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 سرآسیمگی 

 راهپیما.م.کهربااثر از 

آشا دختریست که فریب می خورد. به امید داشتن پول و امکانات 

تبدیل به زنی تن فروش می شود . دختری که در باتالق فساد می افتد 

پای مردی  . اما او غم ها و گذشته ای دارد که او را به اینجا کشانده. 

دار کرده . مردی که در میان است که  قلب دختر قصه ی ما را جریحه 

 جانش می پرستید و خیانتش را دید. او مثل 

سرآسیمگی قصه ی دخترانیست که به کشورهای خلیج می روند. #

 تجربه ها و جراحت ها و سختی هایشان را به تصویر کشیده ام
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ی

 #رسآسیمگ

 اول#قسمت

 

ن  و پریش  در فاریس عمید به معنای اندوهگی 
ی

ان رسآسیمگ

همزمان اندوهناک است و در یعنن کیس که حال است. 

ن حال عصبانیست و آرامش ندارد. مثل حال خییل از ما  عی 

آدمهایی که در مشکالت خواسته و ناخواسته امان غرق 

 شده ایم.  

زین که  رسآسیمه است؛ غوطه ور است میان روشنن و 

تاریگ، میان شادی و غم. اما یک حس مفرط یی قراری و 

ن یم  تنش شعله ور  شم مدام درونخ است. مدام باال و پایی 

 زند روحش را.  

پیش رفت. باید تمام کنش و گایه باید با زمان و آرام آرام

د به گذر زمان! گایه باید در سکوت و  واکنش ها را سپر

آرامش فقط نگاه کرد. در گوشه کناری که کیس نتواند 

ح و ناک بودن رو آسینی برساند ایستاد و حنی به بهای دژم

 ه شده فقط نگاه کرد! جسم هم ک
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ایط متفاوت  معنای آرامش برای آدمهای مختلف در رسر

کامال متغپ  است. گاه کیس آرامشش را میان شعله های 

ی و  آتش یم یابد و گاه کیس یم خواهد غرق شود در یی خپی

ن و همانجا بماند و آنچه که خودش یم خواهد را  ندانسیی

غرق در  ما؛ آدیم اگر را بیابد. ا حس کند و آرامش

خودش شود؛ دنیا را رها یم کند و تازه با دنیایی شگرف درون

 و آشنا مواجه یم شود که تا به حال نیم شناخته.  

 

** 

  

صدای بوق عجینی در گوشم پیچید. مثل اینکه کیس با 

ن تق تق بکوبد به رسم. هر چه تالش کردم  یک تیشه ی تپ 

چسبیده مپلکهایم به هنشد. انگار  که چشمم را باز کنم

م تا  بودند. تمام قدرتم را جمع کردم که دستم را باال بپی

بتوانم انگشت بگذارم کنار پلکهایم و بازشان کنم. باز هم 

 گرفته 
ی

. نفس تنگ ن نشد انگار دستم چسبیده بود به زمی 

ن بود و نیم  بودم. تند تند هوا را یم بلعیدم ؛ اما زبانم سنگی 

تکرار یم شد. به طور صدای بوق ها م حرف بزنم. توانست
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حس ماورا الطبیعه خییل ناگهاین انگار تمام سلولهای بدنم

پیدا کرده بودند و به شدت سنگینن هوا و رسما را حس یم 

ون بیاید  کردم. هر چه تالش کردم از ته گلویم صدایی بپ 

ن تر شدند. صدای باز شدن دری آمد. کیس  نشد! بوق ها تپ 

ن  یش را شنیدم که یم و صدای کفشهابلندی کشید  هی 

دوید. انگار پاشنه ی کفش هایش از نویع پالستیک محکم 

ده ساخته شده بود که تق تق صدا یم داد.    و فشر

بعد صدای پاشنه های کفشها بیشپی شدند. و صحبتها 

 واصطالحات  مختلف.  

 
ی

 که نیم توانستم به خویی بشنوم. انگار که گوشهایم آمادگ

یا به زباین بودند که من نیم ا نداشتند.  هضم اصوات ر 

ملموس فهمیدمش! نه! یم فهمیدم ؛ اما انگار آنچنان

 نبودند. 

بات القلب -  يرجی التحقق من جهاز مراقبة معدل ضن

بان قلب رو چک کن!    دستگاه ضن

 المواد الالصقة تزيل القروح من عينيه -

 چسبها رو از چشمهاش جدا کنید.  
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 افتح يديه -

 رو باز کن!  هاشدست

ی تنفسه -
 تحکم فن

ل کن!   تنفسش رو کنپی

مرطوب شد. دسنی کنار چشمانم را لمس پوست صورتم

پلکهایم. آنقدر زیاد و کرد. به طور ناگهاین نور خورد پشت

ن که وقنی الی پلکم را به زحمت باز کردم؛ انگار هزار  تپ 

وارد چشمانم شدند. یک پلک، دو تا و چندین پلک سوزن

وایل زدم تا کیم چشمم به نور عادت کند. ویل هنوز هم مت

 کیس گفت:   خوب نیم دیدم. دور و ورم شلوغ بود ! 

 ! ی عيونک ابننی
 اآلن أريد تسليط ضوء كشاف فن

م!  حاال یم خوام با چراغ قوه نور بندازم  توی چشمات  دخپی

 

 #کهربا_م_راهپیما

 
ی

 #رسآسیمگ

 دوم#قسمت
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پلک باالیی و کشیدش و و بعد انگشتش را گذاشت روی 

نداخت و من عکس العمل شدیدی نشان دادم. و او نور ا

 گفت: 

ی الحياة -
 جيد جدا. اهال وسهال بك فن

 دوباره خوش اومدی! 
ی

 خییل خوبه! به زندگ

نیم دانستم چرا اینجا هستم و مم هاج و واج بودم. حنی 

 این آدمها کیستند! 

ون ریختند با با کلمایی که نیم دانستم از کجای ذهنم  بپ 

ن و   دیگر و سنگی 
 منقطع گفتم: زباین

 من اینجا چکار یم کنم ! ؟چه اتفافی برای من افتاده! -

 تا قیافه ی دکپی را بهپی ببینم. او گفت: و پلک زدم

 تتحدث العربية؟ أنت تفهم لغتنا. هل -

؟ تو زبان  مارو یم فهیم؟ بلدی عریی حرف بزین

 و من دوباره گفتم: 

؟ عرف النعم ا-  عربية. لماذا انا هنا؟ ماذا حدث یلی
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دکپی که مردی بلند قامت و استخواین بود با موهای سیاه 

کوتاه و سبیل قیطاین و پوست رنگ پریده؛ لبخندی زد و 

 گفت: 

ی غيبوبة لبضعة أيام! ولحسن -
ء حدث لك وأنت فن ی

یسر

 الحظ أتيت إیل حواسك! 

کما بودی و یه اتفافی برای تو افتاده و چند روزی در  

 خوشبختانه به هوش اومدی! 

 ! ن ی یادم نیم آمد. هیچ چپ  ن به مغزم فشار  آوردم . اما چپ 

 حنی یک بخش کوچک از اتفاق! 

ء - ی
 أنا ال أتذكر أي یسر

 من هیچر یادم نمیاد! 

دکپی متفکر نگاهم کرد و بعد به پرستا  و دو پزشک دیگر و 

 گفت: 

ء سيكون عیل ما يرام. هذا من مض- ی
 اعفات الغيبوبة كل یسر

 ین از عوارض جاننی کما هست! همه جر درست یم شه. ا
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ی به یادم نیم  ن و من زبان به دهان گرفتم . چرا که هیچ چپ 

 آمد.  

ی در رسم من تزریق کرد که  ن ها رفتند و پرستار چپ 
دکپی

 باعث شد بخوابم! 

چشم که باز کردم اتاق ساکت بود و پرده کرکره ی آیی رنگ 

ی کیم آن طرف تر هم کیپ تا ک  یپ بسته بود! اما دخپی

ناله کردم. پشت کمرم  روی یک صندیل نشسته بود! من

یم شد. دخپی مثل فرفره از درد یم کرد. انگار سوزن سوزن

ن جز از چهره اش که به  جایش پرید به طرف من آمد. اولی 

چشمم آمد ابروهای پر و کماین اش بودند و بعد لبهای 

 باالی رسش بسته بود. برجسته اش! موهایش 
ی

را به سادگ

د عمیقی زد و خم شد و پیشانیم را بوسید. من عکس لبخن

العمیل نشان ندادم. اصال نیم شناختمش . حنی ذره ای هم 

 برایم آشنا نبود. او گفت: 

 عزیز دلم! خییل خوشحالم که به هوش اومدی!  -

 جوایی ندادم. او ادامه داد: 

 یل روزها منتظرت بودیم !  خییل بد و ترسناک بود! خی-
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ند و من نیم دانستم او و دیگران چه کساین منتظرم بود

هستند. به زبان خودش که یادم آمده بود فاریس ست 

 گفتم: 

؟ من چرا اینجا هستم !  -  خانم! من نیم دونم تو گ هسنی

لبخندش محو شد . عقب نشینن کرد و دستهایش را در هم 

 گره کرد: 

 ین دوستت! تنها آشناتنمیاد؟ جنان بهپی آشا! منو یادت -

 توی این شهر! 

ت گفتم:   با حپ 

 اسم من آشاست؟ -

 بغض کرد و یک قطره اشک از گوشه ی چشمش چکید: 

اشکال نداره! دکپی گفت به خاطر کماست. باالخره یادت -

 میاد! 

ی بود. یک لوح  ن حال بدی داشتم. مغزم خایل از هر چپ 

. فقط یم دانستم سفید بدون هیچ نوشته ای ی ا عالمنی

 . نام دوستم جنان و در کما بوده ام.  نامم آشا هست
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 چند وقت بیهوش بودم و چرا؟ -

 با نوک انگشت اشاره اش اشکش را گرفت : 

ی مونده بودی! اما - مدت خییل زیادی توی این یی خپی

. یه حادثه برات پیش اومد!    خوب یم یسر

 بعد ناباور ادامه داد: 

 ست؟ و یادت نیواقعا من-

ن تکان د  ادم: رسم را به طرفی 

 نه! هیچر یادم نمیاد! -

س عجیب گفت: او دستم د و با نویع اسپی  را فشر

ن یادت میاد . - ن من نیم دونم که چه وقت همه چپ  آشا! ببی 

ویل من اینجا آشنا دارم. تا قبل از اینکه بفهمن به هوش 

تم. برای فردا اومدی باید از اینجا بری!  یه بلیط برات گرف

 شب.  

 جوایی ندادم. او دست کشید به موهایم : 

رها رو از این جهنم فرار کن! برو از اینجا! ِجَبل همه ی کا-

 انجام داده.  
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 نیم دانستم چه یم گوید!  زمزمه کردم: 

 کمرم یم سوزه! -

 با تاسف نگاهم کرد: 

 زخم بسپی گرفنی !  -

 ا به شدت یم سوخت. زخم بسپی چه بود را نیم دانستم ! ام

 او گفت: 

 حاال به پرستار یم گم بیاد برات چسب ها رو عوض کنه! -

ن موبایلش زنگ خورد در همان  : حی 

سالم! آره به هوش اومده! جبل خودت رو به دردرس -

  !  انداخنی

ه شد به من :   و خپ 

یم رم نه چرا عقب نشینن کنم؟ من که آخر هفته دارم-

 لندن!  

  دی به من زد: لبخند نیم بن

 هیچر یادش نیست. حنی منو هم یادش نمیاد!  -
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 پشت کرد به من و به طرف در اتاق رفت: 

ن امشب بشه که عالیه! دکپی گوایه مرخص - اگر همی 

 شدنش رو یم ده؟! 

ون رفت. دلشوره ی عجینی گرفته بودم. نیم  و از اتاق بپ 

تم. دانستم چرا اینطور با عجله باید به جای دیگری یم رف

منن که حنی نامم هم برایم نا آشنا بود؛ چطور یم توانستم 

 بقیه ی ماجرا را حدس بزنم! 

 

 _راهپیما #کهربا_م

 
ی

 #رسآسیمگ

 سوم#قسمت

ی که نامش جنان بود ؛ من را  پرستار آمد و به کمک دخپی

کیم جابجا کردند. شاید بتوان گفت که دردناک ترین تجربه 

کردن چسب مخصوص ای که تا آن زمان داشتم ؛ جدا  

ن چسب جدید بود.  زخم بسپی و شستشوی زخمها و انداخیی

ن الیه آنقدر دردناک که انگار کیس نشست ه باشد و با تیغن تپ 

الیه پوست و گوشت را جدا کند. با آنکه مغزم و حافظه ام 
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نهایت درد خایل از هر یادی بود؛ اما قسم یم خورم که این

ان داشتند و نه پاهایم بود. و در حایل که نه دستهایم ج

توان کافن برای تکان خوردن ؛ مجبور شدم تمام درد را با ناله 

نم بر یم خواست تحمل کنم. پرستار بعد از هایی که از جا

این کار لباسهایم و ملحفه های تخت را به کمک دو بهیار 

قوی هیکل عوض کردند. آرامبخیسر وارد رسم کرد و رو به 

 جنان به عریی گفت: 

 آب بهش بده. خییل کم!   کم  یه-

و جنان کیم از آب معدین را درون لیواین ریخت و یم 

 تخت و به فاریس گفت:  گذاشت و نشست لبه ی

 بخور عزیزم! -

 من زمزمه کردم: 

 چند وقته که اینجا هستم؟ -

 او ین را گذاشت البالی لبهایم: 

 یه کم آب بخور! -

ید مک بزنم! اما راستش را بخواهید یادم نیم آمد چطور با

دیم یم تواند راه حل را بیابد. مک انگار ذهن ناخودآگاه آ
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زدم. مایع خنک مسپ  مستقییم را از گلو تا معده ام  را پر 

کرد. به فاصله ی اندگ درد شدیدی درون معده ام پیچید 

ی باال نیاوردم. انگار معد ن ن و عوق زدم. اما چپ  ه ام شبیه زمی 

د قطره آب را رسیعا جذب کرد. لم یزریع شده بود که چن

ی وارد معده ام شد و این بار م حکم تر مک زدم و آب بیشپی

متوجه شدم که به شدت و برای زمان طوالین تشنه بوده 

 ام.  

جنان با مالطفت و تاثر خایص به چهره ام نگاه یم کرد. 

 گفتم: 

م؟ اصال اینجا کجاست؟ چرا چند وقته که من اینجا هست-

 لدم؟ من دو زبان ب

ون داد و لیوان خایل را عقب  جنان نفسش را به شدت بپ 

 برد و گفت: 

هفت ماه ! هفت ماه تموم توی کما بودی! اینجا دیی -

 هست! خییل ناراحتم که هیچر یادت نمیاد! 
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من روی عدد هفت ماه گپ  افتاده بودم. هفت ماه یعنن 

. یم دانستم که هفت ماه یک مدت زمان طوال رو  ۲۱۰ین

   است! 

ت گفتم:   با حپ 

 چرا؟ چرا من توی کما بودم! -

 جنان نگاه از من دزدید: 

 تصادف کردی عزیزم! -

؟ -  با جر

 او برخاست و لیوان را روی کمد کوتاه کنار تخت گذاشت: 

- ! ن  با یه ماشی 

 بعد دلنگران نگاهم کرد : 

! خییل آشا! من مجبور شدم که خپی بد- م تو اینجایی

 بود! اولش که فکر یم کردیم یم روزهای سخت و طوالین 

ی!  اما نمردی و خدا رو شکر دوام آوردی! ویل حنی اگر مپ 

از من ناراحت بایسر هم اشکال نداره. صالح تو این بود که 

 بری. 
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 گیج و پر از سوال و فکر گفتم: 

ی یادم نیست. از ا- ن ین به گ خپی دادی؟ من واقعا چپ 

 نفهمیدن دارم خفه یم شم! 

ستم چرا این دخپی زیبا و بلند قد با . نیم داناشکش چکید 

آن لبایهای زیبا و موهای شبق مانند اینطور پشت رس هم 

 بغض یم کند و اشک یم ریزد. گفت: 

دکپی یم گه به مرور زمان یادت میاد. اما خییل باید تحمل -

. کنار کساین  ! باید یه جای آروم بایسر  که دوستت دارن کنن

 ایی به غپ  از اینجا!  و بهت آسیب نیم زنن. ج

 گفتم: 

 مگه من باید کجا باشم؟!  -

 او جلو آمد و پیشانیم را بوسید. بوی عطر خویی یم داد: 

جایی که شاید دوستش نداشته بایسر ؛ اما به نفعته اونجا -

ی برات  ن . آشا! اینجا جز درد و خطر و ناراحنی چپ  بایسر

خودت  هر چقدر که قبال برات خوب بود و انتخابنداره. 

