش توی گوشی و پا  پلهاز 
روی پا انداخته و روی کاناپه کنار ینجره قدی بزرگ 

 نشسته؛
 

 دوباره سورن رو لدا زدم که نیهان رس بلند کرد و گفت: 
 گرده.  رافت...گفیر  بهتون بگم که آخر شب بر یم -

 
 کشیدم و به سمتش رافتم. 

 
 یوف
 کجا رافت؟  -

 
 نداخت و گفت: ای باال ا شونه

 اطالع ندارم.  -
 

 ی مبل نشستم و دستامو بغل کردم.  روی لبه
 

ابی شک کرده  سورن داشت یه کارابی یم
کرد و به یه چت  

 شدم.  یرسیدم و مطمی   یم بودم، اما باید ازش یم
 

 نگایه به گوشی دست نیهان انداختم و گفتم: 
م؟ -  میشه گوشیت رو چند لحظه قرض بگت 

 
 و گوشیش رو به سمتم گرافت. رسی تکون داد 
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ید با سیم   - بفرمایید...افقط اگه خواستید تماس بگت 
 کارت اویل زنگ بزنید! 

 
 باشه ممنون.  -

 
گفتم و سمت اتاقمون برگشتم. حسابی هوا رسد  بود و 
ت سورن از کمد برداشتم  به محض داخل شدنم، سویرسی

 و روی لباسم یوشیدمش؛
 

هام افرستادم و  به ریه رسشاربود از بوی تنش و تمامش را 
 عمیق نفس کشیدم. 

 
ر یم هنوز هم با یاد بوسه

ُ
شدم از  گرافتم و یر یم هامون، گ

 حس خوب...؛
 

ی هامون رو گرافتم. با  روی تخت نشستم و ُمردد شماره
افهمید توی تهران  اون بیشتر از همه راحت بودم و باید یم

ه!   چه ختی
نگرانش بودم افهمیدم حال و روز بابام چطوره...  باید یم
 ترسیدم به خودش زنگ بزنم.  اما یم

 
 الو...بفرمایید؟ -

 



 مسکوت
 

311 
 

 هامون...منم آشوب!  -
لطفا اگه توی جمغ عادی رافتار کن...کیس نفهمه داری 

 ! ب   با من حرف مت  
 
؟ -  تنهام...آشوب تو کجابی

چرا همهی   کاری کردی...آخه افرار کردن یعب  چی عزیز 
 دلم؟

 
دم و گفتم:   لبام بهم افرسی

 آروم باش هامون...آروم باش توضیح میدم!  -
ببی   همه چی رو بهت میگم اما قول بده به هیهکس 

، باشه؟ قول بده! 
ی
ی نیک  چت  

 
دیوونه...بخدا که از بهیک همی   طور کله شق بودی  -

 آشوب! 
 باش بگو قول میدم... 

 
وع به تعریف کل ماجراها شدم؛ اما ماجرای رابطه من  رسی

سورن تاکید کرده بود، هیهیک و سورن رو نگفتم چونکه 
 نفهمه و به هیهکش نگم! 

دونم چقدر طول کشید که شارژ بنده خدا نیهان هم  نیم
 تموم شد و هامون تماس گرافت. 
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ای سکوت کرد و بعد حریص   تموم که شد، چند لحظه 
 گفت: 

چرا حقیقت رو نگفتید دختر از همون اول...؟عموم  -
آشوب حالش هم خوب داره دیوونه میشه...زودتر برگرد 

ی بوده!   نیست بخدا...دوشب بیمارستان بستر
 

 بود که قلبم بدرد بیاد و اون آدم 
 
همی   جمله آخر کاف

 اومد.  همه کس من بود. نباید بخاطر من بالبی رسش یم
 
 ال...االن حالش چطوره؟ -

 
 خوبه، بد نیست.  -

 افقط... 
 

گلوبی انگار در اتاق باز کردن و کیس داخل اومد که هامون  
 لاف کرد و گفت: 

نم!  -  خب دیگه عشقم، من برم بعدا بهت زنگ مت  
 

 ای گفتم و تماس رو قطع کردم.  باشه
 

بغض جمع شده در گلوم رو پس زدم و قطره اشیک لجوج 
 از کنار چشمم رُس خورد و کنار لبم اافتاد. 
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پشت دستم رو روی لورتم کشیدم و بالافالله بلند 
 شدم. 

 
 بودم! از گریه کردم متنفر 

 
ریختم، احساس ضعیف بودن  چون هروقت که اشک یم

 داد.  بهم دست یم
 

ون رافتم.   گوشی رو دستم گرافتم و از اتاق بت 
 

همی   که به سالن رسیدیم، لدای زنگ گوشیش بلند 
شد و با دیدن اسم سورن، بی توجه به اینکه گوشی نیهان 

 و شاید با اون کار داره، جواب دادم. 
 
 تا اومدم لب باز کنم، لدای سورن بلند شد.  

 
نیهان...االن وقتشه...امشب گت  داده که بیارمش  -

خونه، زود آشوب رو از خونه بردار و بتی جابی که  
 گفتم... 

 
 سورن؟ -

 
 آ...آشوب؟ گوشی نیهان دست تو چیکار میکنه؟ -
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نیهان با شنیدن لدام به سمتم بلند شد و تند به سمتم 
 اومد. 

 
 ا خدا...گوشی بدید به من...بدبخت شدم! ی -

 
 رو بی معطیل از دستم گرافت. 

 گفت و گوشی
 

ون زد.   ازم دور شد و با عجله از خونه بت 
 

 منظورش چی بود؟
 گ رو قراره بیاره اینجا که نباید من باشم...؟

 
ون  باالخره به خودم اومد و با قدم های بلند از خونه بت 

 رافتم. 
 
 باشه مواظبم!  -

 افعال... 
 

 پشت رس نیهان ایستادم و گفتم: 
 منظورش چی بود ها؟ -

ی؟  چرا میخوای منو از اینجا بتی
 گ قراره بیاد...؟
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 هول گوشی رو از کنار گوشش پایی   آورد و گفت: 
 چت   خانوم...ییک از رسمایه گذارای هتلشون هست!  -

 
 به من دروغ نگو...اگه اون بیاد جه ربطه به من داره؟ -

 مونم تو اتاق دیگه...  من یمافوقش 
 

 ای باال انداخت و گفت:  شونه
 دونم خانوم...لطفا حارص  بشید از اینجا بریم!  بخدا نیم -

 اقا گفت آخر شب میان ییشتون... 
 

 اافتاد و حس بدی داشتم.  داشت یه اتفاقابی یم
...تند رسی تکون دادم و ممکن  نکنه دوست دختر داره و 

 نیست! 
 

یک  شد؟!  ش باشه اما...چرا باورم نیمشاید هم همی   رسی
 

 کشیدم و گفتم: 
 
 یوف
م حارص  بشم.  -  باشه...مت 

 
 خواستم برم!  قصد نداشتم برم...نیم

ه ...  باید یم  افهمیدم امشب اینجا چه ختی
 
 نمیشه دیره...  -
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ی روی رسم اشاره   حریص به سمتش برگشتم و به حوله

 کردم و تقریبا داد زدم: 
 می   حوله بیام؟نکنه خیال داری با ه -

 ....  استغفرهلل، خو دو دقیقه بصتی
 

 دستاش رو باال برد و آروم گفت: 
 چشم...منتظرم افقط زود!  -

 
ها رافتم. موهام رو  نگاهم رو ازش گرافتم و سمت پله

 بدون اینکه شونه بزنم با کش بستم. 
 

ون رافتم.   پالتوم رو تن زدم و از اتاق بت 
یم اومدم، اما  هر طور شده باید امشب به این خونه

 ... دونستم که چطور برگردم نیم
 

 همراه نیهان سوار ماشینش شدیم و راه اافتاد. 
 
یم؟  -  کجا مت 

 
 یم

ی
کرد، از آیینه نگایه انداخت و   درحایل که رانندگ

 گفت: 
 رستوران، شام که نخوردین؟ -
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م بودنش اعصابم بهم ریخت.   از این محتر

 کشیدم و گفتم: 
 
 یوف
 قدر مودبانه حرف نزن، راحت باش..  تورو خدا این -

 
 رسی تکون داد و خندید... 

 با ایستادن ماشی   نگایه به رستوران انداختم و گفتم: 
من زبون اینارو هم بلد نیستم چه برسه به اینکه  -

 غذاهای عجیب و غریبشون رو بخورم! 
ا خوردیم...گرسنم نیست!   در ضمن ما عرص ییتر 

 
اومده بودیم رو قشنگ یادم افکری به رسم زد و رایه که 

 بود. 
 ی سورن...  کال دو خیابون بود افاللمون تا خونه

 
 اما من خییل گرسنمه...  -

 
 رسم رو به لندیل تکیه دادم و گفتم: 

 پس تو برو شامت رو بخو و بیا!  -
 

 رسی تکون داد و با تردید در ماشی   رو باز کرد. 
 جابی نری؟ -

 میکشه... بخدا اگه کاری کب  آقا منو 
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 خندیدم و گفتم: 

 میخوا کجا برم آخه...برو زود برگرد رسدمه.  -
 

 خداروشکر سوئیچ رو برنداشت و رافت. 
 نفس راحبر کشیدم و گذاشتم بره داخل؛

 
تونست  خداروشکر دیوارههای رستوران چوبی بود و نیم

 منو ببینه! 
 

 رسی    ع پشت افرمون نشستم و ماشی   رو روشن کردم. 
 

 ون میدون رو دور زدم. حرکت کردم و هم
 دارم میام سورن خان...باید بفهمم چی زیر رسته!  

 
؟  اما اگه هیخی نباشه و رافتنم الیک باشه چی

 
کم اینه چرا نباید 

َ
یکش باشه...تنها ش اگه واقعا رسی

یکش منو ببینه؟  رسی
 

درست اومده بودم و دقیق مقابل خونه ماشی   رو نگه 
 داشتم. 
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 اشیک؟رافتم داخل یو  حاال چطور یم
نا امید رسم به لندیل تکیه دادم که نگاهم به کلیدی که 

 روی داشبورد بود اافتاد. 
 

ون اومدنمون  خودشون بود، همون کلیدابی که موقع بت 
 نیهان برداشته بود و درهارو باهاش قفل کرده بود. 

 
رسی    ع برشون داشتم و از الی در نگایه انداختم و ماشی   

؟ سورن رو دیدم. پس اومده بودن  اما چرا افقط یه ماشی  
 

با کلید در حیاط رو آروم باز کردم و یواش بستمش؛ 
ای  سمت خونه برداشتم و به محض ورودم لدای قهقه

ای حس کردم که قلبم  زب  رو شنیدم و برای لحظه
نه...   نمت  

 
 اومد.  هیچ کس توی سالن نبود و لدا از توی اتاق یم

 
وزگارت رو سیاه کنم سورن...ر  دونم باهات چیکار  من یم 
 ... کنم نامرد یم
 
ها رو آروم باال رافتم و پشت در اتاق سورن که  پله

 رسیدم، لداهاشون بلند شد. 
 بریم پایی   الئورا؟ -
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 جلسمون رو پایی   ادامه بدیم... 
 

پلکام رو روی هم افشار دادم و بغیص  که به گلوم چنگ 
 زده بود رو بزور پس زدم. 

 
 عشقم!  نوچ...همینجا ادامه میدیم -

 رو بیخیال...دلم واست تنگ بود!   الال جلسه
 

 تاب نیوردم و خواستم درو باز کنم که دیدم بازه؛
از الی در نگاهم به روی تخت اافتاد و کاش این لحنه رو 

 ... دیدم نیم
 

سورن روی تخت نشسته بود و دختر الغر اندام با لباس  
که تنها باسنش رو یوشونده بود، روی پاهای سورن 

 . سته بود و لباش نزدیک لبای سورن بردنش
 

 سورن رسش رو کج کرد و گفت: 
 لئورا...برای کار اومدیم اینجا عزیزم!  -

 بزار برای بعد... 
 

 دسبر به موهای تقریبا بلند سورن کشید و با ناز لب زد: 
 تونم لتی کنم نفسم!  دلم برای نامزدم تنگ شده...نیم -
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دستاش پشت گفت و لباش روی لبای سورن گذاشت 
رسش گذاشت. هیب  کشیدم و دستم رو به چهارچوب 

 در گرافتم. 
 

 نامزدش...؟
 خدای من باز به من دروغ گفته بود! 

 
سورن رو هول داد روی تخت و الال متوجه حضور من 

 نشدند! 
 روش خیمه زد و سورن این بار همراهیش کرد... 

 
 دیگه نموندم و راه اومده رو برگشتم. 

ون زدم. ها پایی    از پله  رافتم و از خونه بت 
 

 رافتم...  چند نفس عمیق کشیدم و باید از اینجا یم
 

رافتم، افقط غرورم بیشتر از  نتونستم برم داخل، اگه یم
 . شد این له یم

 
خواستم سوار ماشی   بشم که نیهان از تاکیس ییاده شد و  

 گفت: 
 آشوب؟  -

ی باز؟ آشوب؟  کجا مت 
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 ی   رو محکم بستم. ای نکردم و سوار شدم. درماش توجه
 ماشی   رو روشن کردم و استارت زدم... 

 
، گاز دادم و با رسعت از اونجا دور  تا رسید به ماشی  

 شدم. 
 

به رس خیابون که رسیدم، منتظر ستی  شدن چراغ 
نموندم. حرکت کردم و همزمان کامیوب  اومد و تا 
 خواستم تغیت  جهت بدم، کار از کار گذشته بود. 

 
 افرمون رو رها کردم. جیغ کشیدم و 

دستام روی رسم گذاشتم و ماشی   چند دور چرخید و 
رسم محکم به شیشه ینجره خورد و پلکام روی هم 

 اافتاد... 
 

ی که حس کردم مایع گریم بود که از کنار رسم  آخرین چت  
 خورد بود و سیایه مطلق؛ رس یم

•••••• 
 

 "سورن"
 

و  با لدای بسته شدن در خونه، چشمام رو باز کردم
 لئورا رو کنار زدم. 
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بلند شدم و دسبر به موهای بهم ریختم کشیدم همزمان 

 سمت در اتاق رافتم. 
 
 سورن...کجا عشقم؟ -

 
 در اتاق رو کامل باز کردم و گفتم: 

 ییک اومد...بزار ببینم کیه!  -
 

ها  بستم، از پله های بلوزم رو یم گفتم و درحایل که دکمه
 پایی   رافتم. 

 
 انداختم و هیهکس نبود. نگایه به اطراف 

 داخل حیاط رافتم که نیهان از در حیاط داخل اومد . 
 

 اخمام توی هم کشید و گفتم: 
؟ -  تو اینجا چه غلظ میکب 

 آشوب کجاست؟
 
خوردم و اون توی ماشی    داشتم تو رستوران غذا یم -

ون دیدم نیست!   بود. وقبر اومدم بت 
ون؛ زود برگشتم اینجا که دیدم از حیاط داره  میاد بت 

م که سوار ماشی   شد و رافت...   خواستم جلوش بگت 



 مسکوت
 

313 
 

 
دم و مطمئنم که همه چت   رو دیده و  پلکام روی هم افرسی

 شنیده! 
 افهمید...  لعنبر نباید این طور یم

 
همه چت   خراب میشه و از دست آشوب مثل کابوس 

 میمونه برام! 
 

 اون که اینجارو بلند نبود و جابی برای رافیر  نداشت! 
 اش زدم و به عقب هولش دادم.  روی تخت سینهمحکم 

 
 گندت بزن نیهان...راه بیاافت بریم باید ییداش کنیم.   -

 
سمت ماشی   رافتم و خواستم سوار بشم که لدای لئورا 

 بلند شد. 
 
ی؟ -  سورن کجا مت 

 
بدون اینکه بهش نگاه کنم، سوار شدم  و با لدای بلندی  

 که به گوشش برسه گفتم: 
ون،   - م بت   کار دارم... مت 
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درو بستم و استارت زدم. نیهان هم سوار شد با ریموت 
 . درحیاط رو باز کردم

 
ون بردم و با رسعت یم  روندم.  ماشی   رو بت 

 
شیشه رو پایی   زدم که دیدن رس خیابون شلوغه و همه 

 ماشینا زدن کنار و مردم تجمع کردن؛
 

 کشیدم و محکم روی افرمون کوبیدم. 
 
 یوف

 
... برو بگو  -  راهو باز کی  

 
بی حرف ییاده شد و لدای ماشی   آمبوالنس هم بلند 

 شد. 
 

ای گذشت و نیهان نیومد. بی حولله از  چند دقیقه
 ماشی   ییاده شدم و جلو رافتم. 

 
چند مردی که جلوی دیدم بودن رو کنار زدم و نگاهم به 

 ماشیب  که محکم به بلوار خورده بود، اافتاد. 
 

 ن بود...! چقدر شبیه ماشی   نیها
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با چشم دنبال نیهان گشتم و دیدم که از کنار در اون  
 ماشی   کنار اومد و دستاش روی رسش گذاشته بود. 

 
کردم که  ی بدی به دلم اافتاده بود و دعا یم  دلشوره

 حدسم اشتباه باشه! 
 

به سمتش رافتم و با دیدن آشوب، اون هم غرق در خون 
 م... روی برانکارد خشکم زد و همونجا ایستاد

 
 اومد...  کشید و نباید بالبی رسش یم قلبم تت  یم

یش یم  ...   شد نباید چت  
 

 به خودم اومدم و سمت آمبوالنس دوییدم. 
 

اجازه ندادن سوار بشم و هول شده سمت ماشینم 
 برگشتم. 

 
 نیهان پشت افرمون نشست و متوجه حال بدم شده بود. 

 
دم و  زدم و بی قرار دسبر به گردنم کشی نفس نفس یم

 گفتم: 
 د یکم گاز بده....زود باش!  -
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ه باال!  -  باشه...تورو خدا آروم باش االن باز افشارت مت 
 

 بزر به گلوم گت  بود را بزور   بغیص  که مثل تکه
ی
سنیک

 قورت دادم... 
 .  همش بخاطر من شد

 
لعنت به من...لعنت بهم که با وجود همه چت   نتونستم 

م.   جلوی این حس بینمون رو بگت 
 

نتونستم مواظب باارزش ترین کیس که تو زندگیم دارم، 
 باشم. 

 
مشتم رو محکم چند بار روی داشبور کوبیدم و افریاد 

 . زدم.. 
 

 تمام تنم به رعشه اافتاده بود. 
با رسیدن به مقابل بیمارستان، از ماشی   ییاده شدم و با  

 قدم های بلند داخل شدم. 
 

 که برای عمل برده بودنش ا
ر
یستادم و بی پشت در اتاف
 زدم.  قرار قدم یم

 
 نیهان با یه بطری آب به سمتم اومد و به سمتم گرافتش؛



 مسکوت
 

317 
 

 
 رسی تکون دادم. ازش گرافتم و با لدابی گرافته لب زدم: 

 ممنون.  -
 

 در بطری رو باز کردم و یک نفس رس کشیدم. 
با باز شدن در اتاق، بطری رو روی لندیل انداختم و به 

 سمت یرستار رافتم. 
 

 گاهش کردم که گفت: منتظر ن
- The danger is gone... 

 )خطر رافع شده...(
 

نفس راحبر کشیدم و "خداروشکر" ای زیر لب زمزمه  
 . کردم

 
- but the action continues And we need 

blood! 
 )اما عمل ادامه داره و به خون نیاز داریم!(

 
 351#قسمت_ 

 
- I'm bleeding)من خون میدم( 
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 گفت:   رسی تکون داد و 
- What is your blood type? 

 )گروه خونیتون چیه؟(
 
- b positive)ب.مثبت( 

 
 رسی به دو طرف تکون داد و گفت: 

- Your blood type does not suit them! 
We need o negative blood. 
 )گروه خونیتون بهشون نمیخوره! 

 منق  نیاز داریم.( oما به خون 
 

ی بگم که نیهان ج لو اومد و خداروشکر  خواستم چت  
ا یم ؛ گروه خونیش هموب  بود که دکتر  خواسیر 

 
ها برگشتم و  نیهان همراه یرستار رافت و من سمت لندیل

 نشستم. 
 

رسم به دیوار تکیه دادم. پاهام تکون دادم و دل توی دلم 
 نبود برای دیدنش؛

 
با لدای زنگ گوشیم، با دیدن شماره عمو دستم رو 

 مشت کردم و بلند شدم. 
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 گلوبی لاف کردم و جواب دادم. 

 الو...  -
 
م!  - م رو بتی

 اومدم دختر
 کدوم گوری هستید؟
 آدرست رو بفرست... 