! بود؛ حاال بده ! خییل بد. باید ب ن  ری! همی 

 بعد با اضطراب خایص به ساعتش نگاه کرد: 
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 بخواب ! فقط چند ساعت دیگه مونده!  -

ن روی کمرم پشتم گذاشته بودند را  بالیسر را که برای برنگشیی

خوابیده مرتب کرد و من همانطور که روی پهلوی راستم

ه نگاهش کردم!  آنقدر  به اجزای صورتش چشم بودم؛خپ 

 دوختم تا اینکه خوابم برد! یک خواب مصنویع. 

 کیس دست یم کشید به صورتم. نوازشم یم کرد و به زبان

 ت: عریی یم گف

-  ! !  حلویی ، حبیبنی  نور عیوین

و بعد ناله یم کرد. همه جای صورتم را غرق بوسه کرد. الی 

انه اش؛ هیبت بزرگ و مردپلک هایم را باز کردم. از دیدن

جیغ خفه ای کشیدم. در خودم جمع شدم. او عقب رفت 

 و من با ترس گفتم: 

! نزدیک من نشو! -  تو...تو گ هسنی

اشت با پوست سفید و ابروهای پر و مرد که قد بلندی د

ریش و سبیل مرتب و کت و شلوار شیگ به تن داشت دو 

سه قدم عقب تر ایستاد. همینطور هم از ظواهر امر پیدا 
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د که رسش به تنش یم لرزد. لبخندش پر از غصه و بو 

 دلخوری بود: 

ن که برگشنی کافیه ؛ حنی اگر من رو - خدا رو شکر ! همی 

یس!  نشنایس! حنی اگر   از من بپی

با نوک انگشت اشاره اش اشکش را گرفت . لبش را گزید و 

ون داده و بعد مصمم گفت:   نفیس بپ 

ون- ن رایصن هستم! یم رم بپ  ! جنان بیاد من به همی 

 ت رفتنه! لباسهات رو عوض کنه! وق

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 چهارم#قسمت

همان وقت در اتاق باز شد و جنان با سایک در دستش وارد 

 شد و تقابل من و مرد را که دید ؛ گفت: 

 جبل! گ اومدی؟ -

د:   مرد حنی پلک هم نزد چه برسد به اینکه از من چشم بگپ 

 خییل وقته! یگ دوساعت پیش! -
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 جنان گفت: 

ون تا لباسهای آشا رو تنش کنم! -  باشه! پس برو بپ 

ِجَبل نام داشت؛  با ژست خایص از من چشم مرد که 

ون رفت. جنان با  گرفت و با قدمهای محکم از اتاق بپ 

اهن ابریشیم طرح  زحمت زیاد بلوز و شلواری تنم کرد. پپ 

ن گفت:   دار و شلواری لطیف و گشاد! و در همان حی 

ی توی ذهنت نمونده! ویل یم خوام بدوین که نمدو  یم- ن چپ 

ین دوستت بو  دم ! و خواهم بود. تموم وسایل من بهپی

خونه ات رو فروختم . طالهات رو فروختم. پولهات رو 

تبدیل به تومان کردم و همه  رو به همون کارت بانگ 

ایرانیت ریختم. بعد کیقن را نشانم داد. یه تلفن همراه و 

دارک شناساییت اینجاست. و یه رسی لباس و کارتت و م

ن ِجَبل وسایل شخیص توی چمدونته که اال ن توی ماشی 

 هست! 

جوایی ندادم و فقط نگاهش کردم. او از درون همان کیقن 

ون آورد. گردنبند،  که متعلق به من بود؛ جعبه ای بپ 

دستبند، چند انگشپی و گوشواره ها را به من آویخت و 

 گفت: 
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! دور و ور  اگر اینا - ت باشه یم توین از کشور خارجشون کنن

کنه! آشا اینا برات خییل مهم البته که ِجَبل حلش یم  

ن و باید خییل حواست بهشون  ! اینا گرون قیمیی ن هسیی

ن و مواظب باش کیس از تو ندزده!    باشه! مال تو هسیی

 من هاج و واج نگاهش یم کردم. او تاکیدی گفت: 

 فهمیدی جر گفتم؟! -

 تکان دادم :  را  رسم

 ِجَبل کیه؟! -

 کرد و دستانش خشک شدند  و یی حرکت ماند. مکن  

 گفت: 

 یه آدم خوب! یه فرشته ی نجات! -

 بعد به پارچه ی سیاه میان دستانش اشاره کرد: 

حجاب دوست نداری! ویل باید اینو بپویسر و یم دونم-

ه!   ! اینطور بهپی  روبنده بزین

   حجاب دوست نداشتم؟ چرا؟! 
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او من را کامال با عبای سیاه و روبنده پوشاند. کفشهای 

 راحت به پاهایم کرد و ویلچر را جلو آورد و داد زد: 

 ِجَبل! بیا کمک! -

مرد در چشم بر هم زدین وارد شد . به من نگاه کرد . کیم 

تامل داشت نگاهش! جلو آمد و به آرایم من را مثل پر کایه 

 شاند و گفت: ر نبلند کرد و روی صندیل چرخدا

 پس باالخره وقتش رسید! -

 جنان مضطرب گفت: 

ی - ن فقط یه ساعت دیگه! یه ساعت دیگه اگر کیس چپ 

 نفهمه نجات پیدا یم کنه! 

ل یم داد و از میان راهرو های 
ُ
بعدش جنان صندیل را ه

ن رفتیم. مردی دوید  خلوت گذشتیم و با آسانسور پایی 

ون  د و طرفمان و بعد ِجَبل من را بغل کر  از در اضطراری بپ 

رفت . جنان و آن مرد غیبشان زد. جبل به عریی کنار 

 گوشم زمزمه کرد: 

آشا! عزیز من! زیبای من! فقط خدا یم دونه که من هیچ -

ن یادت اومد و خواسنی  ی نداشتم! اگر روزی همه چپ  تقصپ 
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؛ یادت بیاد که خییل دوستت داشتم و  از من متنفر بیسر

 دمتمام تالشم رو کر 
ی

که از این جهنم نجاتت بدم. برو زندگ

 ! ن  کن! خوشبخت باش! همی 

بعد پشت رس هم رسم را بوسید. این در حایل بود که من 

هیچ احساس شایاین نسبت به او نداشتم. حنی به خودم 

هم حیس نداشتم ! حنی نیم دانستم که چه شکیل هستم! 

 از کجا و بهر چه هستم! 

دیم. مرد و جنان آنجا گ شاز در اضطراری وارد پارکین

منتظرمان بودند. ِجَبل من را روی صندیل عقب نشاند. و 

ن شدند و  به رسعت برق و باد خودشان هم سوار ماشی 

اتومبیل حرکت کرد. از محوطه ی بیمارستان خارج شدیم و 

ی شدیم با روگذرها و زیر گذرهای وارد اتوبان بزرگ ن و تمپ 

خط ها حرکت یص میانخا شلوغ و اتو مبیل هایی که با نظم

ن روشن بود! آن  یم کردند. هوا خییل گرم بود که کولر ماشی 

هم در زمان طلوع خورشید که آسمان زرد و نارنچی ست!  

درد یم کرد. انگار تیغ یم در کیم دورتر دریا پیدا بود. رسم

ی تا پشت ذهنم یم آمد و بعد یم  ن کشیدند به مغزم. چپ 

هیم و نیم توانستم تعبپ  آگارفت. ابهام یم پیچید دور 
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درسنی داشته باشم. فقط دریا در نظرم آشنا بود.  پاهایم را 

ماسه ها فرو یم روند. قطرات آب یم یم دیدم که در میان

 چکید از پاهایم. یم خندیدم. بلند بلند یم خندیدم.  

بعدتر به فرودگاه رسیدیم . زین با لباس فرم منتظر من بود. 

وجی سالن ترانزیت همراهم بودند. جنان خر  ِجَبل و جنان تا 

مرد بلند قامت و قوی به شدت گریه یم کرد وجبل آن

 خایص نگاهم یم کرد و 
ی

من هر چه هیکل با اندوه و گرفتگ

فشار یم آوردم؛ نیم توانستم بفهمم که به ذهنم

 چیست! جریان

زن که انگار برای مسافرینن مثل من استخدام شده بود؛ 

ا برد تا کنار یگ  از صندیل ها و به عریی ر ر صندیل چرخدا

 گفت: 

 تا  هواپیما! چند دقیقه ی دیگه یم برمتون-

رسد و خشک! دقایقی بعد روی صندیل هواپیما نشسته 

 را یم بست بودم در حایل که مهماندار زیبایی کمربند م

 عجیب بود که حس یم کردم بارها سوار هواپیما شده ام .   
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بود که من مسافر فرست کالسش بودم. یس هواپیمای لوک

برایم نوشیدین و خورایک آوردند . دستانم کم جان بودند. اما 

خوردم. بعد به این لیوان آب پرتغال را برداشتم و کیم از آن

دستشویی بروم باید چکار کنم؟! که اگر بخواهمفکر کردم

ی نزدم دیگر!  ن  پس قید آب میوه را زدم و لب به چپ 

 

 #رسآسیم
ی

 گ

 پنجم#قسمت

! برای من  فاصله اندک بود! شاید دو ساعت یا کیم بیشپی

که نیم دانستم چه کیس هستم و چرا در آن هواپیما 

نشسته ام و با حال نزارم یم روم به جایی که نیم شناسم؛ 

زمان تند نگذشت. فقط ابرها را نگاه کردم و بعد دریا را و 

ن به  ذهنم نرسید برای  که تدایع کنم .  آن کوهها و هیچ چپ 

مهماندار زیبا دو سه بار به رساغم آمد. به فاریس عجینی 

 حرف یم زد. انگار که به زور یاد گرفته باشد!  

ن کمرم از صندیل  یکبار از او خواستم برای فاصله گرفیی

بالشنی پشتم بگذارد! زخمها یم سوختند. چند باری پاهایم 
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ن شدند. به و  را تکان دادم. به  زحمت فقط کیم باال  پاییی

دستهایم نگاه کردم. انگشتان کشیده ای داشتم. پوست 

ن و بنفیسر که از زیر پوستم پیدا  مهتایی و رگ های سپی

بودند. ناخن هایم کوتاه شده و مرتب بودند؛ حتما کیس 

 کار را برایم انجام داده بود! شاید جنان! این

باال  آن خلبان اعالم کرد که به تهران رسیده ایم! و من از 

ی و ردیف های منظم  تجمع ساختمانها و شهر خاکسپی

ین شهر آمد! وهم  خیابان و برج ها را دیدم! در نظرم بزرگپی

بزم داشت! ترسیدم! من اینجا چکار یم کردم؟ چه بالیی 

 قرار بود به رسم بیاید! چرا باید یم آمدم اینجا! 

دلشوره هم به بقیه ی بدبخنی هایم اضافه شد! حاال 

ی و دل جودمو  ی بودم ساخته شده از دو خصلت؛ بیخپی

 !  آشویی

قبل از آنکه هواپیما بنشیند؛ مهماندار آمد و با لبخند شیگ 

 گفت: 

ایط پیاده شدن شما مهیا - عزیزم! کیم صپی یم کنیم تا رسر

 بشه!  
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من یی حرف نگاهش کردم. چند دقیقه ی طوالین گذشت. 

ه مسافرها پیاده یم من از پنجره ی گرد هواپیما یم دیدم ک

شوند و سوار اتوبوس هایی شده و یم روند . محو تماشای 

ودم که در حال تخلیه ی بار هواپیما و لوازم دو سه مردی ب

  و چمدانهای مسافران بودند . کیس رسفه ی کوتایه کرد! 

برگشتم و نگاهش کردم. مردی بود متوسط قامت. با چهره 

ریش سیاه. یم توان ای بشاش!  دندان های سفید و ته 

گفت که از تمام وجناتش  اعتماد به نفس و رسخویسر یم 

رم خلباین تنش بود. رسی تکان دادو من بارید. لباس ف

 همانطور هاج و واج نگاهش یم کردم. او گفت: 

این پرواز و داد کمایل هستم ! خلبانسالم آشا! من فر -

 دوست تو! 

را یم شناخته ام. به هیچ عنوان یادم نیم آمد که روزی او 

 آشنا بود؛ انگار شنیده بودمش!  صدایش اما کیم برایم 

وقنی دید که حرف نیم زنم؛ این پا و آن پاشد و دستش را 

 باال آورد: 
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ی یادت - ن ببخشید! من واقعا متاسفم. یادم رفت که تو چپ 

 نمیاد!  

فکر یم کنم آنقدر چهره ام ناراحت و غصه دار بود که کیم 

ون آمد : چهره اش از   آن حالت رسخوش بپی

ست خوب ها! آشا! من یگ از دوستان تو بودم! از اون دو -

ک! راستش من همه ی این کارا رو انجام  یه دوست مشپی

! حاال هم دادم و کمک کردم که بتوین از اون جهنم فرار کنن

مت خونه!   اینجا هستم که بپی

 لب زدم: 

 خونه! -

 او جلو آمد و گفت: 

نی راه بری! اجازه بده که بغلت هنوز نتونس کهیم دونم-

 کنم! 

ی نیم  ن فهمیدم و کیس را نیم شناختم. حیس نداشتم، چپ 

ن غریب و آشنا بودن او هم در نظرم یی معنن یم  برای همی 

آمد. فقط صدایش کیم به گوشم آشنا بود که آن را هم 

 نیم توانستم تحلیل کنم. 
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از فشاری که به  وقنی دست انداخت زیر بدنم و بلندم کرد 

ای را ؛ ناله کردم. بوی ادوکلن مردانه  کمر تکه پاره ام آورد 

 یم داد که برایم زیادی خوش بو بود!  

 گفت: 
ی

 به آهستگ

؟ مشکیل داری؟ -  چرا ناله یم کنن

 بدون نگاه کردن به او گفتم: 

 زخم بسپی داشتم و حاال دقیقا دستتون روی همونجاست.  -

 با عجله گفت: 

مندوای -  ه ! رسر

و کیم دستش را جابجا کرد. اما افاقه نکرد. و من سوزش 

حد پوستم را به جان خریدم. هواپیمای غول پیکری بیش از 

 بود و ما در طبقه ی دوم هواپیما بودیم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #قسمتششم
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ن رفتیم.  به وسیله ی آسانسور مخصوص مهماندار ها پایی 

کمر و پشت رانهایم به چشمانم را بسته بودم و با درد شدید  

 که گفت: شدت درگپ  بودم. صدایش را دوباره شنیدم

شد آشا جان! و بعد روی صندیل چرخدار فرود تموم-

آمدم. مهماندار دوباره بالش را پشت کمرم چپاند. کیم از 

فشار درد کاسته شد. چشمانم اشک آلود شده بودند . 

 فرداد کمایل 

ثل بلبل انگلییس حرف مردی که یم گفت با من آشناست م

جالب اینجا بود که من هم ین فهمیدم چه یم یم زد. و 

گوید. به مهماندارها  حرفهایی زد. اما نگاهش به من بود . 

 رفتند و من و فرداد کمایل با ون 
ی

مهماندار ها با ون سیاه رنگ

شدیم. او دیگری که پیل برای باال بردن ویلچر داشت رایه 

ست. چمدان پروازی و کالهش روی صندیل روبرویم نش

ش بودند. چشمانش زوم به چهره ی من بودند. کنار 

 باالخره گفت: 

هیچ وقت حنی فکرشو هم نیم کردم که آشای خوش رس -

 و زبون اینطور یی زبون بشه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 30  

پس من به اندازه ی قابل توجیه تغیپ  کرده بودم. 

 اثر نگاهم کرد و گفت: اخمهایش در هم رفتند و مت

 کردی؟ آشا ... ت چکار  با خود-

تلفنش زنگ خورد و او ادامه ی حرفش را خورد. به کیس که 

 پشت خط بود؛ گفت: 

- !
ی

سالم داداش. بله  باالخره تموم شد.  باشه هر جر تو بگ

 حواسم هست! نه...نه  نگران نباش! 

به حرف و تلفن را قطع کرد و دوباره زل زد به من. تماییل 

که   ویع به خاطر حرفهای جنان و اینزدن با او نداشتم. به ن

باید حواسم را جمع یم کردم؛ نیم خواستم بیخودی به 

مردی اعتماد کنم. شاید او دروغ یم گفت و اصال در 

 گذشته دوست من نبود!  

یفات فرودگاه و تحویل چمدانم  با اتومبیل فرداد  بعد از تشر

ن شده بود؛ خیابانها مملو از ماشکمایل رایه شدیم. ظهر  ی 

د نداشت. دود و دم زیاد ها بودند. هیچ نظم خایص وجو 

ی و زرد بودند. و من انگار که وارد جنگل   بود. آدمها خاکسپی
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بزرگ و یی در و پیکری سده باشم تمام وجودم یم لرزید . 

 فرداد کمایل  گفت: 

 چقدر امروز شلوغه!  -

  و بعد نیم نگایه به من کرد: 

ون اومدن از کما  حسایی خسته شدی! یه روز بعد - از بپ 

خویی برای سفر نیست. تو باید حداقل یک هفته ی وقت 

 دیگه توی بیمارستان یم موندی.  

 زمزمه کردم: 

 چرا اینجا هستم؟ -

او که باالخره حرفن از من شنیده بود ؛ اول با تعجب نگاهم 

ی که یم رفت :    کرد و بعد چشم دوخت به مسپ 

ایط اشتباه و جای اشت- ! توی رسر  باه بودی! باید بر یم گشنی

 نگاهش کردم: 

 من آدم بدی بودم؟ -

 نگاهم نکرد. مکث طوالین داشت . بعد گفت: 

 نه ! آدم بدی نبودی!  -
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افتاده بودم به حرف . اگر سوال نیم پرسیدم مغزم یم 

 ترکید. گفتم: 

؟ خو - ن اهر و منو کجا یم بری؟ پدر و مادرم کجا هسیی

 نتظرم هست؟  برادری دارم؟ اصال کیس م

 لبخند زد: 

ن آشا! تو یه کمای نسبتا طوالین داشنی و به خاطر تورم - ببی 

ی یادت  ن مخاط مغزت این خییل طبیغ هست که چپ 

 نمیاد. اما؛ من نیم تونم به تو اطالعایی بدم.  

 پیچید به اتوبان دیگری: 

برای مغزت خییل چون که شنیدن ناگهاین تموم اطالعات -

ه که دبده و ممکنه  ک ر گذر زمان ه نتیجه برعکس بده. بهپی

ی  به یادت بیاد. یعنن اینکه تو از اون سلولهای خاکسپی

ی و دوباره فعالشون کنن تا حافظه  ات  مغزت کمک بگپ 

 برگرده. واال شدی شبیه این فیلم و رسیالهای ترگ!  

 بعد پوزخند زد: 

 ماجرا این بشه!  فکرشو هم نیم کردم ته-
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ی

 #رسآسیمگ

 هفتمقسمت#

 سکوت کرد و من همانطور چشمم به دهانش بود: 

یوترایر بیسر و بتوین راه -
ن ی که مهمه اینه که فپ  ن فعال چپ 

بری. اون زخمهات خوب بشن. در کل یه کم به جسمت 

 بشه  و بعد وقت خییل زیاده برای اینکه بفهیم جر 
ی

رسیدگ

 بودی! 

عالمه چشم گرفتم از او . پشت چراغ قرمز ایستادیم. یک 

 . فرداد بچه هجوم آوردند به طرف شیشه ی اتومبیل  

ن کرد و گفت:   دستش را باال و پاییی

 ای بابا! االن گند یم زنن به شیشه.  -

ن داد و گفت:   پشت بندش شیشه را پاییی

 بچه! مگه با تو نییستم. نکن-

گله ی بچه ها رفتند رساغ اتومبییل دیگر. اعداد روی 

 به طور  معکوس کم شدند.  من گفتم: مانیتور چراغ راهنما 

   رسم داره یم ترکه! -
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 او نگاهم کرد: 

 یه کم دیگه یم رسیم!  -

چند دقیقه ی بعد در سکوت من و با تلفن حرف زدن 

ی گذشتیم و   ن فرداد کمایل گذشت. باالخره از خیابان رسسپی

وارد کوچه ای شدیم. یک کوچه ی نسبتا پهن و کوتاه با 

ن کوچه هم دو درب بزرگ چند خانه. روبرو  بود و در طرفی 

ن و قدییم و دیگر قهوه ای  با دو در دیگر بودند  . یگ سپی

نرده های بلند. صدای جیغ گنجشکها از میان شاخ و 

درختان تنومند و قدییم یم آمد. کنار دیوار سه طرف برگ

کوچه پر از کاجهای کهنسال بود. فرداد کمایل اتومبیلش را 

های روبرو پارک کرد. دو در سفید و  جلوی یگ از درب

بعد دکمه ای زد و پیاده شد. درب  شبیه به هم  بودند. 

صندوق عقب اتومبیلش باال رفت و او صندیل چرخدار را 

ون آورد و جلوی درب اتومبیل گذاشت و رو به من  بپ 

 گفت: 

 با اجازه ! -

و به من کمک کرد تا روی صندیل بنشینم. کیف دسنی ام را 

ی پاهایم گذاشت و به طرف درب سمت چپ رفت هم رو 
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ش کرد. برگشت و دزدگپ  اتومبیلش را زد و و با کلید باز 

ل داد به طرف ورودی در ! 
ُ
 صندیل چرخدار را ه

 من مضطرب گفتم: 

 اینجا! اینجا دیگه کجاست! -

او جوایی نداد. صندیل را با حرص هل داد داخل حیاط و در 

ش کردم. چشم دوختم به رابست. من وجود او را فرامو 

دو طرفش باغچه های حیاط نسبتا بزرگ پیش رویم که در 

پر درخنی داشت . و ساختمان یک طبقه ی سنگ نمایی 

هم در مقابل بود. با یک درب چویی روغن خورده و پنجره 

ن ادامه داشتند و گلدانهای  هایی به شکل مستطیل که تا پایی 

تاب سفید رنگ  پر از گل ردیف شده پشت پنجره ها. یک

ا کایسر گوشه ای از حیاط بود و یک حوض مستطییل ب

های آیی کم رنگ و پر رنگ کوچک روبرویش. حویصن سه 

ن  ی که هیچ آیی در آن نبود. درختان رسسپی
در چهار مپی

گ آیی  بودند و در حاشیه ی باغچه ها پر از گلهای پر از گلپی

داد و بنفش و سفید بود. من محو تماشای گلها بودم. فر 

 گفت: 

- !  تو گل ادرییس دوست داشنی
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ی

 #رسآسیمگ

 هشتمت#قسم

نگاهش کردم! پس اینها گل ادرییس بودند. انگار یم 

شناختمشان و یم دانستم که مورد پسندم بوده اند.به 

ن کیس در را باز کرد.  طرف در ورودی رفتیم ودر همان حی 

اهن و شلوار سیاه رنگ که شایل عنایی روی  یک زن با پپ 

گ موهایش انداخته بود! یعنن او از اقوامم بود؟ خواهرم؟ ی

 از نزدیکانم؟!  

نگاه رسشار از تعجنی به من کرد که نیم دانم به خاطر چه 

 بود و بعد رو به فرداد کرد: 

 سالم فرداد! -

 فرداد  خییل خشک و جدی گفت: 

- ! ن  سالم مریم! ایشون اسمش آشا ست ! با هم آشنا بشی 

م متوسیط داشت و ناخن من آمد. اندامریم به طرف 

 زده بود. چشمان بادایم و هایش را الک قرمز خو 
ی

نگ رسر

موهای مشگ  داشت. گونه هایش برجسته بودند و 
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لبهایش کوچک. ابروهایش دست نخورده و پوستش براق و 

که سغ دارد عادی به کیم برنزه بود.  متوجه شده بودم

 گرفت و کفت: نظر برسد . به زحمت چشم از صورتم  

سالم آشا خانم! خوش اومدی! اسم من مریم هست و -

 اینجا هستم که به تو کمک کنم! 

رسم را نامحسوس تکان دادم. و میانه ی کمرم را از صندیل 

 فاصله دادم.  

 فرداد گفت: 

 خب من یم رم خونه! اول صبح پرواز دارم!   -

 و یی میل به مریم نگاه کرد: 

ی الزم نداری؟  - ن  چپ 

 دی جوابش را داد: مریم هم به رس 

 ممنون! در رو پشت رست ببند. -

فرداد دست گذاشت رس شانه ی من. رسم را باال بردم و 

نگاهش کردم. او آه کشید! معنای آهش را نیم فهمیدم. 

 گفت: 
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! مریم- احت کنن کمکت یم کنه و سغ کن غذا باید اسپی

 بخوری! 

خشک و خایل و یی خداحافیطن رفت. من حنی یک تشکر 

نکردم. حال من دست خودم نبود. یک آدم نرمال هم  هم

اگر ناگهان با این همه غریبه روبرو سود خودش را هم گم یم 

کند. چه برسد به من که هیچ جز نرمایل در فکرم وجود 

 نداشت.  

مریم منتظر شد تا فرداد در را ببندد و بعد پشت صندیل 

 ان کرد.  چرخدار را گرفت و من را وارد ساختم

ه سفید و روشن بود. کف از رسامیک برافی پوشیده خان

ن  نگ  و مپ  ی و فرشهای خورسر شده بود. مبلمان خاکسپی

 از چوب راش نزدیک به یگ از پنجره ها با صندیل 
ی

بزرگ

 پر از گلهای ادرییس 
ی

 که گلدان آیی سفایل بزرگ
های لهستاین

 روی آن بود!  

خانه بزرگ بود و پنجره ای ر  ن  ت.  و به حیاط داشآشپر
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پرده ها ساده و از جنس تور بودند. کنار یگ از پنجره ها دو 

مبل تک نفره و کتابخانه و تعدادی گلدان گذاشته بودند. 

 مریم گفت: 

من که عاشق اینجا هستم. به آدم انرژی یم ده! امیدوارم -

 تو هم خوشت بیاد! 

. لبخند نیم بندی زدم. او من را به طرف راهرویی برد 

اهرو بود با تعدادی قاب عکس بر روی آن و کنسویل در ر 

ن رنگ  و بعد سه چهار در چویی   شمعدان های الله دار سپی

که یگ از آنها را باز کرد و وارد شدیم. اتاق متوسیط بود با 

ن و آیینه و پنجره ای که به  ن تحریر و مپ  یک تخت و مپ 

 بودند. پشت ساختمان باز یم شد. و پرده هایش را کشیده 

 

 #رسآس
ی

 یمگ

 نهم#قسمت

 ی اتاق رها کرد و گفت: مریم من را میانه
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بمون تا برم چمدونت رو بیارم. اول بهت کمک یم کنم که -

حمام کنن و بعد چسبهات رو عوض یم کنیم و یه لباس 

 راحت تنت یم کنم.  

ون آمد  دری را باز کرد و انگار آب را درون وان باز کرد و بپ 

 گفت:   و رو به من

یوتراپ گفته الزمه برات! - ن ! فپ  ن  وان رو تازه کار گذاشیی

کار را کرده بود! اصال چرا از من مراقبت چه کیس و چرا این

ون رفت و من صندیل را کشاندم  یم کردند. مریم از اتاق بپ 

 تا پشت پنجره و دست بردم و پرده را کنار زدم: 

ی و زم ن و صندیل حصپ  ن چمن حیاط کوچگ بود؛ با مپ  و ی 

گل و گلدان و درخت بزرگ انگوری  روی داربست که سایه 

انداخته بود یک طرف حیاط ! دیوارها بلند  و باالی آنها 

 نرده های فلزی سفید رنگ کار گذاشته بودند.  

به درخت انگور چشم دوختم. انگورها هنوز حنی غوره هم 

ی یک لیوان سیاه رنگ و چند  ن حصپ  نشده بودند. روی مپ 

ب گذاشته بودند و پتویی نازک که یک طرف ایی کتات
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گذرانده صندیل افتاده بود! انگار کیس مدیی وقتش را آنجا 

 بود! 

 مریم وارد اتاق شد و وقنی من را پشت پنجره دید گفت: 

 اونجا خییل دنجه مگه نه؟ -

نگاهش کردم. شالش را برداشته بود و موهای براق و 

 . گفتم: سیاهش دور و ورش ریخته بودند 

 تو با من نسبنی داری؟ -

 دسته ی چمدان را رها کرد: 

 نه! من یه دوستم! اومدم اینجا که به تو کمک کنم.  -

 رسم را تکان دادم: 

 اینجا خونه ی کیه؟! -

د و گفت:   لبهایش را به هم فشر

ی فامیل تو هست. همونایی که کمک کردن بیایی  خونه-

  ! ن  اینجا. آدمهای خویی هسیی

 : گفتم

؟ - ن  پس خودشون کجا هسیی
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 به طرفم آمد: 

! دو سه روز دیگه بر یم گردن! و تو یم -
ی

رس کار و زندگ

 بینیشون! البته حیف که یادت نمیاد!  

 به پاهایم اشاره کرد: 

؟ -  یم توین روی پاهات بایسنی

 دونم! امتحان نکردم. ویل فکر کنم بتونم ! نیم -

 او بازوهایم را گرفت و گفت: 

 یم؟! ان کنامتح-

رسم را تکان دادم و تمام توانم را دادم به پاهایم و به زحمت 

ن شدم!    و با لرزش فراوان نیم خپ 

 او نفس زنان گفت: 

ن لبه تخت! -  بشی 

 و من با سخنی لبه ی تخت نشستم. مریم لبخند زد: 

یوتراپت بفهمه که پاهات تا - ن  شد! اگر فپ 
خب ! حاال بهپی

یل خوشحال یم شه. بهت قول یم این اندازه جون داره خی

 دم رس دو هفته راحت راه یم ری خوشگله! 
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 و بعد کمک کرد تا عبا را از تنم در بیاورم و گفت: 

ن اصال از من خجالت نکش! من خییل تو رو قبال لخت - ببی 

و این ور و اون ور!  پس با خیال راحت دیدم! توی استخر 

 لباسهات رو در میاریم! 

ی نگفتم! چه  ن ن نیم دانستم پس کمپی فرفی یم کرد؟ چو چپ 

ون آورد و دوباره  خجالت یم کشیدم. لباسهایم را از تنم بپ 

روی صندیل چرخدار نشاندم و به حمام رفتیم. وان پر از 

ند تالش محکیم بود و با چآب بود. مریم دخپی قرص و 

ن  کوچک به من کمک کرد تا وارد آب گرم شوم. در اولی 

 دم زیر گریه!  برخورد تنم با آب ز 

 مریم  بالش وان را پشت گردنم گذاشت و گفت: 

این استحمام برات خو به! تازه اون چسبها هم راحت جدا -

 یم شن !  

دم و گفتم:   دستم را لبه ی وان فشر

؟  -  مطمئنن

 خندید : 

 آره بابا! من پرستارم! مگه فرداد بهت نگفته؟ -
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 با ناله گفتم: 

 نه زیاد حرف نزدیم! -

 

 آسی#رس 
ی

 مگ

 دهم#قسمت

او به آرایم دوش سیار را روی رسم گرفت. آب ولرم به 

 را در تمام رسم حس کردم. 
ی

موهایم رسید و نویع کوفتگ

گار در رسم اتفاقایی افتاده بود و مدتها رنگ آب را به خود ان

ندیده بود. پوست رس و صورتم یم سوخت؛ چشمانم را به 

دم.  مریم گفت:   هم فشر

تان خصویص هستم. پنج سال سابقه یه بیمارس من پرستار -

ی کار دارم وکارمو خوب بلدم. فعال هم که یه نرخیص 

االن ریشه موهات  دونمطوالین گرفتم که کنار تو باشم. یم

ن باش بعدش  درد یم کنه و پوستت یم سوزه؛ اما مطمی 

 حالت بهپی یم شه!  