 
ای نامعلوم دادم. این از   گیج و مبهوت نگایه به نقطه

 کجا ییداش شد؟
 

 خواد آشوب رو ببینه؟ اون که گفته بود دیگه نیم
 
...هامون همه چی رو برام تع نیم - ریف  خواد ینهون کب 

 کرد! 
ی پرس؟  اگه همون اول مثل آدم تعریف کب  میمت 

 بگو کجایید؟
 

ی نگو و رافته  آخ آشوب...گفته بودم به هیهکس چت  
 دقیقا به دهن لق ترین اعضای خانواده همه چی رو گفته؛

 
 گفتم؟!  کردم...حقیقت رو یم االن چه غلظ یم

 ای نداشتم.  جز گفیر  حقیقت چاره دیگه
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 گذاشتم و رسم پایی   انداختم.. دستم روی کمرم  

 
 بیمارستانیم عمو...آشوب...یه تصادف کوچیک...  -

 
 نذاشت ادامه بدم و با نگراب  گفت: 

؟ کدوم بیمارستان؟ -  چی
 بهم خوبه سورن؟ راستش و بگو؟

 
 خوبه عمو...بگو کجابی راننده رو بفرستم دنبالت!  -

 
تازه آدرس افرودگاه رو که داد، قطع کردم و نیهان رو که 

ون اومد، رو لدا زدم  . از اتاق بت 
 
 نیهان...عموم اومده!  -

ی افرودگاه دنبالش...   االن مت 
 

چشیم گفت و خواست از کنارم رد بشه که مهش رو  
ه شدم.   گرافتم و با نیم رخ بهش خت 

 
حواست باشه...هیخی نه راجب رابطم با آشول نه  -

 !
ی
 اتقاقابر که اافتاده نمییک
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ه رافته دور بزنه این اتفاق اافتاده، بگو ماشی   رو برداشت
 حله؟

 
 رسی به سمت پایی   تکون داد و گفت: 

 نگران نباش...  -
 

دستش رو ول کردم. آروم روی شونش زدم که گذاشت 
 رافت. 

 
سمت اتاق برگشتم و نگایه به ساعت روی مچ دستم 

 انداختم. 
ون یم اومد. افقط اون خوب  آشوبم از این اتاق بت 

 گفتم.  رو بهش یم شد...من همه چت    یم
 

 گفتم.  هابی که حقش بود بدونه رو یم تمام ناگفته
کالافه از این همه منتظر بودن، خواستم سمت لندیل 

 ها برم برای نشسیر  که در اتاق باز شد. 
 

ون آوردن و به بخش مراقبت های ویژه  آشوب رو بت 
 بردنش؛

 
ه  پشت ینجره اتاق ایستادم و از توی شیشه بهش خت 

 شدم. 
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دیدنش توی این وضعیت خییل سخت بود و یوست 

 زیادی سفیدش حسابی کبود و زخیم شده بود. 
 

به ندیده بود و  بجز رسش و خداروشکر جای دیگش رص 
اومد برای اطمینان ازش ام آر ای   زماب  که به هوش یم

؛ یم  گرافیر 
 

سمت در رافتم و خواستم وارد بشم که لدای ییامک  
ی یرستار،  ردم. و با اجازهای نک گوشیم بلند شد. توجه

 لباس مخصوص یوشیدم و درو باز کردم و داخل شدم. 
 

قطره اشیک که نمیدونم گ از چشمم پایی   اافتاده بود رو 
 ا م پاک کردم.  رسی    ع با انگشت سبابه

  
دستش که بهش رسم ولل شده بود رو گرافتم و محکم 

 بوسیدمش؛
 

 دسبر روی موهای باز و افرش کشیدم. 
ه به لورت بی  لبخند تلخ   روی لبام نشوندم و خت 

 نقصش شدم. 
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ی که افکر  مثل دیوونه وع کردم به حرف زدم با دختر ها رسی
نداشتنش، افکر از دست دادنش قلبم رو به آتیش 

 کشید.  یم
 
ی توی  یم - دونسبر از همون بار اول که دیدمت...یه چت  

قلبم عوض شد...بعدش که باهات مسابقه دادم افهمید 
 سبر و... چه آشوبی ه

 
ای که قلب خودم رو هم بدرد آورده  خندیدم...خنده

 بود. 
 
قلبم لعنتیم نتونست طاقت بیاره و تا اومدم جلوی  -

م، شدی کل زندگیم!   خودم رو بگت 
تو قلب مردی که تو این ش سال بری کیس نلرزیده رو 

 !  لرزوندی دختر
 دونم از دست رسد بودنام حسابی شایک اما، بخاطر...  یم
 

 در اتاق باز شد یرستار شایک داخل اومد. 
 
ون، گفتم که دو دقیقه!  -  بفرمایید بت 

 رسی تکون دادم و مجبوری بلند شدم. 
ون رافیر  نگایه بهش انداختم.   قبل بت 
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ون آوردم و خواستم  لباسابی که تنم کرده بودم بود رو بت 
لفحه گوشیم باز کنم و ییایم که اومده بود رو بخونم،  

 عموم به گوشم رسید. که لدای 
 
م کجاست...خدا لعنتت کنه سورن!  -  دختر

 آخ آشوب بابا... 
 

 دوباره گوشیم رو به جیبم برگردوندم. 
به سمت عمو رافتم که دستش رو باال برد محکم ییک  

 کوبید روی لورتم؛
 
دم و بزور جلوی خودم رو گرافته بودم    لبام روی هم افرسی

ی نگم؛  که چت  
 

بود که بیشتر از همه حق   اون عموی من بود. مردی
ایم کنم. بهش  گردنم داست. نیم تونستم بهش بی احتر

دادم و نتونسته بودم از امانتیش خوب مواظبت   حق یم
 کنم. 

 
ای  دستامو مشت کردم و رسم رو بلند کردم. بی حرف تنه

 که آشوب بود رافت. 
ر
 بهم زد و سمت اتاف
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کم ی گوشی توی جیبم، نفسم رو مح با لرزیدن دوباره
ون کشیدمش؛ ون افرستادم و از جیبم بت   بت 

 
با دیدن شماره لئورا، عصبی آیکون ستی  رنگ رو کشیدم و 

 جواب دادم. همش بخاطر اون این اتفاق اافتاد. 
 
؟  - ب   گفتم که کار دارم چرا ِزر ِزر زنگ مت  

 
لئورا دو رگه بود و با اینکه کامل توی انگلیس بزرگ شده 

 زد.  بود، قشنگ افارش حرف یم
 
ب  سورن!  -  حواست باشه داری با گ حرف مت  

من اون نوچه های اطراافت نیستم که...زود برگرد خونه  
 کارت دارم! 

 
دیگه حسابی کفری شده بودم. لعنت به مب  که گند زده 

 بودم به زندکیم؛ 
 

 دسبر میون موهام کشیدم و گفتم: 
 منم زیر دست تو نیستم که اینطوری دستور میدی!  -

 تونم بیام...الیک منتظر نمون برگرد خونت!  نیمامشب 
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کشید تا  حرص خوردنش رو از نفس هابی عمیقر که یم
 . افهمیدم آروم باشه، یم

 
 کجابی حداقل...بگو منم بیام!   -

افهمه  به بابا گفتم امشب ییش تو یم مونم. اگه برگردم یم
 بحث کردیم و همه چت   برای تو بد میشه! 

 
 ردم و گفتم: لعنبر زیر لب زمزمه ک

 بیمارستانم؛ دختر عموم تصادف کرده!  -
 

 هی   بلندی کشید و گفت: 
؟ -  پس چرا همون موقع که رافبر نگفبر

 واقعانکه که سورن...مگه من غریبم؟
 آدرس بفرست همی   االن میام. 

 
 ای گفتم و بی حولله تماس رو قطع کردم.  باشه

 اومد.  آدرس را براش ییامک کردم و نفسم باال نیم
 
ای که ته سالن بود رافتم و درش رو باز    مت ینجرهس

 . کردم
 

ون بردم و کف هردو دستم رو لبه ینجره تکیه  رسم رو بت 
 دادم. 

@
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 دادم؟ اومد اینجا من چه جوابی به عمو یم اگه یم

 کردم؟ چطور معرافیشون یم
 

دونستم چطور جمع  باز یه مخق  کاری دیگه و نیم
 داغونم رو؛ یم

ی
 کردم این زندگ

••••••••• 
 
 چرا نذاشبر من برم یه رس به دختر عموت بزنم؟  -

 زشت میشه اینجوری...حداقل با عموتم آشنا میشدم! 
 
 بعدا...خستم لئورا یه دو دقیقه هم شده حرف نزن!  -

 
ی نگفت؛  سکوت کرد و خداروشکر دیگه چت  

مش داخل و به محض اینکه رسید جلوی  نتونستم بتی
ون و   برش گردوندم. بیمارستان رافتم بت 

 
 ی بحث با عمو نداشتم.  توی این وضعیت حولله

 . با رسیدن با خونه، سمت اتاقم رافتم و پشت رسم اومد
 

خواستم امشب و  کالافه روی تخت دراز کشیدم و من یم
ییش آشوب باشم. کنارم دراز کشید و بی حرف خییل زود 

 خوابش گرافت. 



 مسکوت
 

328 
 

 
 گرافت و باالخره بلند شدم نشستم.  خوابم نیم

گوشیم رو برداشتم و از اتاق رافتم. هوا رو به روشنابی 
؛ بود و رسم درد یم  کرد از بی خوابی

 
خونه رافتم که لدای زنگ گوشیم بلند شد.  سمت آشتی 

با رسعت برگشتم و با دیدن شماره نیهان تند جواب 
 دادم. 

 
 لدای خوشحایل بلند شد. 

 به هوش اومد...  -
 
 گذاشتم. هام کش اومدن و پلکام روی هم   لب

 
؟ -  خداروشکر...براش اتاق خصویص گرافبر

 
 لداش زدن که گفت: 

 دارم میام...من افعال برم سورن!  -
 
 برو...منم تا یه رب  ع دیگه اونجام!  -

 
 تراافیک قربونت برم، آروم برون...  -
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بی حرف تماس رو قطع کردم و تمام درد رسم و قلبم رو  
 . کامل افراموش کردم

 
بیمارستان که برگشته بودم لباس با توجه به اینکه از 

ون زدم و  عوض نکرده بودم. همون طور از خونه بت 
 .  سوار ماشی   شدم

 
 "آشوب"

 
ضعف داشتم و بابا همراه نیهان رافته بودند که برام  

ن چون دکتر گفته بود افعال نباید غذا بخورم.   آبمیوه بگت 
 

 با باز شدن یهوبی در اتاق، افکر کردم باباست و با دیدن
 سورن، نگاهم رو گرافتم. 

 
 بغیص  که به گلوم اافتاده بود رو پس زدم. 

 گریه کردن نداریم آشوب! 
 

 بخاطرش چه بالبی به رست اومد! 
 ببی  

تمومش کن این دوست داشیر  یک طرافه رو...تمومش  
 گرافت.  کن عشق این مردی که داشت جونت رو یم

 
 آشوبم؟ خوبی نفسم؟ -
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رو پس زدم  و با  دستاش که خواست روی دستام بزاره

 لدای لرزوب  گفتم: 
 دستای کثیفتو به من نزن!  -

 
 دلخور نگاهم کرد و سیبک گلوش باال و پایی   شد. 

 ی تشک نشست.  نزدیک تر اومد و روی لبه
 
 نکن اینکارو بامن...همه چی رو برات توضیح میدم!  -

 هیخی اونجور که افکر میکب  نیست! 
 

 م. تونست هام رو ازش دزدیم و نیم چشم
ها عاشقش بودم  وقبر که هنوز هم مثل احمق

 هاش نگاه کنم و حرافامو بزنم.  تونستم تو چشم نیم
 
 برو از اینجا...برو بزار نفس بکشم!  -

 بینم حالم بد میشه...چندشم میشه ازت!  تو رو که یم
 
همه جوره بهت حق میدم اما، افقط دو دقیقه ساکت  -

 باش و گوش بده ببی   چی میگم... 
 

 رو بلند کردم و مقابلش گرافتم. دستم 
 خوام بشنوم...سورن تو نامزد داری!  هیخی نیم -
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واقعا درکت نیم کنم با چه روبی نشسبر روبروم و 
؟ از 

ی
میخوای برام تولیح بدی...الال چی رو میخوای بیک

 اینکه بازیم دادی و خییل عشقت دوست داری؟
 

 با لحن محکیم گفت: 
-  ...  عشق من توبی

 
ی بگم، در اتاق باز شد و بابا به همراه تا خواستم  چت  

نیهان داخل شدند. بابا با نگراب  نگایه به سورن و بعد به 
 من انداخت و گفت: 

ی شده؟ -  چت  
 

نگایه به پالستیک توی دستش انداختم و برای عوض  
 کردن موضوع، گفتم: 

؟ -  خییل گرسنمه بابا، چی گرافبر
 

آبمیو و کیک رو به با لبخند پالستیک رو باز کرد و بطری 
 دستم داد. 

 بگت  عروسک...باید همشونو بخوری!  -
 

 چشیم گفتم و جلد کیک رو باز کردم. 
سکوت بود و سنگیب  نگاه کیس که مطمی   بودم سورن 

 کرد.  هست، داشت اذیتم یم
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بزور جلوی خشم و غیم که توی دلم نشسته بود رو  

 گرافتم بودم که افوران نکنه؛
 
آر ای میدی و اگه جوابش به امید  دکتر گفت افردا آم -

ریم  خدا خوب باشه، مرخیص تا پس افردا؛ بعدش یم
  گردیم ی سورن و تاکیم حالت خوب که شد بریم خونه
 ایران. 

 
با این حرافش، تیکه کییک که دهنم گذاشته بودم رو بدون 

 جویدن قورت دادم. 
 نمیشه بریم اونجا بابا!  -

 
 متعجب یرسید: 

 چرا؟ -
 

کرد،  مت سورب  که گیج شده نگاهم یمنگاهم رو س
 چرخوندم. لبخندی زدم و گفتم: 

 نامزدش راحت نیست مابریم و مزاحمشون بشیم.  -
 

بابا گیج و مبهوت نگاهش رو از من گرافت و رو به سورن  
که حاال با حالت عصبی داشت دست الی موهای 

 کشید گفت:  یم
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 نامزدش؟ -
 مگه سورن نامزد داره...؟

 
 ایی   تکون دادم و گفتم: رسی به سمت پ

 داره...  -
 

 بابا یر اخم نگایه به سورن انداخت و گفت: 
 سورن این دختر چی میگه؟ -

 
 ای درهم، لب زد.  سورن کالافه و با چهره

ون و دو دقیقه باهم حرف بزنیم عمو؟ -  میشه بریم بت 
 

بابا پالستیک رو روی پام گ ذاشت و همراه سورن  و 
ون  ون رافتنشون، نیهان از اتاق بت  رافتند. به محض بت 
 لبخندم جمع شد. 

 
بطری آبمیوه و کیک و پالستیک رو روی الکر گذاشتم. 
 دسبر به لورتم کشیدم که جای زخمام سوز کشید. 

 
ای که دیده بودم، سد اشکام شکست  با یاد آوری لحنه

 هام جاری شدند.  و روی گونه
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ور  نفسم با یاد آوری اون بوسه و دستای سورب  که د
 کمرش حلقه شد، بند اومد. 

 
دستم رو سمت گلوم بردم و کاش توی همون تصادف 

 جون داده بودم. کاش تموم شده بود. 
 

 کردم؟ قرار بود برم و من چطور افراموشش یم
 کنه!  شاید مغز افراموش کنه، اما قلب که افراموش نیم

کنه چیا کشیده و چه دردابی تحمل   قلبه که افراموش نیم
 ؛ کرده

 
بر نفیس کشیدم و به رسافه اافتادم. همزمان در به سخ

 اتاق باز شد و بابا داخل اومد. 
 

با دیدنم تند به سمتم اومد و از روی الکر لیوان آبی یر  
 کرد و به سمتم گرافت. 

 چی شد بابا جان؟ -
 

 لیوان آب رو از دستش گرافتم و رس کشیدم. 
 

 بعد لیوان و به دستش دادم و گفتم: 
ی نیست...  -  چت  
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دوباره دراز کشیدم. بخاطر مسکن هابی که توی  بعد 
 رُسمم تزریق کرده بودند، پلکام روی هم اافتاد. 

*** 
 

شد که از انگلیس به همراه بابا برگشته بودم.  سه مایه یم
این تصادف انگار زیادی بدرد خورده بود و بابام شده بود 

 همون بابای سابقم؛
 

خودش رو سورن، چند روز بعد از ما برگشت ایران و 
 کرد. یک ماه طول نکشید که نفهمیدم چطور 

 
معرف

مازیار رو تهدید کرد که بهش رضایت داد و سلی   
 اظهاراتش رو پس گرافت. 

  
هیچ وقت نتونستم رس از سورن و کاراش در بیارم. بعد از 
اون افهمیدم که برگشته انگلیس و مدبر بود خوشبختانه 

ی ازش نبود.   ختی
 

ی جدیدی رو تو  ود بستم و لفحهدافتر سورن رو خییل ز 
 زندگیم باز کردم. 

 
ون اومدم.   با لدای ییامک گوشیم، از افکر بت 

، حریص حذافش کردم و گوشی  با خوندن ییامک تبلیغابر
 رو یه گوشه یرت کردم. 
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کالافه از چند روز توی خونه موندن، از روی تخت 

ون انداختم و با دیدن هوای  پاشدم . از ینجره نگایه به بت 

 خوب بهاری، لبخندی روی لبام نشست. 
 

چسبید ماشی   سواری؛ توی این سه ماه  عرص بود و یم
 سوییهش رو بابا 

ی
یبارم سوار ماشی   نشده بودم و به تازگ

ون  بهم پس داده بود  . لباسام رو عوض کردم و از اتاق بت 

 . زدم
 

 سمت در رافتم که لدای بهراد بلند شد: 
 آشوب کجا؟ -

 
 و لبخند تصنغ روی لبام نشوندم.  به سمتش برگشتم

ون، حوللم رسرافته تو خونه!  - م بت   مت 
 .  رسی تکون داد و چند قدم افالله بینمون رو یر کرد

 افقط زود برگرد. شب بابا اینا میان!  -
 

 پس وقتش رسیده بود.... 
 
 زود میام. افعال من رافتم.  -
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گفتم و با برداشیر  سوئیچ ماشینم از جاکلیدی از خونه 
ون رافتم.   بت 

 
 لبخند روی لبام رو نگه داشتم. 

 سوار ماشی   شدم و چقدر دلتنگش بودم. 
 

 ای روی افرمونش زدم و گفتم:  بوسه
 آخ چقدر دلم واست تنگ شده بود.  -

 
استارت زدم و ضبط رو روشن کردم. آهنگ مورد عالقم 

 . رو پیل کردم و حرکت کردم
 

 *زنم با عکسات از لبح تاشب شینم حرف یم *یم
 *مِن دیوونه هنوزم بهت حس دارم هنوزم مثل قبل...*

 
دونم قطره اشیک مزاحم چطور  همراهش خوندم و نیم

 ام روونه شد.  روی گونه
 

رسی    ع با پشت دست پسش زدم. نفهم ترین عضو بدن 
قلبه، روزی هزار دلیل براش میاری که افراموشش کنه و 

 زنه؛ اون در آخر حرف خودش و یم
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 کشیدم. از ماشی   ییاده   ماشی   رو زدم
کنار و نفس عمیقر

 شدم. 
 
ببینید گ اینجاست...آشوب خانم چه عجب ما شمارو  -

 دیدیم! 
 

با شنیدن لدای کیانا، به سمت لداش برگشتم. که 
ها کنار درخبر بزرگ زیر سایه،  دیدم همراه بقیه بهه

؛  زیرانداز انداخیر  و نشسیر 
 

کنارش نشسته   هابی که ماشی   رو دور زدم و به بهه
 بودند سالم دادم. 

 
 بعد نگاهم رو به سمت خود کیانا چرخوندم و گفتم: 

 من با چابلوسا کاری ندارم!  -
 

دونسیر  دلیل قهر بینمون  ها خندیدن و همه یم بهه
 چیه؛ کیانا دستم رو گرافت و بلند شد. 

 
آشوب من که هزار بار گفتم معذرت میخوام...چیکار   -

 سابقه و بالبی رست بیا! کنم ترسیدم بری اون م
 ...توروخدا!  بیا تمومش کنیم
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 رسی تکون دادم و گفتم: 
 باشه، ول کن دستمو...  -

 
بدون درآوردن کفشام کنارشون نشستم که دوباره کنارم 

 نشست و گفت: 
 آشبر کردیم دیگه؟ -

 
هابی  تنها رسی به سمت پایی   تکون دادم و ییک از زرد آلو 

  توی ظرف بود رو برداشتم. 
 

ذوق زده بغلم کرد و منم دستام دورش حلقه کردم. 
چندثانیه بعد ازهم جدا شدیم و مشغول حرف زدن 

 شدیم. 
 
خوای  ها خییل خالیه...نیم آشوب جات توی مسابقه -

 بیای دیگه؟
 

 لبخندی زدم و گفتم: 
میام اتفاقا...خودمم حسابی دلم برای شکست دادناتون  -

 تنگ شده! 
 