دم تا ک مپی درد جوایی ندادم. من فقط لبه های وان را یم فشر

ا ماساژ داد. را حس کنم. مریم تنم را هم شست و پاهایم ر 
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نیم دانم چرا! ویل اشک  یم ریختم. او ترانه ای را زیر لب 

 خواند و من حس عجینی داشتم: یم 

ی و تنها -  وقنی دلگپ 

 غربت تموم دنیا 

 از دریچه ی قشنِگ 

 چشم روشنت یم باره  

ار کیس میخ یم روی رسم فشار عجینی حس یم کردم. انگ

ی را بلد باشید و بعد به  کوبید درون مغزم. شده ن جای چپ 

وقت نیاز یادتان برود که کجاست ؟! با آنکه مطمئنید که 

جایش را بلدید؟ من ده ها برابر آن عذاب را در آن لحظه 

حس یم کردم. صدای مریم خییل قشنگ بود! نرم و 

را ین  نی با اسفنج و با احتیاط پشت دستانممخمیل. وق

ه نگاهش یم کروم:   شست ؛ خپ 

 نیم تونم غریبه باشم توی آیینه ی چشمات -

 تو بذار که من بسوزم مثل شمغ توی شبهات 

 طاقتم طاق شد و با صدای لرزاین گفتم: 
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 لطفا نخون! -

دستش از حرکت باز ایستاد و رسش را چرخاند به طرف 

برق اشک داشت! خوب نگاهم کرد و بعد من! چشمانش 

 رسش را تکان داد و دیگر نخواند.  

 آب وان را خایل کرد و دوش را روی تنم گرفت و گفت: 

شد! قسمت سختش بلند شدنت هست. اما خییل تموم-

 خوبه که پاهات الجون نیست! 

به هر ترتینی بود بلندم کرد و من توسل به دیوار کردم تا 

ر تنم لرزانم زمینم نزنند. حوله پیچید دو  زانوهای خمیده و 

ق شدیم. مریم هم کیم و روی صندیل نشاندم. رایه اتا

خیس شده بود و موهای سیاه و شبق مانندش چسبیده 

 بود به پیشانیش! 

به طرف چمدانم رفت. چمداین که فقط به اسم من بود و 

من نیم شناختمش! درش را باز کرد؛ داخلش را گشت. پر از 

دم. بعد نفسش را بود. لباس زیر و رو آورد و من تن کر لباس 

ون داد و گفت:   بپ 

 بذار سشوار بیارم و موهات رو خشک کنم! -
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 نیم دانم چطور بود که گفتم: 

 نه دوست ندارم! -

 به رسعت برق برگشت و نگاهم کرد: 

؟ یعنن تو واقعا اینو دوست-  نداری؟ مطمئنن

ن تکان دادم. مریم لبخند نیم بندی زد . انگار  رسم را به طرفی 

ل کرد و دست و پ ایش را گم کرده بود. اما زود خودش را کنپی

 گفت: 

 بذار برم کیفمو بیارم! باید چسب زخمها رو عوض کنم -

ون رفت و من صندلیم را هل دادم به ط رف او از در بپ 

 اشان مرغوب 
ی

چمدان روی تخت.  روی لباسها که همگ

بودند. یک آیینه ی نقره ای دسته دار بود که حس خویی 

اشتم. دستم را جلو بردم و آیینه را برداشتم؛ به آن د

برگرداندمش و با احتیاط باال آوردم. آن را روبروی صورتم 

خودم آیینه را با ترس رها کردم و عد از دیدنگرفتم و ب

وع به جیغ کشیدن کردم. و خودم را به شدت تکان رسر 

ن و از حال  دادم. صندیل یله شد و پرت شدم روی زمی 

 رفتم. 
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ردم اتاق تاریک بود؛چراغ خواب روی م باز کوقنی چش

پاتخنی روشن و دریچه باز بود. نسیم خنگ به داخل اتاق 

یم آمد و پرده ی حریر را تکان یم داد. رسم را از روی بالش 

ن با ال آوردم. یم دیدم که در حیاط پشنی دو نفر پشت مپ 

نشسته اند. شمایل مریم را یم دیدم ؛ در حایل که یک ماگ 

یم خوردند. اما  یگ در دستش بود و لبهایش تکانرسام

مردی که روبرویش نشسته و پشتش به من بود را نیم 

انستم که شانه های پهنن دارد.  به مغزم دیدم. فقط یم د

وردم که علت خوابم چه بوده و یادم آمد! قلبم کند فشار آ

زد و اشک از گوشه ی چشمانم راه گرفت. صورتم! من 

بند زده بودم. شبیه به عکس یک الهه ی زیبا شبیه به چینن 

که کیس ار وسط پاره اش کرده باشد و بعد دیگری با 

و یی دقنی وصلش کرده باشد به  چسب به شکل ناهنجار 

ن کار را کرده بود. یک خط زخم عمیق هم. کیس با من ه می 

از نیمه ی پیشانیم رد شده به کنار چشم چپم رسیده و 

رسیده بود به زیر گوش و بعد به  گونه ام را نصف کرده و 

پوست رسم رسیده و زیر موهای روشنم گم شده بود. 

بود. انگار مدام تراشیده  موهایم در کوتاه ترین حالت ممکن
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ج شش ساننی رشد کرده بودند. رد شده باشد. و حاال پن

زخم رسخ و ناجوری بود که به شدت من را از آنچه که 

جر کرده بو  ن د. نیم دانم چه بالیی رسم بودم ترسانده و مپن

آمده و یا چه کیس به من آسیب رسانده بود. با آنکه کیس 

ینی دلم برای ِجبل مردی را نیم شناختم ؛ اما به طور عج

بودم تنگ شده بود. احساسم که فقط چند ساعت دیده 

 خوبیست . به من یم گفت او انسان

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 یازدهم#قسمت

ه شدم و به مغز  بل م فشار آوردم تا چهره ی جبه سقف خپ 

را به خاطر بیاورم و بعد نجال را ، حنی مریم و فرداد را هم 

ی یادم بیاید؛ اما  ن مدام در ذهنم مجسم کردم تا شاید چپ 

 نشد! 

 م گفت: وقنی مری

 آشا  ! بیدار شدی؟ -
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چشم از سقف گرفتم و نگاهم را دادم به مریم که دماغش 

 رسخ بود.  

ت کشید به روی تخت نشست و دساو آمد و کنار من 

 گونه ام. من با توان کیم که داشتم گفتم: 

 چه بالیی رسم اومده؟ چرا این زخم توی صورتمه؟! -

 زد و گفت: 
ی

 مریم لبخند کمرنگ

 یم کردی؛ به خاطر کار و  آشا تو -
ی

 دیی زندگ
یه مدیی

زندگیت اونجا بودی! یه روز یه حادثه برات اتفاق افتاده و 

رسیده. راستش منم دقیقا نیم دونم چه حادثه بهت آسیب 

 ما امیدواریم که تو به خاطر بیاری! و مطمئنم 
ی

ای! اما همگ

 به زودی بر یم گرده.  حافظه ات 

 با بغض گفتم: 

 تم! خییل ... خییل زش-

ن تکان داد:   او رسش را به طرفی 

نه! نگو این حرفو! این خط زخم خوب یم شه! تو هنوز -

 انجام ندادی! دکپی گفته برطرفش یم کنه! هیچ عمل زیبایی 

ن چون توی کما بودی  ی بیشپی نبوده. توی ببی  ؛ امکان پیگپ 
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یه مدت زماین چهار بار عمل شدی چون به رست آسیب 

 بود.  جدی رسیده 

 چشم یم دزدد: 

ی! اما - ! همه فکر یم کردن که یم مپ  تو دخپی قوی هسنی

!  دوام آوردی! خاطراتت هم بر یم گرده   و بهپی یم یسر

جوایی ندادم. چون من امیدواری آنچناین نداشتم. بعد از 

 کیم گفتم: 

- ! ن  مریم! پدر و مادرم کجا هسیی

 مریم برخاست و گفت: 

ن عزیزم! این سوالها رو بذار سالها پیش فوت کردن! - ببی 

کنار و به خودت فشار نیار! نظرت چیه که برات یه سوپ 

 ن تست ! خوشمزه بیارم بخوری؟ با نو 

 زمزمه کردم: 

 ممنونم! -

ون رفت و من به حیاط پشنی نگاه انداختم   مریم از اتاق بپ 
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کیس آنجا نبود ! انگار مرد با شانه های فراخ رفته بود! زیاد 

هم برای من مهم نبود که او کیست و چه یم کند؛ حتما با 

 مریم آشنا بود! 

. من وقنی برگشت یک سینن بزرگ استیل در دستانش بود 

ن شوم. او  رسی    ع عمل کرد و  از دستانم کمک گرفتم تا نیم خپ 

 به کمکم آمد: 

ت خییل-  حاد نیست! چسبها هم بهش کمک زخم بسپی

ن و چند روز دیگه  . فعال به کم زرد  هسیی کردن که بهپی بیسر

قرمز یم شن و بعد هم خوب یم شن! فقط فعال یه کم بوی 

 نامطبوع دارن که زود رفع یم شه.  

بدی که احساس یم کردم در نزدیکیم به مشامم  بویپس 

ودم ! زین یم رسد از بدن خودم بود! من در حال گندیدن ب

که خاطرش ربوده شده و تنش رو به زوال بود با زخم 

 عجینی درچهره برای هیچ کیس عزیز نبود! 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #قسمتدوازدهم
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ا بعد از خوردن سوپ؛ مریم دوباره به من قرص داد. داروه

  ! ن  ردیف شده بودند روی مپ 

ن کمکم کند و با  م از او خواستم که در دستشویی رفیی
با رسر

عذاب زیاد از پسش بر آمدم. باید تالش یم کردم که بتوانم 

روی پاهایم بایستم. وقنی گریه یم کردم و از خجالت رسم را 

ن انداخته بودم؛ او رسم را بوسید و گفت:   پایی 

ن درست یم شه! -  همه چپ 

اما ترجیح دادم باورش کنم.  امیدواری کالیم و کوتایه بود! 

وت  قرص ها من را به خواب دوباره بردند. انگار میان هپر

ی یط شده بود اما  بودم و با آنکه یک سال در کما و یی خپی

مثل کساین که روزها نخوابیده اند فقط خواب زا طلب یم 

 کردم.  

  

 دانستم چیست ی پرنده ای که نیمصبح با صدای چهچهه

 شدم. انگار صبح خییل زود بود !  از خواب بیدار 

پاهایم را آهسته زیر پتو تکان دادم. انگشتانم را جمع و باز 

 کردم.  
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دم و تمام توانم را به  کف دستانم را روی تشک تخت فشر

ن شوم. وقنی نشستم؛ دستانم را کشیدم  کار گرفتم تا نیم خپ 

 درونشان بود که هایم. نویع سسنی و خروی ران
ی

واب رفتگ

ن اینکه حس داشتم ؛ اما قدرت زیادی برای ایستادن در  عی 

ن  روی آنها در من نبود. چشم چرخاندم درون اتاق. روی مپ 

آراییسر دو قاب عکس خایل بود. آیینه ای که اصال دلم نیم 

خواست در آن خودم را ببینم. صندیل سفیدی که کوسن 

امیگ پر از گلهای ادرییس گل داری روی آن بود. گلدان رس 

ن کوچک کنار صندیل، چمدان من در کناری و رو  ی مپ 

 از نقایسر یک منظره  دریا و 
ی

دیواری که روی آن قایی بزرگ

غروب خورشید بود. پرده های تور کشیده شده و حیاط 

پشنی در نور طلوع غرق بود. عمال هیچ کاری نیم توانستم 

ی دور بود. بوی بکنم. صندیل چرخدار هم از من زیاد

را چند برابر یم کرد. روی ر دماغم و اندوهمزخمم یم زد زی

پاتخنی مجله ای بود که فکر یم کنم ؛ مریم مطالعه کرده 

تنم بر داشتم و در نور بود. مجله را به زحمت و با کش دادن

وع به ورق زدن کردم. مجله ای به زبان انگلییس  کم اتاق رسر

 اسهای زیبا و مدل های جواهراتبود که پر از زناین با لب
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بود. یگ یگ همه را نگاه کردم. عالقه ی خایص به لباسها 

داشتم. روی مدل ها انگشت کشیدم. و غرق در مصاحبه 

نگار مجله شدم. مدیل از اسلواین که یط  ی یک مدل با خپی

ا فرویسر توسط مدیر یک برند  ن یک برخورد ساده در پیپی

چرا رسیده بود. نیم دانم انتخاب شده و به اوج موفقیت

ین بود!  لبخ  ند زدم. چرا برایم شپ 

رسم راخم کرده بودم روی مجله ؛ اصطالحات برایم آشنا  

فکرم را درگپ  کرده بودند.  در ذهنم یک خاطره ی محو 

جان گرفت؛ کیس جلوی آیینه ی قدی ایستاده بود و 

 خودش را در لباس زیبایی  برانداز یم کرد. صورتش را نیم

ن مبهم شد.  دیدم؛ به ذهنم فشار آوردم؛   همه چپ 

مریم در را باز کرد و وارد اتاق شد. وقنی من را در حالت 

ت گفت:   نشسته و مجله به دست دید با حپ 

- !  سالم خوشگله! گ بیدار شدی؟ چطور توی این وضعینی

 چشم از مجله گرفتم: 

 سالم! خییل وقته!  -

 به طرفم آمد: 
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 حالت خوبه؟! -

 رسم را تکان دادم: 

ریم ! پاهام حس داره و نداره! ران هام خواب خوبم! م-

ن ؛ ویل انگشتهای پام حس دارن و یم تونم  رفته هسیی

 تکونشون بدم.  

 لبخند زد: 

یوتراپیست میاد و بهت کمک - ن خب از امروز بعد از ظهر فپ 

 !  یم کنه! من مطمئنم که خییل رسی    ع بهبود پیدا یم کنن

 رد و گفت: رخدار را آو بعد صندیل چ

وع کنیم! اول یم ریم دستشویی و -
باید یه روز خوب رو رسر

. بعدشم یم ریم توی حیاط و  بعد لباسات رو عوض یم کنن

 صبحونه یم خوریم! نظرت چیه؟ 

 جوابش فقط نگاه بود! چه فرفی به حال من یم کرد. 

ی شبیه ن ی را در من زنده یم کرد! چپ  ن به  حیاط پشنی چپ 

هوش آمدنم حسش نکرده بودم.  ه از وقت بهامید! ک

ن روشن درخت انگور و سایه ی نیم دارش زیبا برگهای سپی

بود. سه پنجره ی قدی به حیاط پشنی راه داشتند و یک در 
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به  راهرویی که این سوی ساختمان را به آن سو وصل یم 

ی که از ابتدا تا انتهایش به ردیف  کرد . راهروی نورگپ 

ن گلد  ده شده بودند.   و زیبا چیان های رسسپی

من تماییل به صبحانه نداشتم؛ در عوض چشمانم درگپ  

پیچک رونده ای بود که دیوارهای مماس با پنجره ی اتاق 

 گلهای شیپوری بنفش داشتند.  ها را پوشانده بود و 

 مریم  لقمه ای نان و پنپ  و گردو به طرفم گرفت: 

ین کنم!  بیا بخور تا برات چاییتو -   شپ 

لقمه را از دستش گرفتم. متوجه ی خال روی مچ دستش 

شدم. خال بزرگ سیایه که روی نبضش بود! اونگاهم را 

 دنبال کرد و وقنی توجهم را به خالش دید؛ گفت: 

 موروثیه! از مامانم به ارث بردم! -

و به طرز عجینی به من زل زد. معنای نگاهش را نیم 

یوار چشم پیچک روی د و دوباره بهفهمیدم. لقمه را گرفتم 

دوختم. برای لحظه ای احساس کردم ؛ سایه ای پشت 

پرده ی یگ از اتاق ها دیده ام؛ اما وقنی پلک زدم کیس آنجا 

 نبود! 
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ی

 #رسآسیمگ

دهم#قسمت ن  سپ 

 رو به مریم گفتم: 

 من و تو اینجا تنهاییم؟ -

 کیم چای خورد: 

 آره!  -

را ه های فراخ مرد با شان و من دیگر نگفتم که دیشب آن

دیده ام. میان صبحانه بود که در راهرو باز شد و فرداد 

کمایل  با لباس فرم پرواز وارد حیاط شد. به شدت شیک و 

 خوش پوش بود. مریم نگاه از او گرفت و زیر لب گفت: 

 عجب آدم پر رویی هست! -

 فرداد نگاهش را معطوف من کرد: 

 یبا! آشا خانم ز  به به سالم و صبحتون بخپ  -

نتوانستم روی خوش نشان بدهم؛ چرا که فهمیده بودم چه 

فاجعه ای اتفاق افتاده و چطور صورتم شبیه به چینن بند 
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زده است. حنی یادم آمد که او چطور در ون فرودگاه نگاهم 

 یم کرد و دلسوزی از چشمانش و کالمش یم با رید. 