 عتماد بنفستم! اووو...عاشق این ا -
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خندیدم و همراه بقیه مشغول به پاسور بازی شدم. ییک 
 از بازی که توش ضعیف بودم همی   بود! 

 
گرافتم همش بخاطر تک هابی  ییک دو دست هم که یم

 . بود که داشتم
 

گشتم. بلند شدم و  هوا روبه تارییک بود و باید بریم
باهاشون خداحاافظ  کردم. سوار ماشینم شدم و به 

 خونه حرکت کردم.  سمت
 

 پارک کردم و ییاده شدم. 
ی
 ماشی   رو جای همیشیک

 در ماشی   رو بستم و ریموتش رو زدم. 
 

اومد و مشخص بود عمو  رس و لدای زیادی از خونه یم
اینا اومدن؛ به محض اینکه وارد خونه شدم، هامون و 
دامون دوتابی به سمتم اومدن و هرکدوم یک طرف از 

 لورتم رو بوسیدند. 
 
 سالم بر یرنسس بد اخالقمون!  -

 
همزمان گفیر  و با خنده روی پاشنه پا ایستادم و دست 

 هاشون انداختم.  دور شونه
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 علیک سالم بر دوقلوی های ناقص العقلم...  -
 حریص لدام زدن و من تنها زیر خنده زدم. 

وارد سالن که شدیم سمت عمو و محمد رافتم و با 
 هردوشون روبوش کردم. 

 
 زتون من برم لباسام عوض کنم و بیام! با اجا -

 
 عمو رسی تکون داد و گفت: 

م...  -  برو دختر
 

ها   ها رافتم. دستم رو به میله لبخندی زدم و سمت پله
 گرافتم و باال رافتم. 

 
 محمد به داداشت زنگ زدی؟ -

 گ میاد؟
 

با شنیدن لدای بابا، رس جام ایستادم و منتظر جواب 
 محمد موندم. 

 
 امروز لبح زنگ زد. آره همی    -

اکتش توی هتل بهم  بخاطر به هم زدن نامزدی رسی
 گرده ایران!  خورده. داره برای همیشه بریم
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 گرده...ایران؟ نامزدیش بهم زده...بریم
 خواستم ببینمش؛  نباید برگرده...نیم

 
دونستم برای  گرده، ویل نیم آره گفته بود میخواد بریم -

کت رو  همیشه؛ خوبه پس وقبر بیاد دیگه با بهراد رسی
 رسید.  اداره میکی   و شماهم به کارای کیش یم

 
 حلقه دستام روی میله محکم کردم و باال رافتم. 

به محض رسیدن به اتاقم، داخل شدم و درو پشت رسم 
 آروم بستم. 

 
 رسم رو به در تکیه دادم. 

 
 ای عزیزم؟ آشوب؟ آماده -

 
 با شنیدن لدای بهراد، لاف ایستادم و گفتم: 

 برو پایی   تا چند دقیقه دیگه منم حارص  میشم و میام.  -
 

لباسام رو با وست سفیدم عوض کردم. جلوی آیینه 
 ایستادم و آرایش کردم. 
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موهام رو با کش باال بستم و یه شال روی رسم انداختم. 
ادکلنم رو تقریبا روی خودم خایل کردم و حارص  شده از 

ون رافتم.   اتاق بت 
 

ها منتظر من ایستاده بود، با دیدنم  بهراد که پایی   پله
 لبخندی زد و گفت: 

 بده من دستت رو خانومم!  -
 

 با تردید دستم رو جلو بردم و توی دستش گذاشتم. 
 

ها  دست تو دست هم وارد سالن شدیم و تمام نگاه
 سمت ما چرخید. 

 
ه نگاهمون یم کردن که بهراد نیم نگایه  همه متعجب خت 
 گفت:   سمت من انداخت و روبه جمع

م رس الل  - از مقدمه چیب  و اینا خوشم نمیاد. پس مت 
 مطلب... 

 
من و سمت جابی که بابا نشسته بود کشید و روبه بابا  

 گفت: 
ت رو ازت خواستگاری کنم عمو...  یم -  خوام دختر
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ای بینشون سکوت شد و من رسم رو پایی    چند ثانیه
انداختم. تصمیمم قطغ بود و بهراد درست ترین 

 خاب برای من بود! انت
 

تونستم بهش اعتماد کنم بهراد بود. تنها   تنها کیس که یم
 کیس از عشقش به خودم مطمی   بودم، بهراد بود. 

 
من دوستش داشتم و بنظرم به مرور زمان عاشقش 

شدم. اون هیچ کم و کرسی نداشت و درست ترین  یم
 برای من، بهراد بود. 

ی
 انتخاب زندگ

 
 بابا گفت:  عمو لبخندی زد و رو به

این دوتا خییل همو میخوان داداش، عرصی هم که  -
باهات حرف زدم. اگه مواافق باشی یه مدت نامزدشون 
باشن و اول تابستون یه مراسم عقد و عروش براشون 

یم  . بگت 
 

 بابا رسی تکون داد و گفت: 
 مهم نظر آشوبمه که...  -

 
 نگاهش سمت دستامون چرخوند و گفت: 

 مواافقه، پس مبارک!  انگار که آشوبم -
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 لدای دست زدن دوقلوها و یریناز بلند شد. 
کرد و رسم چرخوندم و  سنگیب  نگاه کیس روم سنگیب  یم

 کنه؛ دیدم که محمد با اخم و آذین شوکه نگاهم یم
 

تنها کیس که از رابطه کوتاه من و سورن، احساسم 
نسبت بهش ختی داشت آذین بود. تنها دلیل اخمای 

 ...! نفهمیدممحمد رو 
 

با رها شدن دستم توسط بهراد نگاهم رو گرافتم که دیدم 
بهراد دست بابام رو بوسید و تنها لبخندی روی لبام 

 نشوندم. 
 عمو رو بغل کردم و روی مبل کناریش نشستم. 

عمو که حسابی حالش خوب بود مرضیه خانوم رو لدا 
یب  بیاره؛  زد و گفت که برامون چای و شت 

 
 حظه بیا! آشوب یه ل -

 
با شنیدن لدای آذین، از جام بلند شدم و پشت رسش 

 قدم برداشتم. 
 

ها که باال رافتیم، منو به اتاق سابق خودش و محمد    از پله
 کشید و به محض اینکه درو بست به سمتم برگشت. 
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 تو داری چیکار میکب  آشوب؟ -
 

 ریلکس روی تخت نشستم و گفتم: 
 دارم ازدواج میکنم!  -

 
 اهم کرد و اومد باالی رسم ایستاد. چپ چپ نگ

 
 زنم...  آشوب دارم جدی باهات حرف یم -

؟  تو مگه عاشق سورن نیسبر
؟  چطور میخوای با بهراد ازدواج کب 

 
 با شنیدن اسم سورن، اخمام رو توی  هم کشیدم. 

 بلند شدم و گفتم: 
 دیگه نیست آذین...اون رابطه تموم شد رافت!  -

و میدوب  و باز  ...  خوبه همه چت    داری سی   جینم میکب 
 
میدونم و بهت حق میدم اما...مطمئب  دیگه سورن رو  -

 دوست نداری؟
 

 نبودم...نه از احساساتم و نه از تصمییم که گرافته بودم. 
 

دم و بهش پشت کردم و دوباره روی تخت  پلکام روی افرسی
 نشستم. 
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کنم تنها یه چت   یادم  دوب  هروقت به سورن افکر یم یم -

و رو  .اونم لحنهمیاد..  ای که لبای دختر
ای که کمرشو گرافت...آذین من اون  بوسید...لحظه
 افهیم؟ لحظه ُمردم یم

 تورو خدا یبارم شده منو درکم کنید...افقط یبار! 
کنم، الال اینطور  االن افکر نکن از لج اون ازدواج یم

 نیست! 
خوام با اون به زندگیم  خوام...یم من واقعا بهراد و یم

 م. ادامه بد
 

 کنارم نشست و دستش پشت کمرم نشست. 
حاال که اینطوریه...حاال که واقعا برای لجبازی نیست و  -

 !  بهراد رو میخوای، امیدوارم خوشبخت بیسی
چون مطمئنم بهرادم تورو خییل میخواد و خوشبختت 

 میکنه افقط... 
 

 مکث کرد. 
ی از اشکابی که آماده باریدن بودن، رسم باال   برای جلوگت 

 و چند بار پلک زدم.  گرافتم
 
افقط میدوب  اگه سورن بفهمه...وای بخدا آشوب اون  -

یزه همه چی رو!  دیوونه  است بهم مت 
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 یوزخندی زدم و گفتم: 

هیهکاری نمیکنه...اونقدرا که افکر میکب  عاشقم  -
 نیست! 

 
 با لدای در اتاق، نگاه هردومون سمت در چرخید. 

 هم کنه گفت: محمد با اخم داخل شد و بدون اینکه نگا
 برو پایی   کارت دارن آشوب!  -

 
ون برم  از جام بلند شدم و سمت در رافتم. قبل اینکه بت 

 روبه آذین گفتم: 
 زنیم.  بعدا باز حرف یم -

 
ون رافتم. به سالن برگشتم و کنار بهراد  گفتم و از اتاق بت 

 رافت.  ای کنار نیم جا گرافتم. لبخند از روی لباش لحظه
 

زدن و قرار شد، پس افردا یه نامزدی  راجب نامزدی حرف 
یم و من افردا همراه آذین برای خرید لباس و  کوچیک بگت 

 بقیه کارها برم. 
 

استکان چای رو برداشتم و من تنها گوش دهنده بودم و 
 دادم.  در جواب حرافاشون افقط رس تکون یم
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یب  رولت مورد عالقم که بهراد عرصی   یدونه از شت 
 همراه چای خوردم.  گرافته بود رو برداشتم و 

**** 
 

 چرچ  زدم و گفتم: 
 این چطوره؟ -

 
 آذین با ذوق بلند شد و گفت: 

 خییل خوشگله آشوب!  -
 همی   و بیار... 

 
با تردید نگایه به لباس نبابر که روی رگال بود انداختم و  

 گفتم: 
 بزار اینم یه تن بزنم...  -

 ای گفت:  حریص رس جاش برگشت و با لحن بامزه
 تا روز نامزدی مگه همنیجا بشینم! بخدا که  -

 
خندیدم و بعد لباش که چشمم رو گرافته بود برداشتم و 

 به یرو رافتم. 
 

.  اومد  به راحبر عوضش کردم و این ییک حسابی به تنم یم

ون رافتم.   لبخندی زدم و از یرو بت 
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 خواستم!  اینه هموب  که یم -
 ساده و شیک! 

 
 زد و گفت:  این بار آذین با دهب  باز دورم چرچ  

 وای خدای من...عی   ماه شدی!  -
 

لبخند دندون نمابی زدم و روبه افروشنده خانیم که با 
 لبخند کنارم ایستاده بود لب زدم: 

 بردارید بقیه رو، همی   پسند شد!  -
 
 مبارکتون باشه.  -

 
تشکر کردم و به یرو برگشتم. لباسام رو تن زدم و  بعد 

ون رافتیم.  حسابی خسته شده  خرید لباس از مغازه بت 
 بودیم و هوا کامال تاریک شده بود. 

 
 آذین گوشیش زنگ خورد و جواب داد. 

خریدها رو لندیل عقب گذاشتم و پشت افرمون 
 نشستم. 

 
بوق زدم که سوار بشه و با تاخت  اومد سوار شد و  

 گوشیش رو به کیفش برگردوند. 
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 حرکت کردم و گفتم: 
 محمد بود؟ -

 
 آره...  -

 
 بود و رنگ از رخش یریده بود. لداش دلگت  

 
 نگران یرسیدم: 

 آذین؟  -
ی شده؟   چت  

 
 رسی به طرافی   تکون داد و گفت: 

سه!  -  سورن...لبح مت 
 
؟ -  خب که چی

 
 ای کشید و شیشه ماشی   رو پایی   زد.  یوف کالافه

 
کنم این همه خونرسد بودنت  واقعا من درک نیم -

 ترش؟  رو...تو الال نیم
 

 قرمز، ترمز کشیدم و نگه داشتم. با دیدن چراغ 
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"نه" آرویم گفتم و دسبر به شالم که کامل از روی رسم 
 اافتاده بود کشیدم. 

 
مضطرب بود و من خونرسد بعد ستی  شدن چراغ حرکت  

 کردم. 
 

به محض رسیدن ماشی   رو کنار استخر پارک کردم و از 
 ماشی   ییاده شدم. با کمک آذین خریدها رو داخل بردیم. 

 
شلوغ بود و احتماال عمه اینا هم اومده بودند. به خونه 

 سالن که رسیدم روبه جمع سالم کردم. 
 

حدسم درست بود و عمه به همراه شوهرش اومده 
 بودند. 

 
همه جواب سالمم رو با لبخند دادن که یهو دامون از 

 جاش بلند شد و گفت: 
 بزار من اینارو باهات بیارم اتاقت...!  -

 
شمای گرد شده هممون سمت ازم گرافتشون جلوی چ

 اتاقم رافت. 
 

 بهراد خندید و گفت: 
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ی ازت میخواد...وگرنه داداش من تنبل تر  - قطعا یه چت  
 از این حرافاست! 

 
 این بار همه خندیدن و من هم لبخندی زدم و گفتم: 

 پس برم ببینم چی میخواد.  -
 با اجازه... 

 
دامون ها رو باال رافتم. به اتاقم که رافتم دیدم  گفتم و پله

روی تخت نشسته و با لوربر گرافته به تاج تکیه داده و 
ه شده؛ بالشتم رو بغل کرده و به نقطه  ای نامعلوم خت 

 
یش شده؛  حاال مطمی   شدم که این پرس یه چت  

 
روی تخت رافتم و کنارش نشستم. رسم رو کج کردم و  

 گفتم: 
 دامون؟ -

 خوبی داداشیم؟
 

 با شنیدن لدام رس بلند کرد. 
 و به سمتم چرخوند و گفت: رسش ر  
 نیستم آشوب...  -
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نگران لاف ایستادم و با زانو جلو رافتم و مقابلش 
 نشستم. دستام رو روی زانوهاش گذاشتم و گفتم: 

 چی شده؟ -
 

با همون لورت درهمش رس پایی   انداخت و با لدابی  
 لرزید، گفت:  که از بغض یم

 عاشق شدم...  -
 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 
 مق، این ناراحبر داره؟اح -

 
 حریص نگاهم کرد و گفت: 

؟ -  وقبر کیس که عاشقش شدم متاهله چی
 این ناراحبر نداره؟

 
تا این همه دختر مجرد هست چرا رافبر رساغ یه زن  -

 متاهل؟
 

 از روی تخت بلند شد و دسبر به موهاش کشید. 
 افهمیدم.  هاش یم یریشون بود و من درد رو از توی چشم

 
 دونستم آشوب...نمیدونستم متاهله!  نیم -
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توی اینستا باهم آشنا شدیم و بعدش که افهمیدم اونم  
 کیش هست باهاش قرار گذاشتم. 

ون و نزدیک دوماه باهم بودیم. بعدش که همی    رافتیم بت 
چند روز ییش افهمیدم عقد کرده هست و قراره ماه آینده 

 عروش کنه! 
ش که افکر اون قدر سنش کمه اونقدد مظلوم چهر  

 کردم همیهی   آدم پسبر باشه!  نیم
 

 از روی تخت بلند شدم و دستاش رو گرافتم. 
ی من دامون  تونست به اندازه ی من نیم هیهکس اندازه
 رو درک کنه. 

 
اون افقط افهمیده بود و من شاهد عشق بازیاشون هم 

 بودم! 
 

 با این افکر رسی    ع چشمام یر شد و رس بلند کردم. 
 

 لبخند تلخ  زدم... 
 

ین نیم  این روزای من با عسل هم شت 
 شد!  تلخ 
 
دونم چی بگم واقعا...وضعیت بدی هست اما سغ   نیم -

 کن قوی باشی خب؟ 
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 افراموشش کن طوری که الال وجود نداشته!  
 

قطره اشیک از گوشه چشمش پایی   اافتاد و قلبم بدرد 
 . اومد

 
 رسی به دو طرف تکون داد و گفت: 

 تونم...  نیم -
 

چشمش کشیدم که همزمان در باز شد و بهراد  دستم زیر 
 داخل اومد. 

 
 دامون رسش پایی   انداخت و سمت در رافت. 

 
 زنیم آشوب!  بعدا باهم حرف یم -

 
ون رافت. بهراد متعجب به سمتم اومد  گفت و از اتاق بت 

 و گفت: 
 چش شده؟ -

 
 ای باال انداختم و گفتم:  شونه

 چت   مهیم نیست، تو واسه چی اومدی؟ -
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خندی زد و نزدیک تر شد. دستش روی گونم کشید و  لب
 گفت: 

 دلم واسه نامزدم تنگ شده...  -
 

 ام زد؛  ای روی گونه گفت و رسش رو خم کرد و بوسه
 

 هاش عادت کنم؟ چرا نمیتونم به این بوسه
تونم به بهرادی که قراره بزودی شوهر رسمیم  چرا نیم

 بشه عادت کنم؟
 

 برم.  رسم رو عقب یم دهم و  بزاقم رو بزور قورت یم
 
خییل گرسنمه بهراد...برو تا لباسام عوض کنم و بیام  -

 پایی   برای شام! 
 

 رسی تکون داد و گفت: 
 چشم نفسم، پایی   منتظرتم.  -

 
ون رافت.   گفت و بی معطیل از اتاق بت 

 
اش کشیدم.  نفس عمیقر کشیدم و دسبر به جای بوسه

 لعنت بهت آشوب... 
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 ، ، باید همون طور که نباید اونو پس بزب  باید عادت کب 
 ...  قول دادی عاشقش بیسی

 
 سمت کمد رافتم و لباسام رو توی کمد جابجا کردم. 

ون برم که  لباس هام رو عوض کردم و خواستم از در بت 
 لدای زنگ گوشیم بلند شد. 

 
ون کشیدمش و با دیدن شماره ی مازیار، روی  از کیفم بت 

 ی تخت نشستم و جواب دادم.  لبه
 
 ییل عجیب بود که بعد سه ماه زنگ زده بود. خ

ختی داشتم که رابطش با سلی   خوب شده و کارای 
 خالافش رو بخاطر آوین کنار گذاشته؛

 
 اما چرا به من زنگ زده؟

ی بگم قبل من لب زد.   تا خواستم چت  
 
 سالم...  -

 
 علیک، واسه چی زنگ زدی؟ -

 
 آروم باش، زنگ نزدم اذیتت کنم که!  -
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یک بگم...تو بیشتر از هرکیس الیق خواستم تتی 
ین انتخاب رو کردی!   خوشبخبر هسبر و بنظرم بهتر

 
متعجب از حرافاش تنها "ممنون"ای زمزمه کرد که ادامه 

 داد. 
 
من بخاطر آوینم تصمیم گرافتم که به سلی   افرلت  -

دوباره بدم و خداروشکر زندگیم رس و سامون گرافته. 
ازدواجت خییل  افقط نگران تو بودم و با شنیدن ختی 

خوشحال شدم. البته آرزو داشتم من جای بهراد بودم 
 اما، قسمت نبود... 

 
 زد؟ این مازیار بود و این جوری حرف یم

 بینم...!  کردم دارم خواب یم واقعا تعجب کردم و حس یم
 
، ایشاهلل  - خوشحالم که همهی   تصمییم گرافبر

 خوشبخت بشید. 
 
خه داریم برای ممنون، افقط شاید دیگه نبینمت آ -

 ریم...  همیشه همراه سلی   و آوین از ایران یم
 

 افکری به رسم زد و تند گفتم: 
 افردا...برای نامزدی با آوین و سلی   بیاید.  -
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 خوشحال میشم. 
 
 حاال که دعوت کردی...حتما میایم!  -

 بینمت عروسک...  پس افردا یم
 
 خوش اومدید. خدانگهدار....  -

همه چی داشت خوب ییش گفتم و قطع کردم. انگار 
رافت. خداروشکر ای زیر لب زمزمه کردم و از اتاق  یم

ون رافتم.   بت 
 

********* 
پست مت   نشستم و بشقابم رو برداشتم. خواستم برای 

 خودم غذا بکشم که لدای بابا باال رافت. 
 
 آشوب...وایسا بابا جان!  -

وع   لتی کن سورن دستاش بشوره بیاد و همه باهم رسی
 کنیم! 

 
 کشیدم و رسجام برگشتم. از اومدن سورن نیم  

 
یوف

 ساعبر گذشته بود و حبر باهم روبرو هم نشده بودیم. 
 

چون وقبر که اومد من اتاقم بودم و وقبر که من رس مت   
؛  اومدم اون رافته بود لباس عوض کنه و بیاد پایی  



 مسکوت
 

361 
 

 
وع نکردید؟ منتظر من بودید؟ -  چرا رسی

 
دم و سغ کردم رس  با شنیدن لداش، لبام روی هم  افرسی

 بلند نکنم. 
 
-  .  آره پرسم، بشی  

 
زیر چشیم حواسم بهش بود که دیدم پشت مت   روبروی 

 من نشست. 
 
 علیک سالم، دختر عمو!  -

 
هاش  رس بلند کردم و نگاهمون بهم گره خورد. ته ریش

 بلند تر از همیشه بود. 
 

بلوز سفیدی تنش بود و موهای کوتاه شدش رو به باال 
 زده بود. مثل همیشه بی نقص و جذاب...  شونه

 
 لبخند تصنغ زدم و گفتم: 

 سالم...  -
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شد از لبخندش  مطمئنم از هیخی ختی نداشت. اینو یم
 افهمید. 

 
با "بسم هللا" گفیر  عمو برای خودم غذا کشیدم و کامال 

 اشتهام برای خوردن کم شده بود. 
 

 دوسه قاشق خوردم و بلند شدم. 
 
 چرا بلند شدی؟ -

ی نخوردی که.   چت  
 

ی بگم، بهراد که یم دونستم قصدش چیه،  قبل اینکه چت  
 لبخندی زد و روبه بابا گفت: 

س داره عمو...  -  استر
 

کرد. همون  سورب  که حاال مشکوک به دوتامون نگاه یم
 طور که قاشق دستش بود، روبه بهراد گفت: 

؟ - س برای چی  ا ستر
 

 گرافت.   بهراد دست من و که رسپا ایستاده بودم،
 

 رسش رو کامل به سمت سورن چرخوند و گفت: 
 امروز نامزدیمونه!  -
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ه شد و قاشق از  سورن با چشم های گرد شده، به من خت 
 دستش اافتاد... 

 
 خواستیم وقبر اومدی بهت بگیم و سوپرایت کنیم.  -

 
لورت خندونش کم کم درهم رافت و سگرمه هاش بهم  

 گره خورد. 
 
 سوپرایز شدم!  -

 
 ترسیدم.  د بود و از رسدی کالمش یملحنش رس 

 دیگه نتونستم بمونم و بی حرف جمع رو ترک کردم. 
 

 به اتاقم برگشتم و دستم روی قلبم گذاشتم. 
 

 !  قرار نبود اینجوری با دیدنش تند بکوبی
 ...  قرار نبود اینجوری منو رسوام کب 

 
!  لعنت بهت سورن...کاش برنیم  گشبر

 دیدمت.  نیماومدی...کاش باز  کاش نیم
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چند نفس عمیق کشیدم و باید خودم رو جمع و جور 
 کردم.  یم
 

نگاهم به ساعت دیواری اتاقم اافتاد. کم مونده آرایشگرم 
 بیاد. 

 
 کردم.  هام رو حارص  یم گرافتم و لباس باید دوش یم

 
ون  به حموم رافتم و بعد یه دوش حسابی از حموم بت 

کالهش رو اومدم. حوله تن یوشم رو یوشیدم و داشتم  
 انداختم که در به تندی باز شد...  روی رسم یم

 
 با دیدن سورن، هیب  کشیدم و گفتم: 

 برای چی بی اجازه میای داخل...  -
 

 اش زدم.  دستم سمت کمربند حولم بردم و محکم گره
 

 درو پشت رسش بست و کلید رو توی قفل چرخوند. 
 

ترسیده قدیم عقب رافتم. به سمتم برگشت و با 
 که عی   کاسه خون شده بود به سمتم قدم هابی  چشم

 برداشت. 
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د.   دستاش دو طرف بازوهام گذاشت و محکم افرسی
 
این مسخره بازی که راه انداخبر رو زودتر تمومش کن  -

 کشم!  آشوب...تمومش کن وگرنه کل عمارتو به آتیش یم
 
 ترسیدم کیس لداش رو بشنوه؛ لداش باال بود و یم 

 
 شنوه!  آروم ییک یم -

 
 جفت ابروهاش باال انداخت و عصبی غرید: 

به جهنم...تو چطور همهی   کاری کردی...دارم دیوونه  -
 میشم نامزدی با بهراد یعب  چی آخه؟

 
داد. بغیص  که از ترس به  گفت و بازهام رو تکون یم یم

 جونم اافتاده بود رو پس زدم. 
 
 چون دوسش دارم!  -

 افکر کردی از لج تو بوده؟
م نیستم اشتباه افکر میکب    من بخاطر هیهکس حارص 

 زندگیم رو تباه کنم. 
 

د.   چونم رو توی دستش گرافت و محکم افرسی
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ی چشمم رسخورد  از درد لورتم جمع شد و اشک گوشه
 و کنار لبم اافتاد. 

 
 اینقدر دروغ نگو...  -

 
دستش از روی چونم برداشت و لورتم رو توی قاب 

 دستاش گرافت. 
 

ترسید منو از دست  که یمبی قرار بود و یریشون...انگار  
 بده! 

 
!  تا وقبر عاشق مب  نیم -  توب  زن ییک دیگه بیسی

 
یک خندیدم و دستاش رو پس زدم.   هیستر

 
 قدیم به عقب برداشتم و گفتم: 

 یه حس مزخرف بود که تموم شد.  -
 دیگه عاشقت نیستم!  

 من بهراد و دوست دارم...به اون اعتماد دارم...! 
 بفهم دیگه ولم کن! 

 
 زیر خنده زد و دستاش روی رسش گذاشت.  بلند 
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شم...اینقدر اسم اون عویص  رو ییش  دارم دیوونه یم -
م با یه تت  خاللش میکنم!   من نیار وگرنه همی   االن مت 

 
 . رسی به دو طرف تکون دادم و به در اتاقم اشاره کردم

 
ون!  -  از اتاقم برو بت 

 بد کنه...  خوام نامزدم بیاد تورو کنارم ببینه و افکر  نیم
 

"نامزدم" رو محکم گفتم که انگار همی   کلمه برای 
 بود.   دیوونه

 
 شدنش کاف

 
به سمت خت   برداشت و دستش دور گلوم حلقه کرد و 

 سمت تخت کشید. 
 

روی تخت هولم داد و زانوهاش دو طرف بدنم گذاشت 
 و روم خیمه زد. 

 
به نفس نفس اافتاده بود و کمرم بخاطر یهوبی اافتادنم 

 گرافته بود. درد  
 
 تو مال مب  آشوب!  -

 مال من...نزار اون روی سگم باال بیاد! 
ه...  وگرنه هیهیک نیم  تونه جلوی منو بگت 
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 م.  اش گذاشتم و نفس کم آورد  دستام روی سینه

 
 آشوب عزیزم آرایشگر اومده!  -

 
 با شنیدن لدای بهراد دستش رو برداشت و آروم یچ زد. 

 
 بفرستش بره...  -

 
 دادم و با لدابی لرزیده لب زدم: رسی تکون 

-  .  میام...بگو یکم لتی کی  
 

 لرزید و کم مونده بود زیر گریه بزنم.  لدام یم
 
 منرصف شدی وگرنه همه چی بدی  -

ی
ی پایی   و مییک مت 

 میشه آشوبم، خییل بد میشه! 
 
 بلند شو از روم...  -

 
کنار رافت و روی تخت نشست. حولم کنار رافته و نگاه 

ه دیدم، تند بلند شدم نشستم و پاهام رو اش که  خت 
 دوباره یوشوندم. 
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 هت   بیشعور...  -
 

ی بهش بلند شدم. سمت کمدم  بلند خندید...به توجه
ون کشیدم.   رافتم. تاب و شلواری از کمد بت 

 
ون یم -  خوام لباسام رو عوض کنم!  برو بت 

 
 بی حرف رس تکون داد و سمت در رافت. 

ون بره، با نیم  رخ به سمتم برگشت.  قبل اینکه بت 
 
حواست باشه آشوب...هرچی که گفتم همونکار رو  -

 !  میکب 
 

ون رافتنش  به تایید حرافش رس تکون دادم و به محض بت 
 یوزخندی زدم. 

 
 من آشوبم... 

 گ حرف گوش کن بودم که حاال دافعه دومم باشه؟
 

 ترسیدم؟ بعدشم چرا باید از سورن یم
احساس مالکیت اون یه آدم خودشیفته بود که افقط 

 کرد!  یم
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 نکرده!  حبر یبارم نگفته دوستم داره، حبر ثابتم
 دارم؟!  افکر کرده من با تهدیداش دست بریم 

 
کردم. اگه از لجش بود که  من از لج سورن اینکارو نیم

زدم  وقبر افهمیدم نامزدیش بهم زده سورن، منم بهم یم
 همه چی رو؛

 
هام  ی چشم دازهسورن برام قابل اعتماد نبود و من به ان

 به بهراد اعتماد داشتم. 
 

درسته حیس که به سورن داشتم و بهش نداشتم اما 
 شدم.  مطمئنم کم کم عاشقش یم

ون رافتم و آرایشگرها رو  بعد یوشیدن لباس از اتاق بت 
 لدا زدم. 

..... 
 

ی از سورن نبود!   هوا رو به تارییک بود و عجیبه که ختی
 

هامون رو هم دست   حلقهکل مهمونا اومده بودند و حبر 
 کرده بودم. 

 
 دونم چرا کل روز منتظرش بودم و اما اون نیومد.  نیم
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بودم االن اما دوست داشتم اونم این  باید خوشحال یم
لحظه رو ببینه؛ ببینه و افقط یکیم منو رو درک که چی  

 کشیدم. 
 
 مبارکه عروس خانوم!  -

 
ون اومدم و ا ز جام بلند با شنیدن لدای مازیار، از افکر بت 

 شدم. 
 

 نگایه به خانواده سه نفرشون انداختم و گفتم: 
 مرش...خوش اومدین!  -
 افکر کردم دیگه نمیاید...  

 
 مازیار خندید و به آوین اشاره کرد. 

 
 خانوم کوچولو دیر حارص  شد!  -

 
لبخندی زدم و آوین بغل گرافتم. با سلی   هم دست دادم 

 و خوشحال شدم از دیدنشون کنار هم؛
 

کناری ایستادن و هر لحظه من متعجب تر از قبل 
 شدم.  یم
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 موزیک رقص پیل شد و بهراد به سمتم اومد. 
 
؟ -  برقصیم دلتی

 
 دستم توی دستش گذاشتم. 
 ها سمتم ما چرخید.  ی نگاه وسط سالن رافتیم و همه

 
وع به رقص کردیم و دلهره ای عجیب بدلم  آروم رسی

 اافتاده بود. 
 
 آشوب...خوبی عزیزم؟ -
 ستات یخه... د
 

 "خوبم"ای گفتم و همزمان کل چراغ ها خاموش شد. 
 

 جیغ و داد همه بلند شد و بهراد ازم جدا شد. 
 خواست بره که دستش رو گرافتم. 

 
ه!  -  بمون اینجا قربونت برم...بمون برم ببینم چه ختی

 
بی حرف گذاشتم بره؛ چرچ  دور خودم زدم و بوی 

 عطری آشنا توی بینیم ییهید. 
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دستابی که دور مهم حلقه شد و لدای زیادی بم 
 اش کنار گوشم حس کردم.  مردونه

 
 گفته بودم نزار سگ بشم!   -

 
گفت و بی معطیل دستم رو کشید. خواستم جیغ بزنم  

 که انکار حدس زد و دستش جلوی دهنم گذاشت. 
 

 انگشتش رو گاز گرافتم و افریاد زدم. 
 
 دزده!  یم بابا...بهراد...کمک کنید این داره منو  -

 
ها  دوباره افریاد زدم و قبل اینکه به در حیاط برسیم چراغ

 روشن شد. 
 

' زمزمه کرد و لدای بهراد از پشت سدمون بلند  'لعنبر
 شد. 

 
ی زن منو؟ -  هوش...کجا میتی

 
 دونم چطور شد...  تو یک لحظه نیم
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ی که الال ندیده بودم دستش، به سمت  سورن با اسلحه
 یک کرد. بهراد برگشت و بهش شل

 
 جیغ زدم و اسم بهراد رو لدا زدم. 

 اش خورد و لدای افریاد جمع بلند شد.  تت  به شونه
 

" کنان جلو اومدن و من گیج مبهوت  بابا و عمو "یاحسی  
ه به جسم بی جون بهراد بودم.   خت 

 
انگار چشماش کور شده بود که بی توجه،منو سمت 

 ماشینش کشید. 
 
 ولم کن...کشتیتش سورن!  -

 
 توی ماشی   انداخت و درو محکم بهم کوبید. منو 

 ترسیدم.  ای که دستش بود ازش یم با اسلحه
 

 چشماش...نگاهاش...سورن ترسناک شده بود. 
 نکنه بالبی رس بهراد بیاد...؟

 
 خدایا همش تقصت  من بود. 

 تونه اینقدر دیوونه و عویص  باشه!  دونستم یم نیم
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زی رو زد و گاز ماشینش رو گرافت و حرکت کرد. قفل مرک
 ریلکش ییپش رو از داشبورد برداشت. 

 
 محکم مشتم رو روی شیشه زدم و گفتم: 

 نگه دار...سورن تورو خدا!  -
 

 دستش رو باال برد و افریاد زد. 
 
 خفه شو!  -

 همش بخاطر تو شد میفهیم؟
بخاطر تو قید همه چی رو زدم و حاال به پرس عموم 
 شلیک کردم. هیس کن که بدجور کفری ام ازت! 

 
 مثل خودش لدام رو باال بردم و گفتم: 

...ولم کن برم!  - ...تو مرییص   تو رواب 
ی منو؟  کجا میتی

 
 گفتم ساکت...حرف آدم حالیت نیست؟  -

 
ترسیده رس جام برگشتم. رسم به شیشه تکیه دادم و 

 اشک ریختم. 
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لعنت به من...الال حدس همهی   کاری رو نزده بودم. 
ه؟!   وای حاال عمارت چه ختی

 
 آبرومون ییش آدم و عالم رافت. 

 بدی براش بیاافته... 
ر
 بهراد...نکنه اتفاف

 
 وای هنوز لدای شلیکش توی رسم هست. 

 
م بندازی روی رست!  -  بپوش اینو تا یه شال هم بگت 

 
 رسم برگردندم و با دیدن کتش، دستش رو پس زدم. 

 
 نمیخوام.  -

  ماشی   رو کنار زد و کت رو دور بازهای برهنم انداخت و 
 گفت: 

 خواهش نکردم...دستور دادم!  -
 

هام کشیدم که رسجاش برگشت و دوباره  دسبر به چشم
 راه اافتاد. 

 
ترسیدم بالبی رس بهراد اومده باشه. اگه  نگران بودم و یم

 بیاافته سورن هم میاافته زندان و مسبب این 
ر
اتفاف

 اتفاقات افقط یک نفره، اونم منم! 
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ه به لورت   کامال جدیش لب به سمتش برگشتم و خت 

 زدم. 
 
 سورن...متوجه هسبر چیکار کردی؟ -

اگه بالبی رسش بیاد...وای یک ثانیه هم از جلو چشمم  
ه!   کنار نمت 

 
ه!  -  هیهیش نمیشه، جابی زدم که نمت 

 
 ناباور خندیدم و دستم جلوی دهنم گذاشتم. 

 
 وای باورم نمیشه...تو دیوونه شدی!  -

ه؟ سورن چرا همهی   کاری کردی؟   یعب  چی جابی زدم نمت 
 

همزمان لدای زنگ گوشیش بلند شد و درحایل که  
  گوشیش رو بریم

ی
داشت، ماشی   رو مقابل پاساژ بزرگ

 نگه داشت و گفت: 
 محض رضای خدا دو دقیقه ساکت باش!  -

 
 گفت و بعد جواب گوشیش رو داد. 

 محسن برنامه عوض شد...بهراد و زدم!  -
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الال نمیشه جلوی چشم باشم یه جابی ییدا کن رسی    ع  
 !  که نتونن افعال ییدام کی  

 
 نمیدونم محسن چی گفت که داد زد: 

وع نکن...  -  تو رو جدت تو ییک دیگه رسی
 کاری که گفتم و بکن! 

 
 گوشی رو از کنار گوشش پایی   آورد و سمت من برگشت. 

 
-  !  بشی   تو ماشی   و الال به رست نزنه ییاده بیسی

 
 ای به رس و وضعم کردم و گفتم:  با دست اشاره

ون  - اتفاقا زده بود به رسم اما با این رس و وضع نمیشه بت 
 زد. 
 

"خوبه" ای گفت و از ماشی   ییاده شد و دسبر به 
 اش کشید.  موهای بهم ریخته

 سمت پاساژ رافت و به محض اینکه وارد پاساژ شد. 
 

 گوشیش رو که روی داشبورد بود برداشتم. 
 

 لفحه رو کشیدم که دیدم رمز داره؛
شکه شانش... 

ُ
 ِبخ
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شانیس چند تا عدد زدم و بعد تاری    خ تولدش که هیچ  

 کدوم نبود! 
 

 کشیدم و گوشی رو رسجای قبلش برگردوندم. نگاهم 
 
یوف

به آیینه اافتاد و حریص موهای بازم رو جلو آوردم و 
 باافتم. دوباره پشتم انداختم. 

 
دم و خدا  میدونست تو این وضعیت  لبام روی هم افرسی

 رافته چیکار کنه داخل پاساژ... 
 

گوشیش زنگ خورد و با دیدن شماره بابا، رسی    ع جواب 
 دادم و گوشی رو مقابل گوشم گذاشتم. 

 
 الو بابا...  -

 
آشوب...این پرس چش شده چرا همهی   کاری کرد؟  -

 ها؟ 
 

 سمت شیشه برگشتم و با لدای لرزوب  لب زدم: 
 بهراد چطوره؟نمیدونم بابا؛  -

 
ا میگن وضعش وخیمه!  -  تازه آوردیمش و دکتر
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به سورن بگو زود برت گردونه...باهاش کار دارم نمک به 
 حرومو... 

 
ی بگم، گوشی از دستم کشیده شد و  تا خواستم چت  

 چطور نشنیدم که درو باز کرده و سوار شده؟
 
 بده من گوشیو...  -

 
توجه به لدا های خرید رو بغل من یرت کرد و بی  جعبه

 زدن های بابام تماس رو قطع کرد. 
 

 نگاه یرخشیم بهش انداختم و گفتم: 
 خییل عویص  شدی -

 ازت متنفرم...! 
 

گوشی رو توی داشبورد انداخت و ییک از جعبه هارو باز  
ون آورد.  کرد و شال حریر گلبه  رو ازش بت 

ی
 ای رنیک

 
 سمتم گرافت و گفت: 

 بپوش اینو!  -
 

 و روی رسم انداختم. حریص از دستش گرافتم 
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 تنها درد تو اینه؟  -
 بگت  یوشیدم...راحت شدی؟

 
دستش روی افرمون گذاشت و رسش رو کامل به سمتم 

 چرخوند. 
 

ه شد و  د و بی حرف به جلوش خت 
پلکاش روی هم افرسی

 راه اافتاد. 
 

س اونقدر یوست لبم رو   نزدم و از استر
 
دیگه حرف

 جوییدم که خون اافتاد. 
 

خارج شدیم و وارد یه ویالی بزرگ شد.  تقریبا از شهر 
 ماشی   رو جلوی خونه نگه داشت و ییاده شد. 

 
حولله غر زدن نداشتم و ییاده شدم. پشت رسش داخل 

 رافتم. به محض ورودمون لداش زدم. 
 سورن...  -

 
 رسجاش وایساد و به سمتم برگشت. 

 دستام رو باز کردم و گفتم: 
 چرا منو آوردی اینجا؟ -

 که چی بشه؟
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 اش کشید و با لدابی گرافته لب زد.  دسبر به شقیقه

 
تا وقبر به حرافام گوش بدی...تا وقبر آشبر کنیم اینجا  -
 مونیم!  یم
 

 به سمتش قدم برداشتم و یربغض لب زدم: 
وع نشده  ما که قهر نیستیم...بعدشم رابطه - ی ما رسی

 تموم شد! 
؟  چرا اینقدر ارصار میکب 

 ه واقعا عاشقیم...؟چرا جوری رافتار میکب  انگار ک
 

با اعصبانیت روی کنسویل که کنار دیوار جلوی در بود زد 
 و افریاد زد... 