 ست و با ژستفرداد یگ از صندیل ها را عقب کشید و نش

 یم گفت: خایص به مر 

 خب از آشا جان  ما خوب نگهداری کردی؟ -

ن دادن لقمه ی  مریم بدون آنکه نگاهش کند و در حی 

 دیگری نان و پنپ  به دست من گفت: 

 نه منتظر بودم جناب وایل خان! دستور بدن! -

چقدر این نام برایم آشنا بود؛ انگار در گذشته بارها شنیده 

  خان!  بودمش! وایل

 رداد چشم دوختم ؛ هیچ حدیس نیم توانستم بزنم! ف به

مریم فنجاین چای برای او ریخت و مقابلش گذاشت و با 

 تلفنش شماره ای گرفت : 

! احوال شما؟ دقیقا چه تاییم اینجا - سالم خانم محنی

؟   ن  هستی 
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ه شده  ی گفت و مریم همانطور که فرداد خپ  ن مخاطبش چپ 

 ؛ گفت: به فنجان چای را مکاشفه یم کرد 

! عایل یم شه!  پس من آشا رو آماده یم - بله خانوم محنی

 کنم! 

د که  تلفن را قطع کرد و یم خواست لقمه ی دیگری بگپ 

 گفتم: 

 من دیگه نیم خورم! -

ن کشید و برخاست و وارد  او یی تعارف دست از لقمه گرفیی

 ساختمان شد.  فرداد چایش را مزه کرد و بعد روبه من کرد: 

رفه و گایه هم زود عصباین یم شه! حنی کم پر ح  مریم یه-

 یم ده! ممکنه غر بزنه ویل واقعا از جون و دلش کار انجام

 جوایی ندادم. او کیم دیگر چای نوشید: 

 رم یم رم فرانکفورت. سه روز نیستم!  من دا-

 زمزمه کردم: 

 چه خوب که مدام در سفری!  -

 لبخند زد : 
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پرواز داشتم. براش خییل  از وقنی نوجوون بودم رویای-

ش کردم. شاید یه راه های اشتبایه رو انتخاب کردم ؛ تال 

ویل آدم برای رسیدن به رویاهاش ریسک یم کنه آشای 

 قشنگ! 

 حریص گفتم: 

چرا اضار داری پشت اسم من قشنگ و زیبا و ...بندازی؟ -

 !  نکنه  دیو روبروت رو نیم بینن

م را مرور کرد. آه کشید ! رسش را باال آورد و نگاهش چهره ا

 گار پر از حرف و حدیث بود. گفت: آهش ان

درست یم شه! بهت قول یم دم که این زخم ها درمون یم -

ن زخم  عمیق  ! شن؛ ویل تو با همی   هم زیبایی

 شانه باال انداختم: 

مهم نیست ؛ چون من گذشته ام رو گم کردم. زیاد برام-

 د یم شه!   شدم شبیه آدیم که با نقص عضو متول

رسش را به معنای فهمیدن تکان داد. چایش را تمام کرد و از 

 روی صندیل برخاست. لباسش را مرتب کرد و گفت: 

 رم آشای زیبا! من یم رم! برات آرزوی موفقیت دا-
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ن کردم . او رفت و من ماندم  من فقط رسم را باال و پایی 

ن مریم و فردا د است؛ همانجا !  نیم دانستم چه ارتبایط بی 

 اما انگار مریم نویع رنجش از او داشت  . 

یوتراپیست زین درشت اندام بود با موهای به شدت  ن فپ 

ت کوتاه و خط اخم عمیق میان ابروانش! دستان قوی داش

و کارش را خوب بلد بود!  مثل معلمهای سختگپ  بود و من 

به هر بدبخنی که شده بود به تمرین هایش تن یم دادم. 

ا وقنی که بتوانم با عصا راه بروم در خانه قرار بود ت

 ترایر 
ن یوترایر را انجام دهد و جلسات بعدی را که پارافی 

ن فپ 

ی ن  وترایر ادامه بدهد.  بود در مرکز فپ 

ن   او ؛ آنقدر خسته بودم و پاهایم دردناک که وقت رفیی

اشک یم ریختم و باز هم مریم بود که با قرص ها و صدای 

 موهایم آرامم کرد.  مهربانش و نوازشش روی 

ب و زور مریم  خوابیدم و ناهار هم نخوردم. عرص با ضن

بیدار شدم. چسب های کمرم را عوض کرد و من را برد به 

ی قدی گذاشت. پنجره ت پنجرهسالن خانه. صندلیم را پش

ن اردیبهشنی بیداد یم کرد. بوی گلها  باز بود و عرص دل انگپ 

های ادرییس بودم. به مشامم یم رسید. محو تماشای گل
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گلهایی که به شدت برایم آشنا بودند؛ خودم را یم دیدم که 

ته دل یم با گلها برای خودم تاج گل درست یم کردم و از 

پر درخت و بزرگ با سنگفرش های خندیدم. در یک حیاط 

آجری رنگ . پلک زدم و خاطره همانطور که ناگهاین آمده 

ش خییل زیاد بو  د . به طوری که وقنی بود؛ پرید! اما تاثپ 

 من متعجب 
ی

مریم با سینن حاوی غذا آمد از رنگ پریدگ

 شد. 

ن گذاشت و گفت:   سینن را روی زمی 

 چیشده آشا جان؟ حالت بده؟ -

ن تکان دادم و گفتم:   رسم را به طرفی 

من از این گلها تاج درست یم کردم . توی یه حیاط خییل -

 بزرگ ! که کف اون  سنگفرش آجری داشت! 

ه ی فرش شده  ن نشست! خپ  مریم سست شد و روی زمی 

 بود. گفتم: 

 مریم! اون یاد آوری حس خویی نداشت! -

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 چهاردهم سمت#ق

 لبش را گزید : 

ها رو به خاطر میاری ! شاید - ن ن آشا! کم کم خییل چپ  ببی 

 طول بکشه اما باالخره اتفاق یم افته! 

ری ریخت: 
ُ
 دلم ه

 داشتم؟!  خییل گذشته ی بدی-

رسش را باال آورد و نگاهم کرد.  نویع رسزنش در نگاهش 

ینن را بود که از آن رس در نیم آوردم. بعد برخاست ؛ س

 برداشت و گفت: 

 نه!  -

 به طرف در خروجی رفت: 

بیا بریم بشینیم توی حیاط. تو غذا بخور تا منم نقایسر -

 بکشم! 

 پس او نقاش بود!  
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ه ها بودم؛ که مثل تازه متولد شد  سه روز گذشته برای منن 

بیشپی به کشف مریم ، خانه ای که در آن بودم و فکر کردن 

 م نیم آمد گذشت.  به خانواده ای که یاد

مریم مانتو پوشید و شایل را با یی قیدی روی موهایش 

انداخت و همانطور که صندیل چرخدار من را هل یم داد 

 گفت: 

ون هم خرید یم کنیم- و هم تو این دور و ور رو  یم ریم بپ 

! یم ب  ینن

ایده ای نداشتم! اما از بودن در خانه هم خسته بودم. دلم 

ا ببینم ، خیابانها و مغازه ها را. بیشپی یم خواست آدمها ر 

برای آنکه یادم بیاید. این سه روز آنقدر فکر کرده بودم که 

ن شدم که  رسم مدام درد یم کرد. دستم را باال بردم و مطمی 

ال سیاه روی رسم یک طرف صورتم را پوشانده. عینک ش

 هم که مریم از چمدان آورده و کیل ذوقش را 
ی

سیاه بزرگ

 از نازیبایی چهره ام را پوشانده بود. از در  کرده بود 
؛ بخیسر

ون رفتیم و با کوچه ی پهن  مواجه شدیم؛ انگار  که بپ 

ه نسییم به دل من خورد. به در کناری نگاه کردم. و بعد ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 66  

و آن دو در بزرگ روبروی هم که معلوم بود خانه های بزرگ

ی دارند. به مریم گفتم:  ن  باغهای رسسپی

 یم شنایس؟ همسایه ها رو -

 آره! -

دم:   لبهایم را به هم فشر

 از اونها بگو!  -

 مکن  کرد و بعد گفت: 

اون در کناری خونه ی فرداد کمایل هست. اون قهوه ای -

 و روبرویی هم خونه ی برادرشه. هم خونه ی آقای محسنن 

 زیر لب تکرار کردم: 

-   !  محسنن

 صدایش را شنیدم: 

آره! محسنن فوت کرده ! برادرش زنده ست و با زنش توی -

. خونه ی محسنن فعال خالیه! اون ن  یم کین
ی

 باغ زندگ

 زن و بچه ای نداشته؟! -
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وارد خیابان اصیل شدیم که دو طرفش درختان ون به 

یده بودند و به ردیف کنار پیاده رو قرار ردیف قد کش

 د و گفت:  من را به پیاده رو بر داشتند. مریم صندیل

زن و بچه داره. ویل وقنی آقای محسنن فوت کرد؛ اونها -

ن انگلیس پیش فامیلهاشون! زن آقای  هم کوچ کردن و رفیی

 محسنن اینجا تنها بود.  

تها و تنم من به سایه ی درختان ون که ین افتادند روی دس

ایه ها چه کساین نگاه یم کردم. چه فرفی داشت که همس

 بوده و هست.    هستند و عاقبتشان چه

 رس خیابان
ی

بود ؛ وارد شدیم.  مریم هر چه را فروشگاه بزرگ

یم دید یم ریخت درون سبد خریدش و من هم با یی مییل 

در گوشه ای نظاره اش یم کردم. باالخره خریدش تمام شد. 

 کیسه را آویزاِن صندیل من کرد و گفت:   دو تا 

یم کنه خب! کارگری که به حمل کیسه های خرید کمک -

توی خیاط بمون تا من نیستش! یم ریم خونه . تو یه کم

 و بقیه خریدها رو بیارم.  برکردم
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ن   نزدیم. من ماشی 
جوایی  ندادم. در راه برگشت هم حرفن

است تعادل صندیل ها و آدمها را نگاه یم کردم و او یم خو 

چرخدار و کیسه ها را نگه دارد. دو زن که از کنارمان رد 

عجینی به من کردند. حق داشتند؛ من نشسته  شدند نگاه

روی صندیل چرخدار در حایل که نصف صورتم را پوشانده 

و عینک سیاه زده بودم؛ زیادی عجیب و غپ  طبیغ به نظر 

ا گفت. یم رسیدم. زن ها پچ پچ کردند و مریم زی  ر لب نارسن

 وارد حیاط که شدیم مریم نفس راحنی کشید: 

. من نیم تونم جلوی خودمو آخیش! باالخره رسیدیم-

ن چه  م! فقط یم خواستم وسایل کیک رو بخرم ! ببی  بگپ 

 خریدی کردم! 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #قسمتپانزدهم

و بلند خندید! من در حیاط و کنار بوته های گلهای ادرییس 

خریدها را داخل برد. وقنی برگشت یک لیوان ماندم و مریم 
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ن گذاشآب پرتغال دستش بود. آن را ر  ت و رو به من وی مپ 

 گفت: 

 آشا! تا اینو بخوری من برگشتم! -

رسم را تکان دادم و دوباره به گلها نگاه کردم. مریم رفت و در 

را هم پشت رسش بست. آن جا ! در میان خانه ای که 

ده  برایم نا آشنا بود و در  ن ابتدای حلول غروب؛ من غربپی

 ترین آدم دنیا بودم!   

ن گذ اشتم. صدای گنجشکها دم عینک و شالم را روی مپ 

غروب بیشپی شده بودند. دستهایم را در هم گره کردم و به 

دور و ورم چشم دوختم. بوی گلها بیداد یم کرد. ترس غرینی 

در به دلم نشسته بود!  حاال ین فهمیدم که وجود مریم چق

ن هم یادش نیاید؛  ارزشمند است. آدم حنی اگر هیچ چپ 

 وقنی تنها باشد ؛ یم ترسد!  

و من در یط این چند روز هر بار که ترسیده بودم؛ فقط و 

 فقط آن مرد در نظرم جان گرفته بود؛ ِجَبل! 

نیم شناختمش و به یاد نیم آوردم که چطور و چه اندازه به 

 و آدم امنن ست! من نزدیک بوده ویل یم دانستم ا
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به یخ های آب شده ی روی آب پرتقال نگاه یم کردم که 

هوای نیمه روشن نجشکها پریدند و در میاندر باز شد . گ

دو مرد وارد حیاط شدند. پلک زدم؛ من را ندیدند که کنار 

ن روی صندیل کز کرده  بوته ی بزرگ ادرییس نزدیک به مپ 

انش و لبخندی وسیع  ام. فرداد کمایل با دسته گیل میان دست

ن وارد شدن  در کنار مردی بلند قد که با صدای آرایم در حی 

 اط گفت: به حی

! پپ  شدی ویل دست از این کارها بر -
همیشه مهمل یم بافن

 نیم داری! 

 فرداد شانه باال انداخت: 

 مهماندار رویس شایس بلند  نصیب هر خلباین نیم شه! -

شدند. با قدمهای آهسته در را بستند و هر دو وارد حیاط 

اختمان آمدند و قبل از آن که فرداد کمایل من را به طرف س

یند نگاه مرد همراهش میخکوب من شد و کلمات در بب

دهانش ماسیدند و ناگهاین ساکت شد . من رس به زیر 

چهره ی نا زیبای من متعجب بود! ای شدم. حتما از دیدن

 م؟ کاش مریم بر یم گشت! باید چکار یم کرد
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فرداد رد نگاه مرد را گرفت و رسید به من. لبخندش محو 

 رد و به طرفم آمد: شد . دو و ورش را نگاه ک

 آشا جان! سالم!  -

رسم را تکان دادم و سغ کردم به مردی که همراهش بود 

 نگاه نکنم. فرداد گلها را به طرف من گرفت : 

-   ! ن ؟ بیا این گلها مال تو هسیی  خویی

 گذاشت و گفت: روی پاهایم   و دسته گل را 

 مریم کجاست؟! -

 زمزمه کردم: 

 مریم رفته فروشگاه رس کوچه ! -

 نوچ نوجر کرد: 

 ای یی فکر! تو رو اینجا تنها گذاشته؟! -

 رسی    ع گفتم: 

 مجبور شد! من حالم خوبه! -

 فرداد برگشت و به مرد نگاه کرد:  
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 کامران! تو چرا اونجا ایستادی؟  -

لباس او هم فرم خلباین   داد و جلو آمد. مرد به خودش تکاین 

 ش هم شبیه به کیف فرداد!  بود. کیف چرخدار 

شانه هایش فراخ! موهایش کوتاه و مرتب و سیاه بود. 

ه و ریش هایش مرتب بودند. دماغ متوسط و  چشمانش تپ 

ه نگاهش یم کردم ! نیم دانم چرا ! استخواین داشت. خپ 

رد اخمهایش در هم بود. ویل تریس درونم جوانه یم زد. م

کند و از درد ابرو در   شبیه به کیس که رنچی بزرگ را تحمل

 هم بکشد. دست آزادش مشت شده بود.  

 فرداد گفت: 

آشا جان! ایشون کامران هست! صاحب این خونه . -

دوست تو! هموین که بهت کمک کرده تا بیایی ایران و از 

 اون جهنم ... 

 مرد غرید: 

 د! تمومش کن فردا-

ه تر  دوباره نگاهش کردم. اخمهایش نرفته و نگاهش هم خپ 

خایص یم داد. عطری که شده بود. جلوتر آمد. بوی ادوکلن
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انگار شش هایم را باز یم کرد. یی اختیار او را بو کشیدم. 

دسته ی چمدانش را رها کرد . با حال عجینی که نیم 

 دانستم چیست مبارزه یم کردم. او گفت: 

؟   ی آشخوش اومد-  ا! اینجا راحنی

رسم را تکان دادم. دوباره عطرش را بو کشیدم. فرداد به 

 طرف ساختمان رفت: 

برم این گوشتهایی که مریم سلطان گفته بیارین رو بذارم -

 توی یخچال و بیام. 