 
کل مجسمه ها روی زمی   ریخت و همزمان با غیم که در 

 اش عجی   شده بود، لب زد:  تارهای لوبر 
 چونکه من عاشقتم آشوب!  -

 
د از اعصبانیت،  مکبی کرد و درحایل که نفس نفس مت  

 جلو تر اومد. 
در مقابل چشمای متعجبم، لورتم توی قاب دستاش   

 گرافت. 
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 ای که دیدمت، دلم لرزید...  از لحظه -

 و تک تک کارابی که  برای شجاعت
ی
هات، برای دیوونیک

 میکردی. 
ی  آشوب تو...تو شدی خدای روی زمی   من...تو معجزه

 !  مب 
خوام  خواستم نفس بکشم و حاال یم تا ق بل تو افقط یم

  
ی
 کنم...افقط باتو! زندگ

 
تک تک کلماتش قلب لعنتیم رو لرزوند. تک تکشون 

ای بود  هیجاب  به دلم انداخت که هر موقعیت دیگه
 کرد.  یریدم بغلش و...حاال وضعیت خییل افرق یم یم
 

 رسم رو عقب کشیدم و لب زدم: 
 چطور باورت کنم؟ -

 الال چرا باید باورت کنم؟
...تو...نیم چی به رسم اومد وقبر  دوب   سورن تو منو کشبر

با اون دختر دیدمت...چی برسم اومد وقبر داشبر 
 باهاش.... 

 
 نتوسنتم ادامه بدم و بغضم ترکید... 

 پشت کردم و دستام جلوی دهنم گذاشتم. 
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 . ام گذاشت اش رو روی شونه از پشت بغلم کرد و چونه
 
خوام...بخاطر همه دردابی که بخاطر من   معذرت یم -

 کشیدی. 
ان بده، افرلت حرف زدن بده بهم عزیز بهم افر  لت جتی
 دلم! 

 
هام رو بستم...عقلم  گوشه لبم کشیده شد و پلک

گفت"لعنبر رام نشو رسی    ع" و قلبم...قلب خونه  یم
گفت"بغلش کن آشوب، ببخشش  خراب کنم یم

 اشوب"؛
 

وز شد!   درگت   بودم بی   عقل و قلبم؛ باالخره قلب یت 
 

ه به لو  رت منتظر و حسابی به سمتش برگشتم و خت 
 مظلومش، لب زدم: 

 اینم افرلت...حرف بزن!  -
 خوام بشنوم.  یم
 

 لب هاش کشیده شد.   گوشه
دستم رو گرافت و سمت سالب  که برعکس حیاطش  

 . کوچیک بود کشید
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کنارم روی مبل نشست و ساق دستاش روی پاهاش  
 گذاشت. 

 
وع کرد.   روبروبی رسی

ه به مت    مکث کوتایه کرد و خت 
 
افرستاد هیخی  رافتم انگلیس بجز یویل که عمو یم وقبر  -

شد.  نداشتم که همونم خرج خوابگاه و کتابام یم
تونستم مثل دوستام خرج کنم و دنبال کار بودم و  نیم

ی دانشگاه کار ییدا کردم. تا اینکه با ییک از  توی کاافه
های کالس لمییم شدم و بهم ییشنهاد کار داد. از  بهه

کار خطرناک و همه چیش رو گفت همون اولش گفت که  
ی بود که برام مهم بود  ! اما حقوقش تنها چت  

م...    افکر کن با اولی   حقوقم تونستم یه خونه بگت 
 سلی   

تا خرخره وارد کثاافت شدم و وقبر که مازیار عویص 
حامله رو ول کرد، تصمیم گرافتم بکشم کنار...چون 

ا  کبر با اونقدر جمع کرده بودم که هتل "..." روهم رسی
 و آوین که حسابی 

یاشار زده بودم. کشیدم کنار و با سلی  
 دوستش داشتم زندگیمون رو کردیم... 

 
 مکث کرد و نگاهش رو به من دوخت... 

ای طول کشید که  ابروبی باال انداختم و چند لحظه
ابی که شنیدم رو هضم کنم. 

 چت  
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دادم بهش؛  پس سورن خالافکار بوده و یجورابی حق یم
دونم نداری و بی یویل  وزای سخت داشتیم و یمماهم ر 

 خییل سخته؛
 

 اما یه سوایل خییل ذهنم رو درگت  کرده بود. 
اگر این ماجره هفت سال ییش تموم شده، پس این 

 نامزدی جریانش چی هست؟
 

 لئورا گ بود؟
کجای داستان بود که بعد بهم زدن نامزدیشون هتل و 

اکتش بهم خورده و مجبور شده هتل  رو به یاشار رسی
 بده؟! 

 
ه به سورن، چشمام ریز کردم و  لب زدم:   خت 

 پس ماجرای لئورا چیه؟ -
 چرا بخاطر اون هتلت رو از دست دادی؟

 
 کشید و رسی به دو طرف تکون داد. 

 
 یوف

 
ییک دیگه از گندابی که زدم و تاوانش شد نامزدی با  -

یک بودیم. لئورا خواهر نا تب  لئورا؛ با یاشار و مازیار رسی
ه رل زدم و شش  یاشار اما حسابی براش عزیزه...با دختر
ماه باهم بودیم. وقبر جدا شدیم به یاشار گفت و یاشار 
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م  دیوونه شد و گفت باید رابطتتون ادامه بدید و حارص 
برای اینکه با خواهرم ازدواج کب  هر کاری کنم. منم 

بخاطر یول، هتل رو ازش خواستم که کامل مال خودم 
 بشه؛

 بول کرد و قرار شد بعد عقد کامل هتل مال من بشه. ق 
 

 منتظر نگاهش کردم که سمتم چرخید و ادامه داد. 
رافت دانشگاه لئورا و وقبر اومد مادرش رو از دست داد.  -

بعدشم خودم دودل بودم و هربار به هر بهونه 
مینداختم عقب تاری    خ عقد رو؛ خالله ماجرا از این قرار 

خواستم باهاش عقد کنم.  هتل یمبود و من افقط بخاطر 
ی که من مهم بود، یول بود!   چون تنها چت  

 
 رسی تکون دادم و گفتم: 

وقبر هم نامزدی رو بهم زدی هتل رو ازت گرافت. ویل  -
 !  توهم حقته...دختر باز عویص 

وای سورن باورم نمیشه بخاطر یول تا این حد ییش 
 ...  رافبر

 
 زد: خندید و دستم رو توی دستاش گرافت و لب 

اما بعد تو همه چت   عوض شد. اینو شبی که تصادف   -
 ! کردی افهمیدم

 !  آشوب تنها دارابی من توبی
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 ...  خودتو از من نگت 
 

 ی توی انگشتم گذاشت و لب زد:  انگشتش رو روی حلقه
 این نامزدیو تموم کن...مال من شو آشوب!  - 

خوام، تو رو واسه همیشه تو  من رابطه ییک دو روزه نیم
 خوام...  یم یمزندگ

 
بان قلبم باال رافت...   تحت تاثت  حرافاش قرار گرافتم و رص 

 
من خودمو گول زده بودم. من هنوزم عاشق این مرد 

رافت برای  بودم. عاشق نگاهاش و دلم ضعف یم
 مظلومیت توی چشاش... 

 
تونستم به این راحبر قید  نیم  اما من نامزد بهراد بودم. 

  همه چی مت   
ی
 کرده بودم.    دم و اشتباه بزرگ

 
دستم رو پس کشیدم و نگاهم رو از چشمابی که همه 

 بود، گرافتم. 
ی
 زندگ

دونم  دونم چیکار کنم...نیم تونم سورن...نیم نیم -
 چطوری دوباره بهت اعتماد کنم. 

 
نزدیک تر اومد و دستاش دور کمرم انداخت. موهای بلند 
 و لاف شدم که پشت شونم اافتاده بود رو نوازش کرد. 
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عتمادت رو بدست میارم...اون قلبی که رنجوندم رو ا -

 کنم!  بدست میارم...همه چی رو تک به تک درست یم
 

رسم رو کامل به سمتش چرخوندم. چون دقیقا کنارم 
هاش  . مردمک چشم نشسته بود، افالله بینمون کم بود 

ه شد.   رو چرخوند و به لبام خت 
 

میخواد زدم  دستش رو روی لورتم گذاشت و حدس یم
 چیکار کنه؛

 
رسی    ع رسم برگردوندم که بیخیال نشد و محکم گونم رو 

 بوسید. پلکام رو بستم و حریص لداش زدم. 
 
 سورن!  -

 لطفا... 
 

 بلند و مردونه خندید؛ افاللش رو حفظ کرد و گفت: 
م. هرچند دلم هوس اون  - نتونستم جلوی خودم رو بگت 

 لبات کرده بود اما به همینم راضیم... 
 

 
 
 کشیدم و بلند شدم. من به افکر چی بودم و سورن به یوف

.. پرس مردم با اسلحه زده و عی   خیالشم نیست!   چی
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سورن بیا و به قولت عمل کن...مگه نگفبر به حرافام   -

 گردونم؟ گوش بدی و آشبر کب  برت یم
 بیا بریم من نگرانم... 

 
دوباره اخماش توی هم کشید و بیخیال به پشبر تکیه 

 تاش دو طرف باز کرد و لب زد. . دس داد 
 
ی بشه ختی میده.  -  محسن افرستادم بیمارستان؛ چت  

 
هنوز حرافش تموم نشده بود که لدای زنگ گوشیش 

 بلند شد. 
 

داشت،  خم شد و درحایل که گوشیش رو از روی مت   بریم
 لب زد. 

نه!  -  حالل زادست...ببی   داره زنگ مت  
 

 تند به سمتش رافتم و گفتم: 
 بده! خب جواب  -

 
 آیکون ستی  رنگ رو کشید و جواب داد. 

 گوشی رو روی بلندگو گذاشت... 
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 چی شد محسن؟ -
 زندست؟

 
چقدم ریلکیس داداش...من موندم تو چطور تو چطور  -

؟  موجودی هسبر
 

 وسط حرافش یرید و گفت: 
 کم زر بزن، جواب سوالم بده!   -

 
 زندست و خدا به تو ییک رحم کرد که حالش خوبه!  -

 
احبر کشیدم و راحت به کوسن پشت رسم تکیه نفس ر 

 دادم. دستم روی قلبم گذاشتم و خدا رو شکر کردم. 
 
ی شد بهم اطالع بده!  -  خداروشکر...باز ختی

 افقط، شکایت کردن؟
 
 آره. پس چی افکر کردی؟ -

ه...شاید بتوب  رضایت  پلیسا دنبالیر  و برگردی بهتر
ی!   عموت بگت 

 
 گردیم...  افردا بریم -
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بدون اینکه منتظر جواب از محسن بمونه تماس گفت و 
 . رو قطع کرد

 
 چرا افردا؟ همی   امشب برگردیم.  -

 
 گوشی رو روی مت   یرت کرد. 

 نمیشه!  -
بزار امشبو ییشت باشم...بعدش اافتادم زندان یه مدت 

 بینمت!  نیم
 دلم تنگ میشه... 

 
بغیص  به گلوم چنگ زد و دلم گرافت. گلوم رو لاف  

 نلرزه... کردم که لدام 
 
 کنم رضایت بدن اجازه نمیدم...من راضیشون یم -

 
لبخند کخی زد و منو توی آغوشش گرافت. من 

خواستمش، دوستش داشتم و بیشتر از این مقاومت  یم
 نکردم. 

 
 هام رو بستم.  ی یهنش گذاشتم و پلک رسم روی سینه

 
 تو افقط کنارم باش...دیگه هیخی نیم خوام!  -
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م.  میشه..یمهمه این مشکالتم تموم   گذره دلتی
 
 کاش زودتر بگذره...   -

 خسته شدم. 
 

 روی رسم رو بوسید. 
 
بلند شو آشوب...بلند شو لباسات عوض کن و یه  -

ی حارص  یم . منم تا تو بیای یه چت   کنم برای  دوش بگت 
 خوردن. 

 
 لباسم خییل جذب بود و الال باهاش راحت نبودم. 

 
 من که لباس باهام نیست.  -

 
 خرید اشاره کرد.  با مشماهای

 چند دست برات گرافتم.  -
خونه که ته سالن بود رافت.   گفت و سمت آشتی 

 
هنم رو بزور  مشماها رو برداشتم و به ییک از اتاقا رافتم. یت 
در آوردم. دوش رسرسی گرافتم و بلوز و شلوار سبر که 
 سفید بود و پاندای های کوچولو روش بود رو تن زدم. 

 



 مسکوت
 

394 
 

ی خیسم رو بدون شونه لبخندی بهشون زدم و موها
ون  زدن بستم. شال رو روی رسم انداختم و از اتاق بت 

 رافتم. 
 

خونه رافتم که همزمان سورن با بشقاب  های  سمت آشتی 
ون اومد.   توی دستش بت 

 
های  نگایه به لباسای تنم انداخت و درحایل که بشقاب

 رو روی مت   یم
 ذاشت، لب زد:  ماکاراب 

 بهت میاد.  -
 

 و زیر لب آروم تشکر کردم.  پشت مت   نشستم
در سکوت شاممون رو خوردیم و البته من چند قاشق 

 بیشتر نتونستم بخورم. 
 

 زود کنار کشیدم. که لدای سورن بلند شد. 
 
 چرا نخوردی؟ -

 
 میل ندارم...  -

 
 از پشت مت   بلند شدم و سمت اتاق رافتم. 

م بخوابم.  -  خییل خستم. مت 
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..مریض مییسی موهات رو خشک کن بعد بخواب.  - 

 اینطوری. 
 

" ای  قبل اینکه وارد اتاق شم، به سمتش برگشتم و "باشه
 زیر لب زمزمه کردم. 

 
وارد اتاق شدم و شالم رو از روی رسم کشیدم و دراز  

 کشیدم روی تخت؛
 

 به یهلو خواییدم و یتو رو روی خودم کشیدم. 
 دونستم باید چیکار کتم.  ذهنم درگت  بود و نیم

 
منده بودم. خودم با  بهراد حرف زدم و حاال واقعا رسی

ام انجام داده بودم،  حالم از کاری که با منطق مسخره
 خورد.  بهم یم

 
 زدم؟ افکر کردم....چطور نامزدی رو بهم یم

...؟  الال با چه روبی
 آشوب احمق... 

با لدای باز شدن در اتاق، رسم سمت در چرخوندم. با 
 کشیدم. دیدن سورن، دوباره رس جام دراز  
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 بلند شو...  -
 

ی که خواسته بود بلند شدم و نشستم.   متعجب از چت  
 

منتظر نگاهش کردم که از کشوی مت   توالت، سشواری 
 رو در آورد. 

 
 به مت   لندیل روبروش اشاره کرد و گفت: 

 بیا بشی   اینجا...موهاتو خشک کن!  -
 

بردم. ک  داد، لذت یم دروغ چرا...از اینکه بهم اهمیت یم
 که دوست نداشته باشه؟یه  
 

 نیمهه لبخندی زدم و رافتم پشت مت   نشستم. 
م که دستش رو عثب   خواستم سشوار رو ازش بگت 

 کشید. 
 

 موهام رو کامل پشت شونم برد و گفت: 
 کشم واست...   خودم یم -

 
 تونم.  خودم یم -

 
 از توی آیینه نگایه بهم انداخت و گفت: 
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...خودم دوست دارم  نگفتم نیم -  برات بکشم! توب 
 

 به لندیل تکیه دادم و دستام رو به سینه زدم. 
 

ه شدم و گفتم:   توی آیینه بهش خت 
 کب  زیادی عوض شدی؟ احساس نیم -

 
 چشمیک زد و سشوار رو روشن کرد. 

 خم شد و کنار گوشم لب زد. 
 
ات عاشق شدنه...حاال این عوض شدنه رو  - تاثت 
 پسندی بانو؟ یم
 

 :ای کردم و گفتم تک خنده
 خییل...  -

 
خواد چکار   موهام رو باال گرافت و قبل اینکه بفهمم یم

 کنه، لباش روی گردنم گذاشت و طوالب  بوسید. 
 

هام بسته شد. تمام تنم گر گرافته بود  نفسم گرافت و پلک
 های عجیبی به تنم رخنه کرده بود.   و حس
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نتونستم طاقت بیارم و دستم روی لورتش گذاشتم و 
 رو زمزمه کردم که ادامه نده؛لحن آرویم اسمش 

 
 رسش رو بلند کرد و همزمان چشمام باز شد. 

 بزاقم رو قورت دادم و تند گفتم: 
 دم.  اش خودم انجام یم بقیه -

 
سشوار ازش گرافتم و شونشون زدم. بستمشون و بلند 

ه  شدم. که دیدم روی لبه ی تخت نشسته و بهم خت 
 شده؛

 
 کنارش نشستم و گفتم: 

...؟ نگام یم چرا اینجوری -  کب 
 

 دسبر به موهام کشید و با جدیت گفت: 
 دیگه لختشون نکن موهاتو...افرافری هاتو دوست دارم.  -

 
 ابروبی باال انداختم و متعجب لب زدم: 

 واقعا؟ -
 

رسی به نشونه تایید تکون داد و دستاشو دور شونم 
 انداخت و منو توی بغلش کشید. 
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ی بگ م که لدای زنگ رسم رو بلند کردم و خواستم چت  
 آیفون بلند شد. 

 
دستاش از روی شونم برداشت و من هول شده بلند 

 شدم. 
 
 نکنه پلیسا باشن؟ -

 
 ای باال انداخت و سمت در رافت.  شونه

 
پشت رسش رافتم که سورن بعد دیدن آیفون رسی به دو 

 طرف تکون داد و دستاش روی لورتش کشید. 
 
 پلیسان...  -

 کردن؟لعنبر چطور اینجارو ییدا  
 

 ترسیده جلو رافتم و گفتم: 
 باز نکن.  -
 نمیشه...راه افراری نیست.  -

 
 گفت و در رو باز کردم. 

 سمت من برگشت و لب زد: 
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توی کمد افک کنم لباسای زن سابق محسن باشه، یه  -
 مانتو و شلوار بپوش رسی    ع... 

 
 رسی تکون دادم و هول به اتاق رافتم. 
دم و مانتو و در کمدی که ییش کنسول بود رو باز کر 

 شلوارش که حسابی به من گشاد بودن رو تن زدم. 
 

ون رافتم که دیدم دارن دستای سورن رو  تند از اتاقم بت 
نن.   دستنبد مت  

 
 تاری    خ تکرار شد... 

 دیدم.  کاش هیهوقت این لحنه رو نیم
 

بغض کرده جلو رافتم که سورن رسش رو به سمتم 
 چرخوند و گفت: 

 با ماشی   من برگرد...  -
 
ی تکون دادم و بعد با دوتا رسباز که دو طرافش رس 

ون بردنش؛  وایساده بودن، بت 
 

سوییچ رو برداشتم و بعد قفل کردن درخونه رافتم سوار 
 ماشی   شدم. 
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گوشی سورن باهام بود، ویل رمزش رو بلد نبودم. از 
ون رافتم و سمت بیمارستان روندم...   حیاط بت 

 
** 
 

بیمارستان، تند به سمتش با دیدن محسن توی محوطه 
 رافتم. 

 
-  !  محسن...سورن و گرافیر 

 
ساندویخی که دستش بود رو روی لندیل انداخت و بلند 

 شد. 
 
؟ چطور ییداتون کردن؟ -  چی

 
 نمیدونم محسن...نمیدونم.  -

ی الزم بشه!   افقط باید بری ییشش شاید چت  
م ییش بابا اینا، شاید بتونم باهاشون حرف بزنم   منم مت 

 اال بی افایده باشه... که احتم
 

 رسی تکون داد و گفت: 
 باشه...افعال میبینمت -
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گفت و از کنارم گذشت. سمت بیمارستان قدم برداشتم  
که لداش از پشت رسم باعث شد رسجام بایستم و 

 سمتش برگردم. 
 
افهمیدم...گوشی سورن روشن بود و اینا با شمارش  -

 ردش رو زدن! 
 اافتاده...من برم

ی
 .تو دردرس بزرگ

 
های بلند سمت خروچی  گفت و بی معطیل با قدم

 بیمارستان رافت. 
 

 کشیدم و داخل بیمارستان شدم و از پذیرش یرسیدم 
 
یوف

ی بود رافتم.   و به بخیسی که بهراد بستر
 

و دوقلوها، به سمتشون رافتم   با دیدن بابام و عمو و عمه
 و بابا رو لدا زدم. 

 
 بابا...  -

 
 سمت من چرخید. با شنیدن لدام نگاهم همه 

 بابام محکم بغلم کرد. 
 

 ازم جدا شد و گفت: 
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 خوبی آشوب؟ -
 گرافتنش عویص  رو؟  

 
 رسی به نشونه تایید تکون داد. 

 
 بهراد حالش چطوره؟ -

 
خوبه اما باید چند روزی توی مراقبت های ویژه بمونه  -

نش بخش!   بعدش میتی
 

"خداروشکر" ای گفتم و رافتم روی لندیل هابی که عمه 
 دوقلوهای نشسته بودن، نشستم. و 
 

 ام اافتاد.   دستام توی هم گره زدم و نگاهم به حلقه
 آوردم.  ای که باید درش یم  حلقه

 
نگایه به اطراف انداختم و وقبر دیدم کیس حواسش بهم 
نیست، درش آوردم و توی جیب مانتوبی که حسابی بهم  

 گشاد بود، انداختم. 
 