فرداد رفت . من ماندم و مردی که در تاریک و روشن  

روی د و حیاط به من نگاه یم کرد. او صندیل را عقب کشی

آن نشست. من یم لرزیدم و دلیلش را نیم دانستم. دستش 

منقبض را جلو آورد و دستان من را لمس کرد. تمام عضالتم

 شدند. با صدای آرام وگرفته ای گفت: 

س! من کاری به تو ندارم! تو اینجایی چون به کمک من -
نپی

  ! ن ! فقط همی   نیاز داشنی

را باال آوردم . رسم اشکم چکید و افتاد روی پوست دستش. 

چشمانش درشت بودند با مژه های بلند. جدیت خایص در 
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آن ها وجود داشت که به نویع بر مخاطبش اثر یم 

 گذاشت. لب زدم: 

- !  من ...من شما رو یادم نمیاد! چرا به من کمک یم کنن

 دستش را پس کشید و با حرص گفت: 

و مجبورم! چون که به جز من کیس نیست که به داد ت-

 برسه! 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 شانزدهم#قسمت

احساس عذاب وجدان داشتم و از اینکه در خانه ی کیس 

 بودم که به اجبار به من کمک یم کرد حس بدی داشتم: 

 ببخشید! -

 او زمزمه کرد: 

؟! -  جر گفنی

 با حایل نزارتر از  قبل گفتم: 

 ببخشید ! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 75  

 د. و چشم دوختم به چهره اش. پر از حس های نامفهوم بو 

پر از ابهام ! نگاهش یم گشت روی صورتم. اجزای چهره ام 

را از نظر یم گذراند. توقف یم کرد روی چشمانم، لبهایم . 

 بعد پوزخند زد: 

- !  اشکال نداره! سغ کن زودتر خوب بیسر

 بعد برخاست  و ادامه داد:  

 یم خوای بیایی داخل خونه؟ -

یم کرد. ن جواب نداشتم که بدهم. حس طفییل بودن رهایم

مریم با ورودش به حیاط ؛ مثل توری در تاریگ بود! و از 

 آن طرف فرداد چراغهای  حیاط را روشن کرد. مریم گفت: 

 شماها اومدین؟ قرار بود آخر شب... -

 مرد که نانش کامران بود ؛ پرید وسط حرف مریم: 

 علیک سالم! چرا اینو اینجا ول کردی و رفنی ؟! -

را به زبان بیاورد! معلوم نبود که چه  ممحنی حاضن نبود نا

 بالیی به رسش آورده بودم و یا چه دشمنن با من داشت ! 

 مریم تشر زد: 
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 این اسم داره! اسمش آشاست! متوجیه؟! -

 کامران رسش را روی شانه اش کج کرد: 

؟ -  ببخشید! چرا آشا رو اینجا ول کردی و رفنی

 کیسه ها را باال آورد: 

نده بود! ده دقیقه بیشپی نشد و از مو خرید هام جا -

 اونجایی که من شانس ندارم ؛ شماها اومدین! 

 فرداد از پشت رس من گفت: 

 اتفاقا خییل هم خوش شانیس ! -

 مریم گفت: 

 کیس از تو نظر نخواست.  -

خریدها را گذاشت جلوی پاهای کامران و به طرف من آمد. 

 گونه ام را بوسید و گفت: 

 جانم!  د. ببخشید آشا خییل طول کشی-

 کنار گوشش زمزمه کروم: 

 خدا رو شکر که اومدی! -
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ی نگفت. بعد  ن مریم نگاهش را دوخت به کامران و چپ 

 صندیل من را برد داخل خانه و گفت: 

خونه پیش م- ن م! این دوتا بریم آشپر ن ن! یم خوام کیک بپر

 لندهور رو ول کن! 

شده بود  وارد کامران که با کیسه های خرید پشت رسمان

 گفت: 

 لندهور خودیی ! زبونت خییل تند شده مریم! -

ن سالن  مریم جوایی نداد. فرداد از کاسه ی رسامیگ روی مپ 

خانه شدیم.  ن سینی برداشت و گاز زد. من و مریم وارد آشپر

 د  گفت: فردا

ون؟ -  مریم! آشا رو بردی بپ 

ن خایل کردن کیسه های خرید با صدای بلندی  مریم در حی 

 : گفت

 آره! باید از تو اجازه ین گرفتم؟ -

 فرداد گفت: 

 عقل نداری دیگه! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 78  

مریم شکالیی باز کرد و به دست من داد. همان موقع کامران 

در آستانه ی در پیدایش شد. اول نگایه به من کرد و بعد 

 رو به مریم گفت: 

!؟ - ون نپی  مریم جان! مگر بهت نگفتم آشا رو بپ 

ن انجام کار   گفت:   مریم در حی 

اونقدر خودشو پوشونده بودکه کیس نبینه صورتشو! -

 توی خونه!   بعدشم دق کردیم

 و برگشت به طرف کامران: 

خانوم محنی گفته از پس فردا باید آشا بره کلینیک . چون -

 ترایر داره! 
ن  پارافی 

  

من نگاه یم کرد. اما انگار کامران به شکالت نیان انگشتان

 مریم دوباره گفت: فکرش جای دیگری بود. 

ته اگر فرداد بیا این گوشتها رو خرد کن  و سیخ بگپ  ! الب-

 شام یم خوای! 

 کامران گفت: 
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 پس فردا هستم و خودم یم برمش کلینیک! -

خانه شد . کامران به  ن  وارد آشپر
ی

فرداد با لباسهای خانگ

ون آورد و جلوی روی  طرف یخچال رفت و جعبه ای بپ 

 بود. کامران گفت: merci )   )من گذاشت. شکالت مریس

 از این بخور! -

و شکالت را از میان انگشتانم کشید. من چشمم به جعبه 

ی شکالت بود. زیادی یم شناختمش. جعبه اش را و نوشته 

 هایش را یادم بود. گفتم: 

 من عاشق این شکالتم. -

 هر سه به من نگاه کردند. لبم را گزیدم: 

 اینو یادمه!  -

ا جعبه را باز کرد و یگ از شکالت ها ر رفم آمد و فرداد به ط

ون آورد و به طرف دهانم برد و گفت:   بپ 

 بیا اینو بخور!  -

دهانم را باز کردم و او شکالت را چپاند درون دهانم. 

همانطور که شکالت را یم جویدم به چهره های 
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کنجکاوشان نگاه یم کردم و در آخر روی صورت کامران 

د. بو و طعم شکالت غمگینم یم کرد! با نگاهم ثابت مان

ی زحمت شکال  ن ت را فرو دادم و چشمانم اشگ شدند . چپ 

 یادم نیامد!  

ون رفت. آنها هم متوجه شدند. کامران خانه بپ  ن از آشپر

فرداد به رساغ گوشتها و مریم هم به دنبال پیدا کردن همزن 

 رفت. من هنوز هم فکر یم کردم؛ در تمام وقنی که فرداد و 

کباب   مریم کل کل یم کردند و یگ کیک یم پخت و دیگری

 سیخ یم گرفت . هیچ نتیجه ای هم نگرفتم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 هفدهم#قسمت

داخل اتافی که مثال متعلق به من بود نشسته و زل زده بودم 

به پنجره . از اتاق تاریک حیاط روشن پیدا بود. مریم تکیه 

. در یط این چند روز کشید زده بود به دیوار و سیگار یم

ا داشته باشد. کامران حرف یم ندیده بودم  او این عادت ر 

زد و فرداد کنار باربیکیو ایستاده بود و سیخ ها را یم 
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چرخاند. توجه من به مریم جلب شد؛ که اندوهناک بود. 

اهن بلند سیاهش او را الغرتر نشان یم داد. هر از گایه  پپ 

در این چند روز پر انرژی بود اشکش را پاک یم کرد . آنقدر 

یغن قلبم را مجروح یم کرد.  نیم دانم که این حالش مثل ت

ن  چرا دلم یم خواست بروم و بغلش کنم و بگویم ؛ همه چپ 

درست یم شود. حتما در گذشته انسان عاطقن بوده ام. من 

 من بوده اند و 
ی

شک نداشتم که هر سه ی آنها در زندگ

ما اینکه هر کدام به نحوی از زیر خاطرایی با هم داشتیم ؛ ا

ند خییل عجیب بود! قطعا یم توانستند توضیح یم گذشت

کند. اما یک رسی اطالعات کیل به من بدهند تا کیم آرامم

 مهر سکوت زده بودند بر لبهایشان. 

کامران  باالخره  حرفهایش تمام شد. رفت و یک   

نوشیدین برای خودش ریخت و روی صندیل نشست لیوان

ا و با ژست خایص پا روی پا انداخت. مریم سیگارش ر 

خاموش کرد . نگاه فرداد روی او بود . با عطوفت خایص  

براندازش یم کرد. برای من کامال مشخص بود که فرداد 

احسایس به مریم دارد . اما اینکه مریم از او یم گریخت و 
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طبق شواهد رفتاریش از او متنفر بود؛ مساله ی عجینی 

 بود! 

ا مریم به طرف پنجره ی اتاق من آمد و من چشمانم ر 

بستم! درست شبیه کودکاین که خودشان را به خواب یم 

که  از کنار پنجره گذشت. یم زنند. از البالی پلکهایم دیدم

یم شد. چند ثانیه رفت به طرف راهرو و از آنجا وارد اتاقم

بعد در را باز کرد و من صدای قدمهایش را شنیدم که 

او یم شد. همانطور چشمانم را بسته نگه داشتم؛ دیکنز 

 گفت: 

 آشا ! بیداری؟ -

چشمان را باز کردم و نگاهم را دوختم به او. لبخند زد. انگار 

نه انگار که چند دقیقه ی پیش گریه یم کرد. بوی سیگار با 

عطرش مخلوط شده بود. رفت به طرف کلید برق و چراغ 

 یدمش. او گفت: را روشن کرد. حاال بهپی یم د

ه یم شه! کیک من هم که حیاط! شام داره آمادپاشو بریم-

 !
ی

 فوق العاده شده! گاناش ریختم روی کیک با توت فرنگ

 جابجا شدم: 
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 مریم! -

 آورد: 
ی

 از کمد ژاکت نازک لیمویی رنگ

 جونم؟! -

 به زحمت بغیصن که نگه داشته بودم را فرو دادم: 

 اجازه داده اینجا بمونم؟  چرا وقنی از من خوشش نمیاد ؛-

عجب باز ماند. آب دهانش را فرو داد پلک زد و دهانش از ت

 گفت: و 

چون که باید مغزت به کار بیوفته! با شهودات و اطالعایی -

 که خودت به دست میاری! ماها غریبه نیستیم. 

ت هست.   دوستای صمییم تو بودیم! اما این تاکید دکپی

 نشست لبه ی تخت: 

برات تعریف کنم؛ رفته بودیم کوه .یه  ه خاطرهبذار ی-

ن خورد و تنها کیس   بود! پای من لپ 
جمعه ی رسد زمستوین

که کنارم بود؛ تو بودی! یادت میاد که چطور دستمو گرفنی 

 و کشیدی؟ تو منو نجات دادی! 
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ن با  به هیچ عنوان یادم نیم آمد. هیچ خاطره ای از کوه رفیی

 او نداشتم: 

 میاد! یادم ن-

او دستش را جلو آورد. رد زخم روی مچ دستش را نشانم 

 داد: 

؟ یادت میاد؟! -  اینو جر

ی مچش را بریده  ن چشم دوختم به رد زخم انگار با جسم تپ 

 بود. رسم را به نشانه ی نه تکان دادم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 هجدهم#قسمت

 لبخند زد: 

؟! تو هیچر یادت نمیاد! چطوره که به تعریفه های - یم بینن

ما هم اعتماد نکنن . یم تونم االن بهت بگم که تو باعث 

که خودمو یم کشتمی من خودکیسر کنم. یا بگم داشتمشد

تو اومدی نجاتم دادی یا مثال بگم؛ خییل اتفافی دستم برید 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 85  

باید ! اما هیچ کدوم صحت نداره! یم دوین چرا؟ چون تو 

ن به ی و تالش کنن که همه چپ   اون فکرت رو به کار بگپ 

ن فردا اتفاق بیوفته شاید م یادت بیاد. این جریان شاید همی 

 چند وقت طول بکشه! 

 بعد به ژاکت اشاره کرد: 

 بیا اینو تنت کن تا صندیل چرخدار رو بیارم! -

 گفتم: 

؟! یم خوام راه برم! کمکم-  یم کنن

 رسش را تکان داد: 

 کمکت یم کنم! -

لزل و با زحمت فراوان و با تکیه به مری ن بر یم م قدممپی

 داشتم. مریم گفت: 

آشا ! به نظر من این فرامویسر یه فرصت خوبه که خدا به -

 تو داده! 

 نفس زنان گفتم: 

 چرا؟!  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 86  

خاطره قبیل یم توین هر چون بدون پیش زمینه و بدون-

 از ما رو بشنایس . کدوم

گذاشتیم . کامران لیوان به دست به ما نگاه قدم به حیاط  

ن گذاشت و به طرفمان آمد. رو به کرد . لیوان ر  ا روی مپ 

 مریم گفت: 

 اجازه بده! -

دستان قوی و بزرگش را انداخت پشت شانه و کتف من و 

این بار راحت تر قدم بر داشتم. هر چند از بودن او حس 

ت و شلوار سیاه تنش بو  د. در کنار عجینی داشتم! سوییشر

یدم. هیبت مرتب و شیک او خودم را خوار و کوچک ین د

مخصوصا که آن زخم عجیب هم صورتم را خدشه دار 

ود. مریم دوباره به درون ساختمان برگشت. کامران با کرده ب

 صدای بمش گفت: 

- !  چه خوبه که داری تالش یم کنن

 جمله را گفتم: نیم دانم از کجای وجودم این

 من همیشه برای نمردن تالش یم کنم! -
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بردم و به صورتش چشم نگاهم کرد. رسم را باال کامران

ی بگوید که فرداد گفت: دوختم. خوا ن  ست چپ 

 اینجا آشا خوشگله! چه کبایی برات پختم! اینو -
ن بیا بشی 

 بخوری فردا از دیوار راست باال یم ری! 

 فرداد. نگاهم کشیده شد به طرف او و لبخند زدم به  

کامران من را روی صندیل نشاند و خودش به داخل 

اندگ بعد با مریم آمدند. ظرف کیک ساختمان رفت. 

بشقاب و چاقو و چنگال آورده  دست مریم بود و کامران هم

بود. کبایی که فرداد آماده کرده بود خوشمزه بود اما من زیاد 

ک سال تماییل به خوردنش نداشتم. انگار معده ام بعد  از ی

 پذیرش و هضم آنچناین نداشت.  
ی

ی نخوردن ؛ آمادگ ن  چپ 

صحبت یم کردند و مریم دستش را کارشانفرداد از  کامران و 

 زده بود زیر چانه اش و آنها را نگاه یم کرد.  

 فرداد کیم نوشیدین خورد و گفت: 

ن الملیل کجا و داخیل ها کجا! -  ویل پروازهای بی 

 قابش تکان داد: کامران چنگالش را درون بش

 خوبه که باالخره به رتبه ای که خواسنی رسیدی! -
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 فت: م گمری

 آره دیگه! به هر جر خواسته رسیده اونم باتالش! -

فرداد زیر چشیم نگاهش کرد و جوایی نداد. مریم اما ول 

 نبود . رو به کامران گفت: کن

ن الملیل چطورن؟ شیک و خوش - خدمه ی هواپیماهای بی 

؟ هیکل و ای ن  نا هسیی

کامران بدون نگاه کردن به او در حایل که به دست من که 

ن مشت شده بود نگاه یم کرد ؛ گفت:  روی  مپ 

. بعیصن وقتا - ن یگ از یگ خوشگل تر! معموال رویس هسیی

، فرانسوی و ...  ، آلماین  اوکراینن

 فرداد خندید: 

 خوش اخالقن با لبخندهای پت و پهنهمهمه اشون-

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #قسمتنوزدهم

 مریم پوزخند زد: 
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یست! مالک پول و خوش اخالفی و بد اخالفی زیاد مالک ن-

 کمایل! موقعیته آقای فرداد  

 

فرداد این بار صورتش کدر شد. دهانش را باز کرد که حرفن 

 بزند. من یی هوا گفتم: 

 

 شد؟ کدومتون زودتر خلبان-

 

 این کار را برای نجات مریم کردم. 