 هامون...دامون؟ -

ید خونه. پرسا بلند شید   آشوب و عمه رو بتی
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 دامون رسی به سمت باال تکون دادم و گفت: 
م...میخوام همینجا بمونم.  -  من نمت 

 
 اش گذاشت و گفت:  عمو دست روی شونه

 یاال بابا جان...افردا لبح باز میاید!  -
 

 همراهشون 
 
دیگه مخالفبر نکردن و من بدون هیچ حرف

کردم و حلقه رو هام رو عوض   به عمارت برگشتم. لباس
 توی عسیل کنار تختم انداختم. 

 
 روی تخت دراز کشیدم و به افکر رافتم... 

ترسیدم باز بالبی رسش  سورن دشمنای زیادی داشت و یم
 خواستم اونجا بمونه!  بیاد...نمس

 
 که آزاد شده بود!  تازه چند ماه نبود 

 به یهلو دراز کشیدم و یاد حرافاش اافتادم.. 
بود که حاال این من بودم که اونقدر قشنگ حرف زده 

 خواستم مانع عشقر که بینمون هست بشم.  نیم
 

 لبخند روی لبم اومد... 
شد ما بهم برسیم و تمام این مشکالت تموم  یعب  یم
 بشه؟
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شد و اون باالبی خوب میدونه چیکار   مطمئنم تموم یم
 هاش؛ من باورش دارم.  کنه برای خوشحایل بنده

 
م، با افکر سورن و اینکه چط ور رضایت عمو رو بگت 

 های خستم بسته شد...  پلک
 
 •یک هفته بعد•
 

 دستام رو به کاتر کنار تخت تکیه دادم و گفتم: 
 درد که نداری؟ -

 
 جفت ابروهاش باال انداخت و گفت: 

 ندارم آشوب...بخدا که خوبم.  -
 خوام زودتر مرخص بشم برم خونه...  افقط یم

 
 کردم. دستم رو سمت یتوش بردم و جمعش  

 
 داری مرخص مییسی دیگه...کم غر بزن!  -

 
مچ دستم رو محکم گرافت که رس بلند کردم و متوجه 

گیش به انگشت بدون حلقم شدم.   خت 
 
 حلقت کجاست...؟ -
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 گلوم رو لاف کردم. دستم رو کشیدم و گفتم: 

 خونه جا گذاشتم.  -
 

 خواستم تو بیمارستان دعوا راه بندازه؛ نیم
 م. زد شب باهاش حرف یم

 
 خوبه...ترسوندیم!  -

 
لبم رو به دندون گرافتم و ساکش لباسای عوض شدش 

 رو جمع کردم. 
 
حاال که خوب شدی...یعب  امروز روز دادگایه  -

 خواید رضایت ب...  سورن...نیم
 

 وسط حرافم یرید و محکم گفت: 
 نه!  -

 شنوم عصبی میشم.  دیگه بحثش باز نکن...اسمش که یم
 

.  شد راضیشون کرد  جوره نیم سکوت کردم و واقعا هیچ

 کردم و تنها بابام مونده بود.  با عمو که جرئت نیم
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 داخل شدند. برای بلند شدنش کمکش  
ی
در باز شد و همیک

ون رافتم.   کردن و پشت رسشون از بیمارستان بت 
 

 خواستم برای دادگاه برن سوار نشدن!  بابا و عمو که یم
باز شده رو  خواستم ییاده بشم که بابا متوجه شد و در 

 محکم بست. 
 
 تو هیچ جا نمیای آشوب!  -

 بشی   رسجات... 
 

از بابا نگاه گرافتم و رسجام نشستم. دستای لرزونم رو 
 توی هم حلقه کردم. خداحاافظ  کردن  و رافتند. 

 
ون کشیدمش؛  با لدای زنگ گوشیم، از جیبم بت 
با دیدن شماره محسن، نگایه به دامون که داشت 

 ختم و گفتم: زد اندا استارت یم
 یه دو دقیقه بمون من جواب این تلفن رو بدم و بیام.  -

 
 افقط زود بیا...  -

 
رسی تکون دادم و از ماشی   ییاده شدم. کیم دور تر از 
 ماشی   وایسادم و قبل اینکه قطع بشه جواب دادم. 
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گوشی رو کنار گوشیم بردم که لدای بمش توی گوشم 
 پخش شد. 

 
 آشوب چیکار کردی؟ -

 
...تنها کیس که یمهی - تونه عمو رو رایص  کنه بهراِد،  خی

 کنه!  اما اونم به هیچ عنوان قبول نیم
 
وای...آدمای یاشار تو زندانن، یاشار بدجور شاکیه که  -

 خواهرشو ول کرده! 
ار ن تو زندان...   بخدا که این بار زندش نمت  

 
 لورتم رو جمع کردم و گفتم: 

 من چیکار کن -
ی
 م؟خدا نکنه...تو مییک

 سورن حبر اگه اینا هم رضایت بدن، اون اسلحه... 
 
 مجوز داره، آشوب تمام تالشت رو بکن.  -

 من باید برم...سورن و آوردن! 
 

 تنها یک کلمه گفتم "خداحاافظ" و قطع کردم. 
تمام تنم به رعشه اافتاده بود و اگر بالبی رس سورن 

 اومد...؟ یم
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 حبر افکرشم بغض سنگیب  به گلوم انداخت. 
 اجازه نمیدم، اجازه نمیدم بالبی رسش بیاد... من 

 
 اون جز من هیهکسو نداره... 

 باید سورنم رو نجات بدم، هر طور که شده! 
 

هام  ام رو زیر چشمام کشیدم که اشک انگشت سبابه
 نریزه... 

 
سمت ماشی   برگشتم و به محض نشستنم، روبه بهراد  

 گفتم: 
ی رو بهم باید به سورن رضایت بدی وگرنه این نامزد -

نم!   مت  
 

هامون که روی لندیل جلو نشسته بود و دامون پشت 
 افرمون، با تعجب سمت من برگشتند. 

 
 بهراد با اخم سمت من برگشت و گفت: 

؟ -
ی
 حواست هست چی مییک

 
 رسی به سمت پایی   تکون داد و با لحن محکیم گفتم: 

 شم.  همینه که گفتم...اگه رضایت ندی، ازت جدا یم -
ه شد.  ومد و توی چشمخشمگی   جلو ا  هام خت 
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تو گفبر افراموشش کردم. خودت گفبر ازدواج کنیم...تا  -

 دیدیش زدی زیر همه چی نامرد؟
 
 گفتم و رس قولمم هستم!   -

اما این بار افرق داره...آدما یاشار توی زندانن و ممکنه 
 بکشنش! 

 رضایت میدی یا همی   االن تمومش کنم؟
 که حرف بابام یا هیهکس 

هم   ای برام دیگهمیدوب 
 نیست! 

 
 لدلش رو باال برد و افریاد زد... 

 
م دادگاه و همه چی رو ردیف میکنم  - بسه؛ االن مت 

 افقط... 
 

 مکبی کرد و با لحن اروم تری ادامه داد: 
افقط خدا شاهده اگه زیر قولت بزب  و باز بخوای  -

، خودم بجای آدمای یاشار  نامزدی رو بهم بزب 
 میکشمش! 

 
 اال آوردم و بدون تردید لب زدم: دستام رو ب
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زنم. که دیگه اسمشم نمیارم و  روی کاغذ امضا هم یم -
یم کیش الال...افقط اونو از اون زندان نجات  باهم مت 

 بده! 
 

در ماشی   رو باز کرد و درحایل که دستش به بازوش  
 گرافته بود، ییاده شد و گفت: 

 با بهه ها برمیگردی خونه...  -
 

راننده که دامون نشسته خم بعد رسش سمت شیشه 
 میکنه و میگه: 

ی که برای افردا برگردیم   - بلیط هامون رو میگت 
 !  کیش...برای آشوبم بگت 

 
دامون تنها "چشم" ای میگه و بعد بدون خداحاافظ  از 

ارم و به پشبر  ماشی   دور میشه؛ پلکام روی هم مت  
 دم.  لندیل تکیه یم

 
جات بدم اما از یک طرف حالم خوبه که تونستم سورن ن

 از یه طرف دلم خوِن... 
 

خواستم زن بهراد بشم؛ اما حاال که قرار بود بشم باید  نیم
 رافتم.  از تهران یم
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شدم و الال  موندیم با سورن روبرو یم اگه اینجا یم
 طاقتش رو نداشتم. 

 
 خودمون یم

ی
 رسیدیم.  باید هرکدوممون به زندگ
 رافت...  هرکس راه خودش رو یم

 
ه  دامون باعث شد رس بلند کنم.  ی نگاه خت 

 چیه؟ -
 
!  من یم -  دونم عاشق سورب 

اما...چرا بخاطرش میخوای گند بزب  به زندگیت؟چطور 
؟  میتوب  با کیس که دوستش نداری ازدواج کب 

 
 بغ کرده، تنها لب زدم"مجبورم"

 
 بعد رسم رو به شیشه تکیه دادم... 

ی ازش  بعیص  وقتا برای کیس که دوستش داری، حارص 
 بگذری... 

 کارابی 
و من...آشوبی که هیچ حارص  نبود تن به همهی  

 بده، باالخره کم آورد... 
*** 

 
 وسایل رو توی ماشی   جابه جا کردم. 
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 سمت بابا و یریناز رافتم. 
 

بابا رو محکم بغل کردم...ازش جدا شدم و بغض کرده  
 گفتم: 

 میکنه این هفته یا  کاش شماهم یم  -
ر
اومدید. چه افرف

 ه؟هفته دیگ
 

لورتم رو توی قاب دستاش گرافت. با چشمای 
ه نگاهم کرد و گفت:   مهربونش خت 

 مونه!  ییک یدونم کارای اینجا یم -
 هفته دیگه واسه عقدتون میام دیگه. 

 .  بعدشم باید عادت کب 
 

دوباره بغلش کردم و برخالف چشم و ابرو اومدنای بابا 
 برای بغل کردن یریناز، خییل رسد خداحاافظ  کردم. 

 
سمت ماشی   برگشتم و قبل اینکه سوار بشم، نگاهم به 

 خیابون انداختم. 
 

منتظر بودم...منتظر اومدنش و اون امروز ظهر آزاد 
 شد.  یم

 افهمید رافتم...  اگه یم
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 سوار شو عشقم!  -
 

لندیل عقب کنار دامون و هامون نشستم. عمو هم روی 
 لنویل شاگرد نشسته بود. 

 
 بریم.  -

 
 کرده بود و حسابی خوشحال بود. بهراد موزیک رو پیل

رقصیدن و من تنها در واکنش با کارای  دوقلوها یم
 زدم.  بامزشون لبخند یم

کردم...رسم در حال انفجار بود و هیهوقت  قلبم درد یم
 همهی   حیس رو تجربه نکرده بودم. 

 
 خواستم برم...  نیم

 
 خواستم زن بهراد بشم...  نیم

 
 خواستم...  من افقط اون مرد رو توی زندگیم

 
 دم!  اونو هم دارم از دست یم

 
، بالافالله درو باز کردم و همراه  با ایستادن ماشی  

 هامون وارد افرودگاه شدیم.  چمدون
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 برای بار آخر نگایه به پشت رسم انداختم. 

 
 االن افقط نیاز به یک معجزه داشتم.... 

 
ن!   مثل افیلما سورن از راه برسه و نزاره منو بتی

 
 باال دیگه! آشوب، برو  -

 ترش؟ نکنه یم
 

های هواییما رو باال   رسی به سمت نق  تکون دادم و پله
 رافتم. کنار ینجره نشستم و دستام رو به سینه زدم. 

 
 هام رو خیس کردند.   هام گونه اشک

 شد...  ای افکر سورن از ذهنم دور نیم لحظه 
 
 رم... نیاکم باید باشی تا تو 

 نکنم! باید باشی تا افراموش 
 ن را....کشید  نفس

 عشق را...
 زندگی را..
 بودن را...

 ...  اما حیف که نیسبر
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ام و به سخبر تنها  نیسبر و من تمامش را افراموش کرده
 کشم...  نفس یم

 
••••••••••• 

 
 "سورن"

 
ای سالن یرت کردم و روی  ساک توی دستم روی گوشه

 مبل ولو شدم. 
 

 به تمونم بدنم رخنه کرده بود و دلم یه 
ی
خواب خستیک

 خواست.  طوالب  یم
 
 چای میخوری یا قهوه؟ -

 
 با ریموت درجه کولر رو باالتر بردم. 

 
بت درست کن!  -  خییل گرمه، رسی

 
خونه برگشت.   "باشه"ای گفت و به آشتی 

شد که  دسبر توی موهام کشیدم و هنوز هم باورم نیم
 چطور بهم رضایت دادن! 

 



 مسکوت
 

417 
 

ون ک شیدمش؛ دکمه های بلوزم رو باز کردم و از تنم بت 
 پاهام روی مبل دراز کردم و رسم روی کوسن گذاشتم. 

 
در حایل که انتظار داشتم آشوب رو جلوی زندان ببینم، 

 باز سوپرایزم کرد و نیومد! 
 

دونست توی چند روز چقدر دلتنگش شدم.  خدا یم
چقدر بی تاب دیدنش و تصمیمم رو گرافته بودم. دیگه 

هرچه زودتر تحمل دور بودن ازش رو نداشتم و باید 
 کردیم.  ازدواج یم

 
بت!  -  بفرما....اینم از رسی

 
بت  دوباره بلند شدم نشستم و یک نفس لیوان رسی

 آلبالوبی که درست کرده بود رو رس کشیدم. 
 

 روی مت   گذاشتمش و به پشبر مبل تکیه دادم. 
 
 از آشوب ختی داری؟ -

 
 لیوان دستش رو از کنار لبش پایی   آورد و گفت: 

 نه...  -
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 شناختم...  نگاهاش رو یم این
ی یم  کرد...  بازم داشت ازم یه چت  

 
...بدش ببینم؟  -  گوشیم رو تو تحویل گرافبر

 
 واسه چی میخوای؟ -

 
 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 

اعصابم نریز بهم محسن...همینجوریشم رسجریان  -
کت کفریم از دستت!   رسی

 
گوشیم رو از جیب کتش که روی مبل کناریش بود در 

 و سمتم گرافت. آورد 
 
-  ! ...چرا عصبی مییسی  بگت 

 
رسی به دو طرف تکون دادم و به محض گرافیر  گوشیم، 

الگوبی که گذاشته بودم رو زدم و وارد قسمت تماس 
 شدم. 

 
 شماره آشوب رو گرافتم و کنار گوشم گذاشتم. 

 
 حسابی نگرانم کرد.  خورد و جواب نیم زنگ یم

 داد...همی  
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، رو به محسن با اخمای همون حالت که وایساده بودم

 درهم گفتم: 
 که نیاافتاده؟ -

ر
 محسن جواب نمیده...اتفاف

 
 ای باال انداخت و گفت:  شونه

؟ -
ر
 نه بابا...چه اتفاف

آشوب زیاد اهل گوشی نیست...احتماال باز توی اتاقش  
 یا جابی جا گذاشتش! 

 
 برای بار دوم...سوم....چهارم...زنگ زدم و بی افایده بود. 

 
زدم، بلند شدم  که لباسم رو از روی مبل چنگ یمدرحایل  
 و گفتم: 

م عمارت...دلم اینطوری آروم نیم - ه!  من مت   گت 
 

 محسن تند بلند شد و هول گفت: 
 چرا میخوای بری اونجا؟ -

 کیس اونجا نیست که... 
 

مشکوک ابروبی باال انداختم و بیخیال بسیر  دکمه های 
 لباسم شدم. 
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 یعب  چی کیس نیست؟ -
... به  ی ینهون کردی و نگفبر  جان آشوبم اگه بفهمم چت  
 

 وسط حرافم یرید و به موهاش چنگ زد. 
 
 آشوبت رافته...  -

 
شه؛ هنوز نتونست منظورش  ای پاهام سست یم لحظه

 هام روز بزور از هم افالله دادم.  رو بفهمم و لب
 ک...کجا...رف...رافته؟  -

 
 اول آروم باش...میگم!  -

 
 الال دست خودم نبود.  افریاد زدم و این خشمم

 
 آروممم...بگو!  -

 
 رسی تند به سمت پایی   تکون داد و بالافالله لب زد. 

 
 با بهراد و عموت اینا برگشیر  کیش.  -

 ی آینده هم...  هفته
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گنجید.  حس کردم قلبم ایستاد و این الال تا باورم نیم
 بردنش!  رافت، نباید یم نباید یم

 
؟ -  آینده چی

؟ی آینده چی  هفته  لعنبر
 
 عروسیشونه!  -

 
ای عرق روی زانوم  وا رافته روی مبل اافتادم و قطره

 اافته...  یم
 

وع یم کنه به لرزیدن و از خشم نیست، از  تمام تنم رسی
ترسه...برای اولی   بار توی زندگیم ترسیدم. ترس از 

 کرد...  ام یم دست دادن آشوب داشت دیوونه
 

 باشم؟مگه چقدر بد بودم که الیق از دست دادنش 
 

 نه...اجازه نمیدم...من آشوبم رو از دست نمیدم! 
 همه کسم رو از دست نمیدم! 

 
 شم.  کوبم و بلند یم مشتم رو محکم روی مت   یم

ی برای کیش...باید زود بریم  رسی    ع یه بلیط یم - گت 
 اونجا! 
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 سورن اون با میل خودش رافته!  -

 هیهکس مجبورش نکرده...چرا میخوای بری؟
؟باز بهراد و  ب   مت  

 باز میوافبر زندان؟
 بسه دیگه...اون دختر و افراموش کن! 

 افهیم!  خواد...چیشو نیم تو رو نیم
 

 با پا زیر مت   زدم. محسن ترسیده چند قدم عقب رافت. 
 
 تونم ازش بگذرم!  خفه شو محسن...نیم -

 افهیم؟ تونم اجازه بدم مال ییک دیگه بشه...یم نیم
ه...دارم یم قلبم داره آتیش یم م محسن نیم گت  ؟ مت   بیب 

 
ون افرستاد و جلو اومد.  نفس حبس شده  اش رو محکم بت 

 
 آروم باش داداش...آروم باش قربونت برم!  -

م.  ون بلیط بگت  م بت   مت 
 جابی نرو تا میام. 

 
وع کردم به قدم زدن؛  تنها رس تکون دادم و بی قرار رسی

** 
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های بلند سمت خونه  درو به داخل هول دادم و با قدم
 تم. راف
 
دونستم هیهکدوم از اعضای این خانواده، از من  یم

 اومد و بلکه متنفر هم بودند.  خوششون نیم
 

 ویل من افقط برای یه نفر اومده بودم! 
 
 آشوب؟ -

ون...   آشوب بیا بت 
 

ون  افریاد زدم و بال افالله عمو و دوقلوها از خونه بت 
 ها پایی   اومد و گفت:  اومدن؛ عمو با اخم از پله

ته؟چه  -  ختی
 گ اجازه داد بیای داخل؟  

ف...  ون بی رسی  برو بت 
 

یک خندیدم و گفتم:   هیستر
ف شمایی   که آشوب منو بزور آوردید اینجا!  -  بی رسی

 
 کیس منو بزور نیاورده اینجا...   -

 
 با شنیدن لدای آشوب پشت رس عمو، قدیم جلو رافتم. 
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ه؟ -  یه دقیقه وایس ببینم...میشه بگید اینجا چه ختی

 
وزخندی به آشوبی که جدی و محکم ایستاده بود زدم و ی

 روبه عمو گفتم: 
 من آشوبو دوست دارم عمو!  -

دونم چی تغیت  کرده توی چند  اونم منو دوست داره و نیم
که الال  روز که دوباره تصمیم گرافته ازدواج کنه با آدیم

 دوستش نداره! 
 

 عمو گیج شده سمت آشوب برگشت و گفت: 
 آشوب؟ -

  چی میگه؟این پرس 
 

ی بگه که دامون   آشوب چشم دزدید و خواست چت  
 گفت: 

بسه دیگه...بابا اون روز که بهراد مرخص شد، آشوب  -
توی ماشی   بهش گفت که اگه به سورن رضایت بده 

باهاش ازدواج میکنه و اگه نه جدا میشن، بهرادم رسی    ع 
 قبول کرد و اومد دادگاه... 

 آشوب الال بهرادو دوست نداره! 
 

 نتونستم خوشحال بشم... 
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خواست بخاطر من با مردی که دوستش  شد یم باورم نیم
 نداره ازدواج کنه؟

 گرافت.  و لعنت به بهرادی که خودخواهانه تصمیم یم
 

ه شدم که عمو دستش روی قلبش   به آشوب خت 
 گذاشت. چند نفس کشید که نگران به سمتش رافتم. 

 
؟ -  عمو...خوبی

 
 بی جون لب زد: پلکاش باز و بسته کرد و 

خوبم...خوبم افقط...این مسخره بازی که راه انداختید  -
 رو تمومش کنید! 

م از همه این کره خرا انتظار داشتم ایل تو...   آشوب دختر
من خودمم دلم نیومد پرس داداش خدابیامرزم رو با 
 دست خودم بندازم زندان...خواستم رضایت بدم! 

 
 وب  شد. های زیباش بار  سکوت آشوب شکست و چشم

 
 خوام عمو...  معذرت یم -

 
...همه کس من بود.   اون دختر

افقط اون بود که بفکر من بود و چطور میشه از اون  
 گذشت؟



 مسکوت
 

426 
 

 
؟ -  تو اینجا چه غلظ میکب 

ون؟  بابا....چرا ننداختیش بت 
 

عمو تند به سمت بهراد برگشت و درحایل که بازوی بهراد 
 رو گرافته بود، سمت خونه کشید. 

 
 اافت با تو حرف دارم... راه بی -

 
 قدر دان به دامون نگایه انداختم و گفتم: 

 دمت گرم...  -
 

 دسبر توی هوا تکون داد و برگشت سمت خونه رافت. 
 
 قابیل نداشت...  -

 
 بعد سمت آشوبی که مقابلم ایستاده بود رافتم و گفتم: 

م اما  - م لد سال تو اون زندون بپوسم...حبر بمت  حارص 
 ندم! تو رو به هیهکس 

 
 لرزید گفت:  رسش رو بلند کرد و درحایل چونش یم

 خواستم بالبی رست بیاد.  نیم -
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 ی خیسش کشیدم.  لبخندی زدم و دسبر روی گونه
 
 ... کردی قبلنا اینقدر راحت گریه نیم -

 
 یوزخندی زد و گفت: 

 قبلنا اینقدر شکننده نبودی!  -
ی
ه بیک  بهتر

 
ه شدم که در باز شد و ع مو از در در سکوت بهش خت 

ون اومد.   بت 
 
آشوب...وسایلت رو جمع کن و همراه سورن برگرد  -

 تهران! 
 این ماجرا هم همی   جا تموم شد... 

 
 های آشوب کش اومد.  لب
 با لبخند نگایه بهش انداختم و گفتم:   
...؟ -  دلتی

 زود باش برو وسایلت رو جمع کن که بریم. 
 

رایه   تند رسی تکون داد و سمت خونه رافت. خسته از 
 ی درخت نشستم.  که اومده بودم، رافتم و زیر سایه

 
 پرس عمو؟ -
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 ...  بگت 
 

 با شنیدن لدای هامون، رس بلند کردم. 
 بشقاب دلمه که دستش بود رو ازش گرافتم. 

 شد که جز آب هیخی نخورده بودم.  دو روزی یم
 

تشکر کردم که کنارم نشست. در سکوت مشغول 
مه براشون درست  هابی که مطمی   بودم ع خوددن دلمه
 کرده، شدم. 

 
 طعمشون محرسی بود... 

چندتاشون رو خوردم و بطری آبی هم که کنارش آورده 
 بود برداشتم و رس کشیدم. 

 
 اش گذاشتم.  بعد دستم رو روی شونه
 افشار آرویم دادم و گفتم: 

 دستت درد نکنه...  -
 

 "نوش جان" ای گفت و بلند شد. 
گفته باشم،   دوقلوها عجیب خوب بودن و واقعیتش رو 

 دوستشون داشتم. 
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چند قدیم که رافته بود رو برگشت و مقابلم ایستاد. با 
 لحب  جدی گفت: 

 خییل مواظبش باش...اون برای من خییل با ارزشه!  -
 
دونستم منظورش آشوب؛ رسی تکون دادم و بلند  یم

 شدم. 
 
 اون دختر جون منه...مگه میشه مراقبش نباشم؟ -

 خیالت راحت... 
 
 بریم!  سورن -

 
با شنیدن لدای آشوب، سمتش برگشت. محکم بغلش  

ون   همراه آشوب از حیاط بت 
کرد و بعد خداحاافظ 

 زدیم. 
 

 نف س راحبر کشیدم و گفتم: 
 کردم به این راحبر بتونم برت گردونم!  افکر نیم -

 
 بعد چمدون رو ازش گرافتم که دستاش رو به سینه زد. 
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 لحظه خندید و دوست داشتم دنیای من توی همی   
ای که آشوب میخندید و    متوقف بشه؛ درست لحظه

 خوشحال بود. 
 
کردم دامون حقیقتو بگه و عمو به همی    منم افکر نیم -

 راحبر بزاره باهات بیام! 
 

اش رو  دست آزادم رو دور گردنش انداختم و گونه
 بوسیدم. 

 
 تموم شد دیگه...بریم یکم خوش بگذرونیم؟ -

 
 هرجا بری پایتم...  -

 
ا لبخند راه اافتادیم سمت جاده و سوار تاکیس شدیم. ب 

متاسفانه ماشی   همراهم نبود و یکم سختم بود تاکیس 
 سوار شدن؛

 
   روی لندیل چوبی   به ساحل رافتیم و بعد خریدن بستب  

 که اونجا بود، نشستیم. 
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ه به غروب   از بستب  رو توی دهنم گذاشتم و خت 
قاشقر

ه به لورت بی  زیبای خورشید شدم. نگاه گرافتم و خت 
 نقص آشوب لب زدم: 

 کنم!  از اینجا که بریم... تو رو از بابات خواستگاری یم -
 

انگار که انتظار این حرافم رو نداشته باشه، به رسافه 
 اافتاد... 

 
 چند بار پشتش زدم که گلوبی لاف کرد و گفت: 

 زود نیست...بنظرت؟ -
 

روی رسی به سمت باال تکون دادم و ظرف بستب  رو 
 لندیل گذاشتم. 

 
 خوام هدر بدم!  دیگه یه ثانیه رو هم نیم -

 اگه بستنیت رو خوردی بلند شو بریم... 
 

 قاشق آخر رو توی دهنش گذاشت و بلند شد. 
 با این چمدون خییل سخت شده بود گردشمون؛

 
دوست داشتم بریم به بولینک مریم کیش، پس به هتل 

د حساب یک شب هلیا که به اونجا نزدیک بود رافتیم. بع
موندنمون توی هتل، کارت رو گرافتم و از ییک کارکنان 
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ه تا ما  خواستم که چمدون آشوب به اتاقمون بتی
 برگردیم. 

 
 سورن چرا نرافتیم باال؟ -

 خییل خستم میخوام بخوابم... 
 

 جفت ابروهام باال انداختم و گفتم: 
 وقت خواب نیست عزیزم.  -

 
 گرافتم. گفتم و دستای ظریفش رو توی دستام  

 عجیب ساکت شده بود آشوب! 
 
واقعا خستم سورن...هرجا میخوا بریم بزارش برای  -

 بعد! 
شد افهمید زیاد  دیگه ارصار نکردم و از رنگ و روش یم

 رسحال نیست. 
 

 رسی تکون دادم و سمت آسانسور بردمش؛
 
باشه پس...بریم باال شاید توی اتاق بیشتر خوش  -

 بگذره! 
 



 مسکوت
 

433 
 

آسانسور شدیم، رسش رو به به محض اینکه وارد 
 ام تکیه داد و گفت:  سینه

 کارت اتاق منو بده!   -
 

ک بود و با تخت  ختی نداشت اتاقمون مشتر
ون کشیدم و جلوی لورتش  دونفره...کارتو از جیبم بت 

 تکون دادم. 
 
 یکیه خانمم!  -

 
 رسش رو برداشت و با چشمای ریز شده گفت: 

؟ -  یعب  چی
؟  تو یه اتاق گرافبر

 
ای گفتم و همزمان آسانسور ایستاد و درش باز  "اهوم"
 شد. 

 
ون رافتم که پشت رسم اومد.   زودتر از آشوب بت 

 
با کارت در اتاقمون رو باز کردم و کنار ایستادم تا داخل 

کردم مخالف باشه و این دختر همیشه با  بشه. افکر یم
 کرد!  واکنش هاش منو سوپرایز یم
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 ...رسی به دو طرف تکون داد و داخل شد
 
 هوافف سورن...من چطور اینجا لباس عوض کنم؟ -

 
 با شیطنت در رو بستم و به سمتش رافتم. 
 از پشت بغلش کردم و کنار گردنش یچ زدم: 

همینجا عوض کن...باالخره دیر یا زود قراره منم ببینم  -
 همه جاتو... 

 
 تند به سمتم برگشت و دستش جلوی دهنم گذاشت. 

 
 زد: خندید، لب  درحایل که یم

 ی بی حیا!  دیوونه -
 

 بعد سمت چمدونش که کنار تخت بود رافت. 
تونستم با این  من که هیخی همراهم نبود و الال نیم

 شلوار بخوابم. 
 

تم رو درآوردم  بعد اینکه آشوب سمت حموم رافت، تیرسی
 و کمربندم رو باز کردم. 

 
 "آشوب"
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ون رافتم. لباسم روی  بعد تعویض لباس هام از اتاق بت 
 نم که پایی   تخت بود گذاشتم. چمدو 

 
یتو رو کیم کنار زدم که دراز بکشم، نگاهم به وضعیت 

 سورن اافتاد. 
 

باال تنش کامال لخت بود و کمر شلوارش رو باز گذاشته 
 بود. 

 
 حسابی غرق گوشیش بود و متوجه من نشد... 

 حریص بالشت رو برداشتم و یرت کردم روی شکمش؛
 
 سورن؟ -

 ؟این چه وضعه خوابیدن
 شدی دیگه!  یدافه لخت یم

 
 کشید و گفت: 

 
 یوف
ب  حاال؟ -  چرا مت  

 خوب عزیز دلم من عادت ندارم با لباس بخوابم! 
 شلوارم که حسابی تنگه گفتم کمرش باز کنم... 

 
 مکبی کرد و با شیطنت ابرو باال انداخت: 

ی هوم؟ نکنه تو تحت تاثت  من قرار یم -  گت 
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 سورن ندیده بودم! ای  توی عمرم، آدم به خودشیفته

 
"بروبابا" ای نثارش کردم و روی تشک نشستم. موهای 

 بستم رو باز کردم و دسبر به گردنم کشیدم. 
 

خواستم دراز بکشم که دیدم دستاش رو باز کرده؛ رسم 
 رو روی بازوش گذاشتم و به سمتش برگشتم. 

 
ام،  بخاطر اتفاقت اخت  یکم بهم ریخته بودم و حال گرافته

 نبود. دست خودم 
 نگاهم کرد و با دست آزادش رو توی موهاش و 

ی
با شیفتیک

 لورتم کشید. 
 
 خوادت!  دوب  االن دلم...بیشتر از هر وقبر یم یم -

 
 یم لب

ی
کردم. این  هام کش اومد و انگار روی ابرا زندگ

 واقغ بود؟
من...کنار سورن بودم...سورب  که بخاطرم تا اینجا اومده 

 ام وایساده بود.  بود و مقابل کل خانواده
 

هاش  گفت و بعد مکبی کوتاه، رسش رو نزدیک آورد، لب
 هام گذاشت...  رو روی لب
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دستام روو پشت گردنش گذاشتم و همراهیش کردم. با 

بوسید و لدای برخورد لبامون توی کل اتاق  عطش یم
 ییهیده بود... 

 
هام   دستش از بی   تاب زیادی بازم رد کرد و روی سینه

 واسته "آه"ریزی از لبام خارج شد. گذاشت. نا خ
 

 تر از این ییش بریم...  خواستم بیش نفس کم آوردم و نیم
 
 نه سورن...لطفا!  -

 
 دستش رو برداشت و با چشمابی خمار، کنار کشید. 

تونستم از نفس نفس کشیدن و عصبی  حال بدش رو یم
دست الی موهاش کشیدن بفهمم و حال خودمم کمتر از 

 اون نبود. 
 

 اش رو بوسیدم و گفتم:  برهنه  بازوی
 االن وقتش نیست.  -

 یعب  بعدا که... 
 

 میون حرافم یرید و بهم پشت کرد. 
 باشه، بخوا ب!  -
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 رسجام برگشتم و با نیم رخ به سمتش برگشتم. 

 باهام قهری؟ -
 
 نیستم...  -

 
 گردی سمتم؟ پس چرا برنیم -

؟ چرا بغلم نیم  کب 
 
مت بغل دیگه نیم - ونم جلوی خودم رو ت چون بگت 

م!   بگت 
 

 ریز خندیدم و با لحب  اغوا کننده گفتم: 
 ام؟ یعب  اینقدر وسوسه انگت   و تحریک کننده -

 
 تند به سمتم برگشت و حریص گفت: 

اری کارم و بکنم، هم اینجوری اذیتم  - آشوب...هم نمت  
 !  میکب 

، مهم نیست رایص  باشی یا  ببی   یه کلمه دیگه حرف بزب 
 نه... 

 
اش گذاشتم و هولش دادم که یذره  روی شونه دستم

 تکون نخورد. 
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 باشه باشه...بگت  بخواب!  -

 معلومه عالوه بر جاهای دیگه، به مغرتم افشار اومده! 
 

 گفتم و از این حرافم بلند زیر خنده زدم. 
ی گفت و دوباره دراز کشید...   زیر لب چت  

 
از پشت دستام رو دور کمرش حلقه کردم و رسم رو به 

 اش تکیه دادم.  کتف برهنه  پشت
 
-  ...  خدا بگم چیکارت نکنه که اینقدر شیطوب 

 
 بعد سمتم برگشت و با لحن مظلویم گفت: 

 بیا بغلم...بیا افقط بخواب!  -
 

ریز خندیدم و بغلش رافتم. دستاش رو محکم دورم حلقه  
 کرد. 

 
 هامون رو بستیم و من رسم روی قلبش گذاشتم.  چشم
** 
 

ای عذاب آور، داشتم به آرزوم بعد کیل سخبر و روز 
 رسیدم.  یم



 مسکوت
 

441 
 

 
رسیدم و از شوق توی  شد داشتم به عشقم یم باورم نیم

 گنجیدم.  یوست خودم نیم
 

بابا اولش یکم مخالفت بود که محمد باالخره راضیش  
 کرد. 

 
امشب شب خواستگاریم بود و افقط عمه اینا به همراه 

 دوقلوها، اومده بودند. 
 

شد و مراسم عقد و  حساب یمالبته مراسم نامزدی 
 عروسمیون رو برای ماه آینده تعیی   کرده بودند. 

 
 نکنه دامادمون افرار کرده؟ -

 
سورن دیر کرده بود و کالافه بودم. لدای موزییک که 

 آذین گذاشته بود رو یکیم کم کردم. 
 
بسه هامون کم نمک بریز...االن میاد حتما تو تراافیک   -

 گت  کرده! 
 

فون تند به سمت در رافتم و بدون اینکه با لدای زنگ آی
 ببینم کیه، در رو باز کردم. 
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با دیدن ماشی   سورن، نفس راحبر کشیدم و به 
 ییشوازش رافتم. 

 
با کت و شلوار توش خوش دوخبر که تنش کرده بود از 

 ماشی   ییاده شد. 
 

 اومد.  خدای من...چقدد بهش یم
 از مدل موهاش نگم...مرد جذابم... 

 
گیل که دستش بود رو از روی لندیل دسته گل خوش

 برداشت و به سمتم اومد. 
 

 ای روی گونم زد.  گلو به سمتم داد و خم شد و بوسه
 
 علیک سالم یرنسس؟ -

 
روی ینجه پا ایستادم و محکم لورتش رو بوسیدم. با 

ی گوشش هم زدم و همونجا  ای روی الله شیطنت بوسه
 یچ زدم: 

 سالم نفسم.  -
 
 هر نفست! آخ...سورن افدای  -
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رسجام برگشتم که تند مچ دستم رو گرافت و سمت 
 درخبر که گوشه حیاط بود کشید. 

 
به تنه درخت تکیه دادم که دستاش رو دو طرف لورتم  

 گذاشت. 
 
وقبر شیطوب  میکب  منتظر جوابش هم باش  -

 وروجک... 
 

 گفت و لبام رو به کام گرافت. 
 همراهیش کردم و دستام دور گردنش انداختم. 

 
 جا قطع بود واسه بوسیدن؟ -

 
با شنیدن لدای محمد، هیب  کشیدم و سورن هل شده 

 عقب رافت. 
 

؛  این لحظه دوست داشتم آب بشم و برم توی زمی  
 

ه شدم.   رس پایی   انداختم و زیر چمیسی به سورن خت 
 

 دستاش رو به کمر زد و افوشی زیر لب نثار محمد کرد. 
 



 مسکوت
 

443 
 

 محمد بلند خندید و گفت: 
است بیاد دنبالتون...خداروشکر کنید من خو  عمو یم -

 اومدم! 
 بریم داخل انشاهلل بعدا ادامش میدید! 

 
 گمشو....   -

 
محمد از اون بزرگتر بود و این سورن یکم شعور نداشت  

 که حداقل رعایت بزرگیش رو بکنه؛
 

محمد سمت خونه رافت. گیل که روی زمی   اافتاده بود رو 
 ونه شدیم. برداشتم و دست توی دست سورن وارد خ

 
 سورن بلند سالم کرد و رافت کنار دوقلوها نشست. 

های محمد، دسته گل رو روی مت     برای نجات از نگاه
خونه یناه بردم.   گذاشتم و به آشتی 

 
با سیب  چای به سالن برگشتم و اول برای بابا و شوهر 
عمم که کنار هم نشسته بودند بردم. بعد سمت عمه 

 رافتم که به سورن اشاره کرد. 
 

لبخندی زدم و سمت سورن که مشغول حرف زدن با 
 هامون بود رافتم. 
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 کیم خم شدم و لداش زدم: 
 سورن؟ -

 
با شنیدن لدام رس بلند کرد. استکان چای برداشت و 

تشکر کرد. هامون و دامون هم برداشیر  و برای بقیه هم 
 بردم. 

 
بعد کنار آذین نشستم و نوبت حلقه رسید. سورن کنارم 

 ی موزیک رو آذین کیم باال برد. اومد و لدا
 

ای که دستش بود رو روی مت   گذاشت. جعبه  دو تا جعبه
حلقه رو باز کردن و بعد در آوردن حلقه ظریف تک 

، دستم رو گرافت و توی انگشتم انداخت.   نگی  
 

نگاهم رو از حلقه گرافتم که این بار محمد جعبه دیگری  
 انداخت.  که گردنبند بود با اول اسم سورن، رو گردنم

 
 عمه دست هردوتامون رو گرافت و بلند شدیم. 

سورن ییشونیم رو بوسید و به ارصار عمه و آذین وسط 
 سالن رافتیم. 

 
 عمه من بلد نیستم برقصم!  -
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داد   محمد دستش رو گرافت و درحایل که تکونش یم
 گفت: 

-  !  بیا خودم نشونت میدم داداشی
 

اه عمه و هامون و دامون هم دورش رو گرافیر  و منم همر 
آذین رقصیدم. کیل به پرسا خندیدیم و با قرار گرافیر  

 دسبر روی کمرم تند برگشتم. 
 

 با دیدن بابا لبخندی زدم که بوش رو گونم زد و گفت: 
م برقصم...  -  منم با دختر

 
 با ذوق دستاش رو گرافتم و آذین آهنگ مالییم گذاشت. 

 
های آروم رقصیدیم و چشمای بابا یر شده بود از حلقه 

 اشک... 
 

ی من هم پدری کرده بود هم  این مرد واسه
مادری...درسته یه روزابی خییل دلم رو شکست که بهش 

 دادم.  حق یم
 

کردم. پدر  گفتم و نباید خییل کارا یم نباید به بابام دروغ یم
ش...   بود و نگران تک دختر
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 همه به اتاقامون رافتیم. 
ی
 آخر شب بود و از خستیک

 
 موند و به اتاق سابق خودش رافت. سورن هم همینجا 

 
اونقدر گرم بود که بجای شلوار، شلوارک یوشیدم و تابی 

 نازگ تنم کردم. 
 

بدون پاک کردن آرایشم سمت تخت رافتم و خودمو 
 روش انداختم. 

 
با باز شدن یهوبی در اتاق تند چرخیدم و با دیدن سورن، 

 هیب  کشیوم و گفتم: 
...ب -  رو هنوز بیدار همه! دیوونه اینجا چیکار میکب 

 
های راحبر که یوشیده  درو از داخل قفل کرد و با لباس

 بود به سمتم اومد. 
 

 لبخند شیطوب  زد و نگایه به رستا پام انداخت. 
 
تا تخت زنم هست چرا باید روی تخت خودم تنها  -

 بخوابم؟
 

 گفت و بعد خودشو کنار انداخت و محکم بغلم گرافت. 
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 حصار بازوهای بزرگش؛شدم بی    داشتم خفه یم

 آروم روی بازوش زدم و گفتم: 
 هنوز زنت نشدم سورن خان!  -

 افعال نامزدیم... 
 بلند شو برو، یروو... 

 
 "نوچ"ای کرد و رسش توی گردنم برد. 

 نفسم توی سینه حبس شد و منقبض شدم. 
 