ی درونم یم گفت؛ ن  چون چپ 

 آنها دعوایی اتفاق یم افتاد. فر    
ن داد که اگر حرف نزنم بی 

نظر حرفش را خورد و نگاهش را از مریم گرفت و من را از 

 گذراند. این کامران بود که گفت: 

 

 من ! چون بزرگپی از فرداد هستم.  -
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یجات و بعد به  ن اول به دستش که چنگال را یم زد درون سپی

 چهره اش نگاه کردم: 

 چند سالتونه؟! -

-۳۸  

 خییل جوان تر از سنش به نظر یم رسید: 

  جوانپی  به نظر یم ریس! ییلخ-

 لبخند زد: 

 

 به خاطر ژنتیکه ! -

 فرداد گفت: 

 سالمه !  ۳۳من -

 

ع  کرد و انگار که به مریم نگاه کردم. او بشقاب ها را جم

 اتفافی نیافتاده باشد؛ رو به فرداد  گفت: 
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 چای آماده ست؟! -

 

ن بلند شد: فرداد از پشت  مپ 

بدش میاد! زود هر وقت حرف سن و سالش یم شه -

  کنه. موضوع رو عوض یم

 

 سالشه چه بخواد و چه نخواد. ۳۲ویل 

 

خندید. مریم بشقاب ها را برد داخل ساختمان؛  کامران

ون آنکه حرف بزند. کامران لیوانها را جمع و به  من اشاره بد

 کرد: 

 

غذا نخوردی ویل فکر ین کنم این کیک رو دوست داشته -

 !  بایسر
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مرد حرف بزنم ! یک ا اینا نیم توانم بنیم دانستم چر 

حس یم کردم که باعث یم شد سنگینن عجینی بینمان

 نسبت به او اینطور باشم. 

 

چای خوشبویی را از قوری که تا حاال روی زغال  بعدتر مریم

 ها ی تفتان بود؛

در فنجان ها ریخت و برای من تکه ای کیک شکالیی که با  

 کاور شدگاناش و توت 
ی

سیقی خییل ه گذاشت .  مو فرنگ

 آرام و زیبایی از باند قابل حمیل که فرداد آورده بود 

؛ پخش یم شد! همه در دنیای خودشان غرق بودند. کیک 

 خوشمزه و چای گرم و دلپذیر بود.  مریم گفت: 

 

ینن پزی یم رفتم! -  یادش بخپ  اون روزا که کالس شپ 

 فت: رس بزیر بودم . کامران گ من
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کیک نارگییل پخته بودین و وقنی یم خواستم یه بار  یادته -

ن خوردیم! قیافه  بیارمت خونه ؛ تموم کیک رو توی ماشی 

 فرداد دیدین بود!  

 

 مریم خندید: 

ن کوپه ی قرمز رو داشنی ! من عاشقش بودم! - آره اون  بپن

 ویل همیشه از پژوی قراضه ی این آقا بدم میومد.  

 

ا وحشت رمز رنگ  که بیک اتومبیل ق جرقه زد. ذهنم

نگاهش یم کردم، خیابان طویل، من تنها در پیاده رو 

چسبیده بودم به دیوار! چشمم به خیابان بود! اتومبیل 

  که نزدیک شد؛ پریدم جلو و داد زدم: 
ی

 سفید رنگ

 

 تو رو خدا کمکم کن! کمک ! -

 . 
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ی

 #رسآسیمگ

 #پارت بیست

وع به لرزیدن کردن  د. دستانم رسر

ز دستم افتاد درون بشقاب و صدای ه چنگال ابه طوری ک

 بدی داد. 

دستم را پنهان کنم که خورد پشت فنجان و چای  خواستم

ن را بهم زده بودم. مریم گفت:   ریخت. همه چپ 

 

 آشا! -

 کامران دستم را گرفت! فرداد گفت: 

 چیشد؟! حالت بده؟ -

 

ی بگویم ؛ چون اما من نتوانستم ن یم لرزید. دهانم همچپ 

 تنم.  عد لرزش رسید به تمامب

من را بغل کرد و برد به اتاق. روی خاطره پرید و کامران 

 تخت خواباند و
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قرص ها را با آب آورد. اشکهایم بند نیم آمدند. مریم 

 کامران گفت: 

ی یادت اومد؟ اتفافی افتاد؟  - ن  چیشد آشا؟ چپ 

 مظلومانه نگاهش کردم : 

 

ن - ! تو یه ماشی    قرمز داشنی

 

 رد شدند. رنگش پرید. ادامه دادم: نش گچشما

 چسببده بودم به دیوار! از یه کیس یم-

ن ترسیدم!  کیس که سوار اون   قرمز بود؛ تو بودی! ماشی 

 

ون  رفت. مریم رفتنش را  برخاست و یی تعلل از اتاق بپ 

 نگاه یم کرد. گفتم: 

 

 اون به من آسیب زده؟! -
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ن تکان داد: مریم رسش را به   طرفی 

 

 خوبیه!   ران آدمامک-

 

 بعد نشست کنارم و دست کشید به موهایم: 

 آشا...آشای عزیزم. -

آمده بود را دوره چشمانم را بستم. ده ها بار آنچه یادم

 کردم. 

 باید جایی یم نوشتمش!  

و نباید به این آدمها هر چند مهربان و کمک رسان اعتماد  

 اب رفتم. یم کردم! و  مریم آنقدر کنارم ماند تا به خو 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 20#پارت
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 صبح دو روز بعد آفتاب نزده بیدار شدم. 

کابوس دیده بودم ..... دلشوره عجینی داشتم و احساس   

 امنیتم به صفر رسیده بود

 

 . به زحمت خودم را به کمد رساندم و میان لباسها را گشتم. 

تازه یادم افتاده بود به کیف دسنی که جنان تاکید کرده بود  

خییل حواسم به آن باشد. پیداش نیم کردم. نفس زنان ؛ 

ن نش  وهایم یم لرزیدند. ستم. زانروی زمی 

کشو را باز کردم . دو سه تا کیف درون کشو بود...... حتیم 

 مال من بودند. 

مانده بود. برداشتمش و آن کیف دسنی سیاه رنگ در نظرم

ل ، روی پاهایم گذاشتم و زیبپش را باز کردم. گویسر موبای

 کیف پول و جعبه ی جواهرات درآن بود. 

دم......   . تا یادم بیاید دقیقا چه چشمانم را به هم فشر

هایی داشتم
ن  چپ 

 . جواهرات را چک کردم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 98  

 دست نخورده همانجا بودند.  
ی

 همگ

 گویسر تلفن خاموش بود. روشنش کردم. 

رمز نداشت. هیچ عکس و شماره تلفنن هم در آن نبود. جز 

به نام جنان ثبت شده بود. یک بسته پول و  یک شماره که

از کردم. چند تایی کارت بانگ را ب ادوکلن هم بود. کیف پول

 ........  به نام من بودند؛ آشا ایویی
ی

 که همگ

 نام و فامیلم را چندین بار زمزمه کردم . 

 

 اما انگار داشتم عبارت یی معنایی را یم خواندم. 

چیست به چه دردم یم  وقنی نیم دانستم که رمز کارتها 

 خوردند. 

رون کیف تلفن حنی سیم کارت هم نداشت.  گویسر را د 

 انداختم و کیف را از جایی که بود برداشتم  . 

اییط نبودم که به   باید جایی پنهانش یم کردم. من در رسر

 کیس اعتماد کنم. 

 باید کیم خودم را آرام یم کردم. 
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شدم.  کیم دور  حنی اگر به کارهای میش افتاده متوسل یم

 ودم را کشاندم تا کنار شوفاژ . و ورم را نگاه کردم . خ

کاور چویی را تکان دادم. خوشبختانه پیچ نشده بود و با 

 چند فشار توانستم  آن را عقب بزنم.  

کیف را در فضای خایل رس شوفاژ و کاور چویی چپاندم و 

 کاور را به جای اولش باز گرداندم. 

یم در آستانه پیدا ه در باز شد و مر نفس نفس یم زدم ک

 شد. چهره اش خوابالود بود. 

 به من که کف اتاق بودم انداخت و گفت: نگایه  

؟-  چیشده؟ چرا اینجایی

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 21#پارت

 لبم را گزیدم و لرزش دستانم را پنهان کردم: ,,,

 

- !  یم خواستم برم دستشویی
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زحمت بلندم کرد موهایش را کنار زد و به طرف من آمد. به 

 و گفت: 

 

 یم ره این مورد رو! معذرت یم خوام! یادم-

 با عجز گفتم: 

 کاش هر چه زودتر بتونم خودم از پس کارهام بر بیام! -

 

 بنشینم؛ 
ی

همانطور که کمکم یم کرد تا روی توالت فرنگ

 گفت: 

یم! -   امروز قراره برات واکر بگپ 

ون رفت.  و من سکوت کردم و او از رسویس بهداشنی   بپ 

  

بعد از صبحانه مریم من را آماده کرد تا همراه کامران به 

یوترایر بروم. آهسته به مریم گفتم: 
ن  مرکز فپ 

؟ -  نیم شه تو هم بیایی
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 شالم را روی رسم مرتب کرد و گفت: 

 

بدم!  من چند تا کار اداری دارم....... و باید برم انجام-

  نگران نباش؛ کامران آدم بدی نیست! 

بد یا خوب؛  من چاره ای نداشتم! فعال باید به این آدمها 

 اعتماد یم کردم. 

 

هوا مالیم بود! روزی در انتهای اردیبهشت و خیابان ها در 

 اول صبح شلوغ بودند... 

 یم کردند و کساین که در پیاده روها 
ی

. آدمها با عجله رانندگ

 بودند؛ 

 تند تند قدم بر یم داشتند. 

 بود. من هم رسم را کامال به راننکامران حواسش  
ی

دگ

ون را نگاه یم  چرخانده بودم به جهت پنجره اتومبیل و بپ 

 کردم. 
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آنقدر اخمالود و ساکت بود که همنشینن را سخت یم کرد.  

حنی به خودش زحمت نیم داد که سیستم پخش اتومبیلش 

 کند تا الاقل این سکوت  را کمرنگ تر کند. را روشن

د.  ینیک انگار کیس  تا رسیدن به کل   گلویم را یم فشر

وقنی یم خواست به من کمک کند تا روی صندیل چرخدار 

 بنشینم؛ 

ن بی شپی از هر زمان دیگری از خودم متنفر بودم. نیاز داشیی

 به آدیم که یی پرده گفته بود ؛

 مجبور است به من کمک کند حالم را دگرگون یم کرد.   

مانم زدم و با شالم یک من عینک آفتایی بزرگم را روی چش

م را پوشاندم. او دسته ی صندیل چرخدار را طرف صورت

ن راندنش گفت:   گرفت و حی 

 

؟! -  چرا صورتت رو یم پوشوین

 با حرص گفتم: 
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 چه هیوالیی شدم؟ از نگاه مردم بدم -
سوال داره؟ نیم بینن

 میاد! 

 

 او به آرایم گفت: 

 ی! کار خودتو بکن!  مهم نیست! باید اینو یاد بگپ  نگاه مردم-

 پوزخند زدم: 

؟! - ن رو یم گفنی  اگر قیافه تو هم اینطوری بود همی 

 ت: مکن  کرد و گف

نیم دونم! اما حرف من اینه که خودتو اذیت نکن! وقنی -

قوی تر شدی ؛ یم ریم دنبال عمل تونسنی راه بری و یه کم

 جراج تکمییل صورتت! 

 

 ما به طعنه گفتم: یم دانستم که باید قدردانش باشم ا

موقع طاقتتون تمام نشده باشه از مو ندن من اگر تا اون-

 توی خونتون! 

  زمزمه کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 104  

 من خییل پر طاقتم. خییل... -

و دیگر حرفن بینمان رد و بدل نشد. به نظر من او آدم تودار 

و موذی بود که از فرامویسر من سو استفاده یم کرد. چه 

 ث این بدبخنی من شده باشد! بسا  ممکن بود؛  هم او  باع

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 22#قسمت

ن های داغ روی پاهایم یم ریخت زجر یم  وقنی پارفی 

 کشیدم،

 

 وقنی تالش یم کردم و نیم توانستم درست 

 و حسایی روی پاهایم بایستم اشک یم ریختم؛ 

 

 

ی بیشپی از نگاه آدمها خسته ام نکرد.    ن  اما هیچ چپ 
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ن به خانه ؛ کامران بر در راه برگشت و قبل از ر  ای من فیی

 والکر تهیه کرد. 

د  و و از یک بستنن فرویسر قدییم فالوده ی آلبالویی خری

 وقنی ظرف را روبرویم گرفت_____، 

 لبخند نامحسویس روی لبهایش بود : 

 این فالوده رو خییل دوست داری,!!!!! -

 

پس او یم دانست ؛ که من چه را دوست دارم و چه را نه! 

 طمان نزدیک بوده یا شاید هم از کیس پرسیده! ارتبا

 

 کیم از فالوده ی آلبالویی را خوردم. 

 م....... حس عجینی داشت 

حک شده بود. زل زدم به کامران و او انگار مزه اش در یادم

 دست از خوردن کشید و سوایل نگاهم کرد: 

ی یادت اومده؟ - ن  چیه؟ شاخ دارم؟ یا چپ 

ن تکان دا  دم: رسم را به طرفی 
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 نه! یه سوال دارم! -

 نگاه از من گرفت و دوباره فالوده خورد. 

ینم ک  شیدم و گفتم: من زبانم را به لبهای شپ 

 منو خییل خوب یم شنایس؟-

   

 به خیابان نگاه یم کرد وقنی که گفت: 

 فکر یم کرد م یم شناسم! اما اشتباه یم کردم! -

 

 طعنه یم زد. گفتم: 

 داری؟!  نمیاد! چه نسبنی با منمن هیچر از شما یادم -

 باز هم نگاهم نکرد : . 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 23#پارت 
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من هیچ نسبنی با تو ندارم. ما فقط چند تا دوست بودیم 

 که... 

 پریدم میان حرفش: 

 چرا این مسوولیت رو قبول کردی ؟ -

 

 !  وقنی اصال دوست نداری ریخت منو ببینن

خودشو به مگه یم شه یه دوست واسه یگ مثل من  

 زحمت بندازه؟ 

 

 چرا من هیچ خانواده ای ندارم؟ 

ه ی جذابش را نیم شد انکار کرد. برگشت نگاهم کرد. چهر 

 معذب بودم از اینکه آنطور نازیبا هستم. 

یی اختیار شال را کشیدم سمت چپ صورتم و نگاه او لغزید 

 روی چهره ام. 

 

 من خجل رس بزیر شدم. او گفت: 
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 بودی! چون که در خطر -

 ! ن آسیب دیدی و کیس رو جز ماها نداری که بهت کمک کین

 تم! منم آدم سنگدیل نیس

 

دلم نمیاد یه دخپی تنها و بیمار رو ول کنم به امان خدا تا 

. هرچند که سابقه ی خویی نداری؛ 
ن  گرگا دوره اش کین

ویل من بهت آسیب نیم زنم. همیشه هم قرار نیست 

 بمونم خونه . 

 من چجوریه!  یم بینن که کار  

 دو روز هستم و چند روز نه! پس زیاد خودتو اذیت نکن!  

و نیم تونم ازت پنهان کنم که تو پدر و مادری در ضمن این

 نداری! 

 غم عالم نشست روی دلم . 

 من از هیچ کجای این دنیا شانس نیاورده بودم. 
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چانه ام لرزید؛ اما به زحمت جلوی ترکیدن بغضم را  

 گذرا به من کرد و  گرفتم. او نگایه  

بعد در یک حرکت ناگهاین دستش را جلو آورد و شال را از 

 صورتم عقب زد و گفت: 

 

این شال رو هم ننداز توی صورتت. من شبیه اون غریبه -

ی رو پنهان نکن!   ن  ها نیستم. ما هم خونه ایم ؛ چپ 

 

 من همه جوره تو رو دیدم.  

لوده نیم بغض کردم و اشکم رس خورد و ریخت درون فا

 د و راند تا خانه. خورده ! او اتومبیل را روشن کر 

 مریم از دیدن والکر خییل هیجان زده شد و گفت : 

فت خوبیه! از همون روز اول هم یم دونستم دو سه - پیشر

   .  هفته ای خوب یم یسر

 رو و پمادها را به مریم داد و گفت: کامران کیسه ی  دا

! دستوراشو هم که-  خودت بلدی!  اینا رو بگپ 
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 بعد زیر بازوی من را گرفت و به نریم گفت: 

 

ن روی کاناپه! -  بشی 

ین لمس بدنم ؛ من را به روی کاناپه منتقل کرد.  وبا کمپی

 لباسم را مرتب کردم. 