 سورن...  -

 
 ای روی رگ گردنم زد و همونجا یچ زد.  بوسه

 
 جون سورن ساکت شو!  -

 
کردم که دستش از باالی تابم داخل برد و روی   سکوت
 هام گذاشت.  سینه

 
 خودمو باال کشیدم که لدای در اتاق بلند شد... 

 
 کشید و آروم یچ زد: 

 
 یوف
 هرگ هست باز نکن...  -
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کنارش زدم و بلند شدم. دسبر به موهام کشیدم و از 

 روی تخت بلند شدم. 
 
 کیه؟  -

 
جامونده بود...کیانا آشوب عزیزم گوشیت تو سالن  -

ش!   زنگ زد ت ا خواستم جواب بدم قطع شد. بیا بتی
 

 ای گفتم و سمت سورن چرخیدم.  باشه
 با دست اشاره کردم که بره پشت تخت قایم بشه؛

 
حریص دسبر توی لورتش کشید و خودشو پشت تخت 

 انداخت. 
 
بزور خندم رو جمع کردم. کلید رو چرخوندم و بعد درو  

 باز کردم. 
 

 آذین گوشی رو سمتم گرافت. 
-  ..  . بگت 

 
-  !  مرش، شب بخت 
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 چه عجله داری برای خوابیدن...حرف بزنیم؟ -
 

افهمید و  اومد داخل؛ خییل تت   بود آذین و یم وای نباید یم
؛ یم  دیدش مطمئی  
 

 ای کشیدم و گفتم:  الیک خمیازه
 وای بعدا...خییل خوابم میاد -

 
 رسی تکون داد و گفت: 

 ، شبت خوش! باشه پس -
 

همی   که رافت، درو بستم و دوباره قفلش کردم. نفس 
 راحبر کشیدم و سمت تخت برگشتم. 

 
 سورن باال اومد که رسش به عسیل کنار تخت خورد. 

 بلند زیر خنده زدم... 
 

 اخم کرده بود و موهاش توی لورتش ریخته بود. 
 خییل بانمک شده بود. 

 
 دسبر به رسش گرافت و بلند شد. 

 
 بخند...االن میدونم چیکارت کنم! بخند  -
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وع به قلقلک دادنم کرد.   بعد روم خیمه زد و رسی

 
 شنون!  سورن تورو خدا...آی...نکن لدام یم -

 
 بی اهمیت قلقلکم داد و بعد گازی از روی بازوم گرافت. 

 جیغ  زدم که دستش جلوی دهنم گذاشت. 
 

اونقدر درد داشت که اشک توی چشام حلقه بست و 
 اش زدم.  روی سینهمحکم مشبر 

 
-  !  برو کنار...دردم گرافت وحیسی

 
 با خنده از روم کنار رافت و نفس نفس زد. 
 گرافتم.  نیم نگایه بهش انداختم و باید گازش یم

 
این بار من روش خیمه زدم و محکم تر از اون بازوش 

 روی گاز گرافتم که آخش هم در نیومد. 
 

ون کش ید. توی یک حرکت وحشیانه تابم رو از تنم بت 
 منو روی تخت انداخت و جامون دوباره عوض شد. 
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وع   هام برد و بوسه رسش وسط سینه های داغش رو رسی
های  کرد. زبوب  دور ناافم کشید نفسم حبس و تمام حس

 زنونم بیدار شده بود. 
 

 روی تخبر روی توی مشتام گرافتم و ملتمش لداش زدم. 
 سورن...  -

 
وع به بوسیدن تنم  شد. بعد لبام رو بی اهمیت این بار رسی

به کام گرافت و ای بار من همراهیش کردم و بخاطر گاز  
  لبم، آخ ریزی از بی   لبام خارج شد. 

 گرافیر
 

 دستش روی کمر شلوارم نشست و گفت: 
 اجازه میدی؟ -

 
 ترسیدم.  حال خودمم خوب نبود و اما یم

ی بابام بودیم و ییک ممکن بود لدامون رو  خونه
 بودن! بشنوه...چون هنوز بیدار 

 
؟ نیم -  تا عروسیمون لتی کب 

 توب 
 االن...همه بیدارن! 

 
د و کنار کشید. دسبر به لورت  چشماش روی هم افرسی

عرق کرده اش کشید و بعد از روی تخت بلند شد و بدون 
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ها قهر کرد و بی توجه به لدا  هیچ حرف مثل بهه
ون رافت.  زدن  هام، از اتاقم بت 

 
**** 

لو انداختیم و حاال کیل  بخاطر عمل عمه، عروش رو ج
کار ریخته بود روی رسمون؛ اگه کمک محمد و دوقلوها 

 تونستیم همه رو انجام بدیم.  نبود عمرا یم
 

 که یم
 

خواستیم  سورن مشغول کارای خونه گرافیر  و بایع
یم بود و من مشغول انتخاب آرایشگاه؛  عروش بگت 

 
یکم توی این مورد سخت پسندیدم و دانبال آرایشگایه 
 بودم که حسابی کارش خوب باشه و باالخره ییدا کردم. 

 
ون زدیم.  بعد گرافیر  نوبت، همراه آذین از آرایشگاه بت 

 داشت. 
 
آذین حامله بود و برای چکاپ نوبت سونوگراف

 هرچند ارصار کردم قبول نکرد و خودش تنها رافت. 
 

با ماشینم رسوندمش مقابل مطب و بعد سمت خونه 
، ماشی   رو نگه داشتم و حرکت کردم. با دیدن   گل افروشی

 تک گل رزی گرافتم و به ماشی   برگشتم. 
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افردا تولد سورن بود و الال یادم رافته بود براش کادو 
م؛ اما براش کیک یم گرافتم و یه برنامه دونفره  بگت 

 چیدم حتما...  یم
 

با رسیدن به عمارت، ماشی   رو پارک کردم و ییاده  شدم. 
 مهمونای بابا اومده بودند. حیاط شلوغ بود و انگار 

 
سالم بلندی گفتم و داخل خونه رافتم. با دیدن سورن  

کنار محمد که رس پا ایستاده و درحال لحبت بودند، به 
سمتش رافتم و از پشت دستام دور کمرش حلقه کردم و  

 گل رو مقابل لورتش گرافتم. 
 
 آشبر کنیم؟ -

 
 محمد خندید و گفت: 

 .من مرغای عشق رو تنها بزارم -
 

 سورن گل رو از دستم گرافت و به سمتم چرخید. 
 محکم گونم رو بوسید و گفت: 

نفسم من که باهات قهر نیستم. اون شب از دست  -
 خودم عصبی شدم... 

 
 بعد گل رو باال گرافت و با لذت خندید.... 
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ن ها!  بعدشم آقایون برای خانوماشون گل یم -  گت 
 

 باال انداختم و گفتم:   شونه
 و، یه بارم من! این همه ت -

 
 توی آغوشم گرافت و مردونه خندید. 

ین زبونم!  -  آخ...وروجک شت 
 
اگه عشق بازیتون تموم شد یاال برید ببینم آشوب خانم  -

 پسنده!  خونه رو یم
 

هاش رو از دور کمرم  دونم چی شد که سورن دست نیم
 برداشت و کوسب  از روی مبل برداشت. 

 
خایل داد و محکم سمت محمد یرت کرد که محمد جای 

ه بیهاره خورد...  ی  توی لورت منت 
 
ی نگو یم -  خوام سوپرایزش کنم!  دیوث مگه نگفتم چت  

 
با خنده روی بازوی سورن زدم و "بیشعوری" نثارش  

 کردم. 
 خییل بی ادب بود! 
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ه خانوم رافتم.  ی  سمت منت 
؟ - ه خوبی

ی  خاله منت 
 

 دسبر به لورتش کشید و با مهربوب  گفت: 
 جان...درد نداشت!  خوبم مادر  -

 
منده گفت:   سورن به سمتش رافت و رسی

واقعا معذرت میخوام. همش بخاطر این برادر بی  -
 مغزمه! 

 
ه خانم یم ی اافته دنبال  ها یم خنده و سورن مثل بهه منت 

 13دم و انگار نه انگار داره  محمد؛ متاسف رسی تکون یم
 سالش میشه! 

 
 ؟آشوب، قربونت برم آرایشگاه نوبت گرافبر  -

 
بت آب آلبالوبی که  رسی تکون دادم و یک لیوان از رسی

ه آورده بود رو رس کشیدم.   منت  
 
-  ...  بسالمبر
افقط از االن دارم تاکید میکنم. لباس عروس یوشیده  
ی میدوب  که عروسیمون مختلطه!  یم  گت 
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 آی عمه تو و سورن مغزم رو خوردید از بس گفتید!  -
 .حله منم لخت نمیام تو عروش که.. 

 
 شنیه؛ رسی تکون میده و با کمک عصاش روی مبل یم

 
 چون که لجبازی!  -
 ترسم از لج بری برعکس هرچی گفتیم انجام بدی...  یم 

 
 روی مبل یم

ی
 اافتم.  با خستیک

 جوابش رو نمیدم و حولله کلنجار رافیر  با عمه رو ندارم. 
 
 آشوب...بدو بریم خونمون رو نشونت بدم!  -

 
 بریم؟آی سورن نمیشه عرصی  -

 خییل خستم... 
 

ه؛ بلندم یم نوچی میکنه و دستم رو یم کنه و بی توجه  گت 
ون یم به غر زدن  . ریم هام از خونه بت 

 
دونم از این همه عوض شدنش باید خوشحال باشم  نیم

یا نه...برای هرچت   کوچیک که واسه زندگیمون اتجام 
 کرد.  دادیم، حسابی ذوق یم یم
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بود. عوض شده بود و تمام  این مرد واقعا عاشق شده
 
ر
 هاش برای خودم بود.  خوش اخالف

 
 قشنگیش اینه که یه مرد بد، افقط برای تو خوب باشه! 

 
ای که قرار بود مال ما باشه؛ از ماشی    با رسیدن به خونه

ییاده شدم. نگایه به اطراف انداختم و خییل از عمارت 
 خودمون کوچیک تر بود. 

 
؛ اطرا های  افش درخت بود و گلحیاط کوچیک و دلنشی  

 رنگارنگ؛ با ذوق به سمت خونه رافتم و درو باز کردم. 
 

خونه روبروی   داخل سالن تقریبا بزرگ زدم. آشتی 
چرچ 

ای سالن کنار هم  درب ورودی بود. دوتا اتاق گوشه
 بودند؛

 
 یکیش واسه خودمون و ییک هم برای بهه هامون!  -

م...اتاق  یمالبته وقبر بزرگ بشن خونه بزرگ تر  گت 
 کنیم.  هرکدوم جدا یم

 
 گردم.  هام کامل کش میاد و به سمتش بریم لب

 زنم:  با خنده لب یم
 هامون؟ بهه -
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ه عشقم...مگه قراره چندتا بهه بیاریم؟   چه ختی
 

دستش رو بلند کرد و با انگشتاش عدد چهار رو نشون 
 داد. 
 چهارتا...  -

 
 هام رو درشت کردم.  چشم

ه...من  -  قراره بیارمشون ها، نه تو! چه ختی
 اینقدر خوش اشتها نباش... 

 
 زنه؛ ای کوتاه روی لبام یم نزدیک تر میاد و بوسه

 
اشتهام زیاده...یعب  اگه االن اجازش رو   چیکار کنم دیگه -

 اولی   توله رو توی شکم...   داشتم
 

 وسط حرافش یریدم و دستم مقابل دهنش گذاشتم. 
 
 هیش...تو چقدر بیشعوری!  -

 بیا بریم خونمون بگردیم... 
 

 بلند زیر خنده زد.... 
هارو نگاه کردیم و چقدر بزرگ و قشنگ بودن؛  باهم اتاق

کمون ینجره داشت.   الخصوص که اتاق مشتر
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ای نداشت خونه و خرید وسایل هم داشتیم.  هیچ وسیله

 خدایا قراد نبود هیچ وقت از دست عمه خالص بشم. 
 

همه کارهامون انجام بدیم چطور توی یک هفته قرار بود 
 آخه...! 

 
ون اومدم و سورن  با لدای زنگ گوشی سورن، از افکر بت 

 اش انداخت و گفت:  نگایه به لفحه
-  !  سلی  

 
 زنه؟ برای چی زنگ یم -

 
 افهمیم!  بزار جواب بدم، یم -

 
گفت و ایکون ستی  رنگ رو کشید. گوشی رو کنار گوشش  

 گذاشت. 
 
 علیک سالم. عمارت نیستم!  -

 
 تبدیل  یمن

ی
دونم چی گفت که اخ م سورن به لبخند کمرنیک

 شد. 
 افرستم بیارش... قبل رافتنتون ببینمش!  االن ادرسو یم -
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 مگه اونا نرافته بودن؟

 مازیار گفته بود قراره از ایران برن پس...دروغ گفته! 
 

 گوشی رو قطع کرد و توی جیبش گذاشت. 
مده بخاطر مشکالبر که توی پاسپورت هاشون ییش او  -

، قراره افردا برن...آوین شنیده من اینجام میخواد  نرافیر 
 منو ببینه...آخ قربونش برم چقدر دلتنگشم! 

 
 رسی تکون دادم و گفتم: 

 گفبر بیان اینجا؟  -
 

 رسی تکون داد و گفت: 
م و  - آره، تا نیومدن من برم حداقل یه خورده خورایک بگت 

 بیام. 
ی ییدا کن بنداز تو خونه،  اومدن بتونن توام یه چت  

 !  بشیی  
 

ون رافت.  باشه  ای گفتم و سورن از خونه بت 
 همی   که رافت نگایه با اطراف انداختم. 

 
خواسیر  بیان  آخه هیخی توی خونه نبود، چطور یم

؟  بشیی  
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زیاد طول نکشید که سورن برگشت و لدای رس و لدابی 

از داخل حیاط اومد. به حیاط رافتم که دیدم سلی   و 
ایستادن و آوین خودش رو توی بغل سورن کنار هم 
 سورن انداخته؛

 
نزدیک تر رافتم و سالم کردم. آوین با شنیدن لدام با 

 ذوق این بار اومد بغل من؛
 
 اوخ خوشگلم...  -

 
 گونم رو بوسید و سمت سورن رافت و گفت: 

 قول میدی با آشوب بیاین دیدنم؟ -
 آخه من دلم برات خییل تنگ میشه...بابا! 

 
 ر بغلش گرافت و گفت: سورن محکم ت

منم دلم تنگ میشه عزیز دل بابا...اما قول میدم. قول  -
 مردونه میدم که بیایم دیدنت! 

 
 باالخره لبخند زد و گفت: 

 هورا...  -
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سلی   که پشت رسش ایستاده بود، دسبر توی رس آوین  
 کشید و گفت: 

 بریم آوین...بریم االن بابا عصباب  میشه!  -
 

ون منتظر مازیار داخل نیومده ب ود و انگار توی ماشی   بت 
کنم  بود. رابطش با سورن شکرآب بود و افکر نیم

 شد.  هیهوقت درست یم
 

منم آوین رو بغل کردم و خییل رسد با سلی   خداحاافظ   
 کردم. 

 
 بعد رافتنشون ماهم تصمیم گرافتیم برگردیم عمارت؛

••••• 
 

رقص تمرین شدمون که یط دو روز افقط تمرین شده بود 
درخشید و  خوبی انجام دادیم. لباس عروسم یم رو به

 حالم خییل خوب بود. 
 

 که خییل حسابی رسد  سورب  که الال نیم
رقصید، سورب 

بود، حاال همراه دوقلوها و محمد همش در حال 
 رقصیدن بود. 
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عمو و بهراد نیومدن؛ از دستم ناراحت بودن و حقم 
؛   داشیر 

 
 عاقد اومده آشوب!  -

 بدو بریم... 
 
بر به لباس عروسم گرافتم و سمت جایگاه رافتم. دس

 سورن کراواتش رو کیم شل کرد... 
 

 قرآن رو توی دستم گرافتم و نگاهم رو به آیه ها دوختم. 
 

شدم.  لبخند زدم. تا ثانیه هابی دیگه زن رسیم سورن یم
 آشوب و 

ی
وع زندگ اینجا پایان راه نبود که...اینجا تازه رسی

 سورن بود. 
 

 که مطمئن
ی
م قرار نیست راحت بگذره اما این بار تنها زندگ

 نیستیم. همو داریم تا با مشکالتمون دوتابی بجنگیم... 
 بار سوم بود و باید جوابم رو میدادم. 

 
 عروس خانوم وکیلم؟ -

 
ای  های قرآن گرافتم. بستمش و بوسه نگاهم رو از آیه

 روش زدم. 



 مسکوت
 

464 
 

 
 نیم نگایه سمت سورن انداختم و بعد لب زدم: 

ا...بله! با  -  اجازه بزرگتر
 

 هاشون بلند شد.  همزمان لدای دست زدن
 این بار از سورن یرسید که بدون مکث جواب داد. 

 
 بعد کیل امضا باالخره تموم شد و مال هم شدیم! 

 
هامون رو دستمون  ییشونیم رو بوسید و حلقه ست

 انداختیم. 
 
چه خوب شد که برگشتم ایران...چه خوب باهات  -

 شدم...عاشقتم آشوبم! آشنا 
 

 ریز خندیدم و لورتش رو نوازش کردم. 
 
 منم عاشقتم...سورنم!  -

 
هابی   بعد بوسه ای روی گونش زدم و الال اهمیبر به نگاه

 که رومون بود، ندادم. 
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 رقصیدیم. افقط یریناز مثل 
ی
دوباره وسط رافتیم و همیک

خورد.  برج زهر مار یه جا نشسته بود و الال تکون نیم
 ی نهسب...  زنیکه

 
 رقصیدم، رسش کنار گوشم آورد و یچ زد:  درحایل که یم

 کنیم؟   نظرت چیه از عروش خودمون افرار -
 
 عالیه!  -

 
 پس بزن بریم...!  -

 
گفت و مچ دستم رو گرافت و سمت خروچی کشید. 

 لباسم رو باال گرافتم که زمی   نخورم. 
 سوار ماشی   که شدیم لدای موزیک رو زدم آخر.... 

 
ون از ینجره ماشی   تکون دادم... گلم   رو بت 

 بردم.  رافت و من لذت یم سورن با آخرین رسعت یم
 

به محض رسیدن به حیاط خونمون، از ماشی   ییاده 
شدم. به در ورودی که رسیدیم، سورنم یهوبی بغلم  

 گرافت... 
 
 برم!  خودم خانومم رو تا اتاق یم -
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 دیوونه، میوافتم االن!  -

 
 و لب زد...  ابروبی باال انداخت

-  ...  نمیوافبر
 

اش   دستام دور گردنش انداختم و رسم رو روی سینه
 گذاشتم. 

 
؛ نگایه به روی تخت  به اتاق که رسیدیم، گذاشتم زمی  

های رمز تیکه تکیه شده و اون  انداختم و با دیدن گل
 شمع هابی که اطراف تخت چیده شده بوو، جیغ زدم. 

 
 ه! باورم نمیشه...چیکار کردی دیوون -

 خییل خوشگل شده... 
 

 ی برهنم زد.  ای روی شونه از پشت بغلم کرد و بوسه
 
 به اندازه تو خوشگل نیست که!  -

 هیخی توی دنیا به اندازه تو خاص نیست! 
 

زیپ لباسم رو آروم پایی   کشید و خودم توی در آوردن 
 کشیدم.  لباسم کمکش کردم. دیگه خجالت نیم
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اسش رو باز کردم. به سمتش برگشتم و دکمه های لب

 نگایه به تنم انداخت و سیبک گلوش باال و پایی   شد. 
 

دستاش روی تنم نشست و سمت تخت رافتیم. لبام رو 
به بازی گرافت. روی تخت اافتادیم و در این معاشقه با 

 سورن همرایه کردم. 
 

تونستم مردونه  پاهام رو دورش حلقه کردم و حاال یم
 تنش 

 
ترین نقطه بدنش رو حس کنم و شدت دایع

 بسوزم. 
 

با اون حال خرابش منتظر نگاهم کرد که با نفس نفس 
 لب زدم: 

 ادامه بده...  -
 

مگاهیم حس کردم جیغ زدم  با سوزشی که روی نقطه رسی
 دم: و سورن نگران خواست کنار بره که با درد لب ز 

 ادامه بده...  -
 

 لداش یر بود از حس نیاز... 
 
 یکم دیگه مونده...  -
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 کارش که تموم شد. کنارم دراز کشید. 

 از پشت بغلم گرافت و همونجا زمزمه کرد: 
 تموم شد...مال من شدی نفسم!  -

 
 ... ت دلتی  حرص 

 نفست مثِل جان
 دستانت مثِل بهشت

 و آغوشت مثِل دریاست
در آرام همان 

َ
در دلهسب:(همان ق

َ
 ق

 

 
 پایان  

  
۱۰۴۱/۰/۹  

 

۴۴:۰۰ 
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