 کامران به ساعتش نگاه کرد و گفت:   

ی- ن  برای خوردن داریم؟   مریم! چپ 

 رم! یا غذا سفارش بدم! من باید یگ دوساعت دیگه ب

 مریم  گفت: 

 امروز به خاطر کمبود وقت استانبویل درست کردم.  -

 کامران لبخند زد: 

!  از غذای رستوران خسته - خییل خوب کاری کردی دخپی

 ام. در ضمن منو یاد مامانم یم ندازی! 

 مریم با خنده گفت: 

  دستپختش مثل مامان شما نیم شه! هیچگ-
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خانه رفت. کامران به من ن  گفت:   و به آشپر

 من چهار پنج روزی نیستم و امیدوارم وقنی بر یم گردم ؛ -

خییل راحت تر بتوین با کمک این والکر راه بری! باید یک 

 مبارز واقغ بایسر آشا خانم! 

 چون راه طوالین در پیش داری .  

ه ی  زیر لب تشکر کردم. او به طرف راهرو رفت و من خپ 

 آن چهارچوب فلزی شدم!  

  

وعبه اضار  کردم به کتاب خواندن . او رماین از   مریم رسر

کتابخانه آورد و من هم که نیم توانستم کار زیادی انجام 

 بدهم خودم را با قصه ها رسگرم کردم.  

مریم یک روز در میان من را به کلینیک یم برد. در خیابان 

ها دور یم زدیم و غذای آماده یم خرید و بر یم گشتیم 

 خانه.  
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فنش زنگ یم خورد و یم رفت به اتافی ز گایه تلدر طول رو 

دیگر و نیم ساعنی حرف یم زد. یم توانستم قبول کنم که او 

 خصویص دارد که باید 
ی

به آن توجه  هم برای خودش زندگ

کند؛ اما نقش فرداد را در زندگیش نیم دانستم. فردادی که 

 چند روزی بود که نیم آمد.  

 

وضاعم بهپی شده بود. زخمهایم با والکر راه یم رفتم و کیم ا

 خوب شده بودند و دیگر بدنم آن بوی بد را نیم داد.  

 

چهار پنج روزی که کامران گفته بود؛ تبدیل شد به ده روز ! 

سم ؛ اما جلوی  بارها خواستم از مریم علت نیامدن او را بپر

 زبانم را گرفتم.  

 در آن ده روز سه چهار جلد کتاب خواندم ..... 

 . 

تقاد داشت که کتابها به مغزم کمک یم کنند تا م اعمری 

ن را به خاطر بیاورم.  ی کند و زودتر همه چپ 
 فعالیت بیشپی
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ی

 #رسآسیمگ

 24#پارت

 

 

 

 در هم بود ؛  سگرمه هایش

 

 

و انگار میان افکار عمیقش گم شده و اصال حواسش به ما 

 نبود. 

 

 من زودتر از مریم او را دیدم؛  

 

ادم به آب دادن یدم و حواسم را داما رسی    ع چشم دزد

 .  گلهای ادرییس  بنفش و آیی
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او چمدانش را کشاند و صدای چرخها روی کایسر ها باعث  

د  ن  شد مریم برخپ 

 ؛ و با صدای بلند

 

 گفت:   

 

 

 به به کامران جان! -

 خوش اومدی . 

 

 رسم را چرخاندم و نگاهش کردم. 

 

 ار داد: نگاهش معطوف من بود؛ اما مریم را مخاطب قر  
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 سالم مریم! چطوری؟ -

 

 رسم را تکان دادم . 

 

ه ی او انگار هزار سال طول کشید. سالم یی     صدا و نگاه خپ 

 

 جلو آمد وبه دستانم و پاهایم و گلها نگاه کرد: 

 

 انگار بهپی شدی! -

 

 به جان کندن گفتم: 

 

 ممنونم ! -

 

م!    آره بهپی
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و خودش را  دمپایی هایش را کشاند روی کف حیاطمریم

 رساند به ما: 

 

 

 سفر چطور بود کامران؟ -

 

 

 او دسنی کشید به موهایش کشید و گفت: 

 

 خوب بود! -

 

 الاقل دو روز مامانمو دیدم! 
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خییل سالمتو رسوند و یه مقدار خرت و پرت هم واسه تو 

 داد. 

  

 مریم خوشحال شد: 

 

 ه همیشه مهربونه! قربونش برم ک-

 

ی ندیدم. از مامان خودم که خ  پ 

 

 کامران دوباره اخم کرد: 

 

 نزن این حرفو! -

 

 اون بنده ی خدا کیل گرفتاری داره! 
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 مریم شانه باال انداخت و به من گفت: 

 

 ببندم آب رو؟  -

 

 رسم را تکان دادم. این رس تکان دادن شده بود عادت ! 

 

 هر چه بود راحت تر از تکلم انجام یم شد.  

 

 رداشت و گفت: کامران چمدانش را ب

 

م ؛ -  یه دوش بگپ 

 

ن !   شماها هم آماده بشی 

 

ون!   متون بپ   یم خوام بپی
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 مریم  با ابروهای باال پریده نگاهش کرد: 

 

 جلل الخالق! -

 

 کامران زمزمه وار گفت: 

 

 مرض! -

ل کرد و من سوایل نگاهش  و رفت. مریم لبخندش را کنپی

 کردم: 

 

 

  کنه! آخه هیچ وقت از این لطف ها نیم-

 

  . ن ن و ندانسیی  دلم گرفت از نشناخیی
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مریم ایستاده بود روبروی کمد لباسها و یگ یگ البسه ی 

ون یم آورد و نشانم یم داد.   آویزان به چوب لبایس را بپ 

 

 نسبت به پوشیدن هیچ کدامشان اشتیافی نداشتم

 

ن دار تابستانه ی  اهن چی  . مخصوصا وقنی مریم را در آن پپ 

 آسماین با شال رسمه ای دیدم،  بلند آیی 

 

اتیک خورده اش و چشمان درشت ریمل زده وقنی لبهای م

 اش را نگاه کردم؛

 

 به شدت آسیب و یی رنگیم یر بردم.   

 

 

 مریم کالفه گفت: 
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 خب یگ رو انتخاب کن دیگه! -

 

 دستانم را کشیدم روی زانوهایم و گفتم: 

  

 چه فرفی داره مریم! -

 

 ه از نازیبایی صورتم کم کنه؟  لباسها یم تون به نظر تو این 

 . 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 25#قسمت

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 122  

 و بغض کردم. 

 

مریم به طرفم آمد و دست کشید روی موهای کوتاهم و  

 بعد صورتم را لمس کرد. 

 

 دستش یخ بود! 

 

 او  گفت:  

 

 

 زخم به چشم نمیاد. تو انقدر خوشگیل که اصال اون-

 

یت،  چشمهای خاکسپی

 

 وندت،موهای بل 
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 اون دماغ خوش تراشت ، ابروهات، لباهای قشنگت...  

 

 مکث کرد . 

 دیتش را پس کشید و پشتش را به من کرد: 

 

- !
ی

 تو خییل قشنگ

 

 همیشه خوشگل تر از من بودی، 

 !  همیشه کیل طرفدار داشنی

 

ن  حاال هم هیچ کس اون زخم رو نیم من مطمئنم که همی 

 بینه ؛

 

 داری!  
ی

 بس که قشنگ
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ون آورد رفو  ت رساغ کمد و یک مانتو و شال سفید رنگ بپ 

 و گفت: 

 اینها رو تنت کن!  -

 

برایم مهم نبود که چه انتخاب کرده و هیچ اظهار نظری 

 نکردم. 

 

ون بروم !   حنی اصال تمایل نداشتم بپ 

 

 اما مخالفت هم نیم کردم!  

 

 

به سالن رفتم؛ کامران  چندی بعد که من با والکر و آهسته

 اده و با تلفن حرف یم زد.  ایستیک و مرتب وسط سالنش
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ن کوتایه تنش کرده و  بلند باال بود، بلوز سفید آستی 

 عضالت مناسب بازویش پیدا بودند. 

 

شلوار جینش حتما جنس و مارک خویی داشت که اینطور  

 شیک به نظر یم رسید. 

 

 با خودم فکر کردم؛

 

 کیس بود؟  این مرد چه 

 

 ا بدی داشت؟ خاطرات خوب یو با من چه  

 

 چطور هم کمکم یم کرد و هم دوستم نداشت! 
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ه اش  ن قطع کردن تماسش برگشت و دوباره نگاه تپ  در حی 

 از مریم استمداد یم طلبیدم. را دوخت به من. در دلم

 

 کجا بود. اما نیم دانم

 

 کامران به طرف من آمد ؛   

 آماده ای؟ -

 

 زد: رسم را تکان دادم . لبخند کم
ی

 رنگ

 

؟ -  چرا از زبونت استفاده نیم کنن

 جواب ندادم . 

 

 تم: در عوض گف 

 یم شه بدون والکر بیام؟ خییل جلب توجه یم کنه! -
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 کیم تامل کرد و بعد گفت: 

 باشه ! -

آمد مقابلم ایستاد و در یک حرکت دستش را انداخت زیر 

 زانوانم و بغلم کرد. 

 

 قلبم دیوانه وار یم کوبید! 

 

خاطر اینکه دوستش داشتم، نه به دلیل تماسش با به نه 

 بدنم؛ 

 

 از آن نیم گرفتم. که اصال حیس 

 

ندارد و وبال بلکه به خاطر آن که یم دانستم دوستم 

 گردنش شده ام؛  

 

 قلبم بیداد یم کرد. 
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و به معنای واقغ جانم به لبم رسید تا به ماشینش رسیدیم

کشیدن نگاهمان  با نشاندم روی صندیل عقب و وقت پس  

 تالفی کرد. هم

 

ه!    نگاه من رنجور و نامفهوم و نگاه او گنگ و تپ 

 

ض بود به پیل لیست کامران:   مریم غرغر یم کرد و معپی

 

 خدایی جر گوش یم دی؟-

 

 ه به بدبخنی هاش ! آدم یادش یم افت 

 

مردها ی! شدی مثل پپ  ن ، یه بندری چپ   یه داالم دیمبویی
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ی

 #رسآسیمگ

 26تسم#ق

 

 

 

 

 سگرمه هایش در هم بود ؛

 

 و انگار میان افکار عمیقش گم شده ....  

 اصال حواسش به ما نبود.  

 من زودتر از مریم او را دیدم؛  

 

دن گلهای اما رسی    ع چشم دزدیدم  حواسم را دادم به آب دا

 .  ادرییس  بنفش و آیی
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او چمدانش را کشاند و صدای چرخها روی کایسر ها باعث  

د ؛ و با صدای بلند گفت: شد م ن  ریم برخپ 

 

 به به کامران جان! خوش اومدی . -

رسم را چرخاندم و نگاهش کردم. نگاهش معطوف من بود؛ 

 اما مریم را مخاطب قرار داد: 

  

 سالم مریم! چطوری؟ -

 

 رسم را تکان دادم . 

ه ی او انگار هزار سال طول کشید.   سالم یی صدا و نگاه خپ 

 انم و پاهایم و گلها نگاه کرد: جلو آمد وبه دست

 

 انگار بهپی شدی! -

 

 به جان کندن گفتم: 
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م! -  ممنونم ! آره بهپی

 

 

دمپایی هایش را کشاند روی کف حیاط و خودش را مریم

 اند به ما: رس

 

 

 سفر چطور بود کامران؟ -

 

 

 او دسنی کشید به موهایش کشید و گفت: 
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م! خییل سالمتو خوب بود! الاقل دو روز مامانمو دید-

 ت و پرت هم واسه تو داد.  رسوند و یه مقدار خر 

 مریم خوشحال شد: 

ی - قربونش برم که همیشه مهربونه! از مامان خودم که خپ 

 ندیدم. 

 باره اخم کرد: کامران دو 

 نزن این حرفو! اون بنده ی خدا کیل گرفتاری داره! -

 مریم شانه باال انداخت و به من گفت: 

 رو؟  ببندم آب -

 

 رسم را تکان دادم. این رس تکان دادن شده بود عادت ! !!! 

 

 هر چه بود راحت تر از تکلم انجام یم شد.  

 کامران چمدانش را برداشت و گفت: 
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ن ! - م ؛ شماها هم آماده بشی   یه دوش بگپ 

ون!   متون بپ   یم خوام بپی

 

 مریم  با ابروهای باال پریده نگاهش کرد: 

 

 جلل الخالق! -

 مران زمزمه وار گفت: اک

 

 مرض! -

ل کرد و من سوایل نگاهش  و رفت. مریم لبخندش را کنپی

 کردم: 

 

 این لطف ها نیم کنه! آخه هیچ وقت از -

 . ن ن و ندانسیی  دلم گرفت از نشناخیی
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مریم ایستاده بود روبروی کمد لباسها و یگ یگ البسه ی 

ون یم آورد و نشانم یم  داد.  آویزان به چوب لبایس را بپ 

 

 نسبت به پوشیدن هیچ کدامشان اشتیافی نداشتم. 

 

ن دار تابستانه   اهن چی  ی مخصوصا وقنی مریم را در آن پپ 

 بلند آیی آسماین با شال رسمه ای دیدم، 

 

وقنی لبهای ماتیک خورده اش و چشمان درشت ریمل زده 

 اش را نگاه کردم؛ 

 

 به شدت آسیب و یی رنگیم یر بردم. 

 

 گفت: مریم کالفه  

 

 خب یگ رو انتخاب کن دیگه! -
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 دستانم را کشیدم روی زانوهایم و گفتم: 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 27#قسمت

 

 

 

 فرفی داره مریم! چه -

 

 به نظر تو این لباسها یم تونه از نازیبایی صورتم کم کنه؟   

 

 و بغض کردم. 
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مریم به طرفم آمد و دست کشید روی موهای کوتاهم و 

 د. بعد صورتم را لمس کر 

 

 دستش یخ بود! او  گفت:  

 

 

 زخم به چشم نمیاد. تو انقدر خوشگیل که اصال اون-

 

یت، موهای بلوندت، اون دماغ خوش  چشمهای خاکسپی

 تراشت ، ابروهات، لباهای قشنگت... 

 

 

 مکث کرد . دستش را پس کشید و پشتش را به من کرد: 
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! همیشه خوشگل تر از من بودی، همیش-
ی

ه تو خییل قشنگ

 !  کیل طرفدار داشنی

 

ن  حاال هم هیچ کس اون زخم رو نیم من مطمئنم که همی 

 بینه ؛

 

 داری!  
ی

 بس که قشنگ

ون آورد  و رفت رساغ کمد و یک مانتو و شال سفید رنگ بپ 

 و گفت: 

 

 اینها رو تنت کن!  -

 

برایم مهم نبود که چه انتخاب کرده و هیچ اظهار نظری 

 نکردم. 

 

ون بروم ! حنی اصال تمایل ند   اشتم بپ 
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 اما مخالفت هم نیم کردم!  

 

ه سالن رفتم؛ کامران چندی بعد که من با والکر و آهسته ب

 ایستاده و با تلفن حرف یم زد.  شیک و مرتب وسط سالن

 

 

ن کوتایه تنش کرده و  بلند باال بود، بلوز سفید آستی 

 عضالت مناسب بازویش پیدا بودند. 

 

ر مارک خویی داشت که اینطو شلوار جینش حتما جنس و  

 شیک به نظر یم رسید. 

 

 با خودم فکر کردم؛ این مرد چه کیس بود؟ 

 

 و با من چه خاطرات خوب یا بدی داشت؟
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 چطور هم کمکم یم کرد و هم دوستم نداشت!  

ه اش  ن قطع کردن تماسش برگشت و دوباره نگاه تپ  در حی 

 را دوخت به من. 

 

 

بود.  کجا طلبیدم. اما نیم دانم از مریم استمداد یمدر دلم

 آمد ؛  کامران به طرف من

 

 آماده ای؟ -

 

 زد: 
ی

 رسم را تکان دادم . لبخند کمرنگ

 

؟ -  چرا از زبونت استفاده نیم کنن
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 جواب ندادم . در عوض گفتم: 

 

 یم شه بدون والکر بیام؟ خییل جلب توجه یم کنه! -

 کیم تامل کرد و بعد گفت: 

 

 باشه ! -

یستاد و در یک حرکت دستش را انداخت زیر ابلم اآمد مق

 زانوانم و بغلم کرد. 

 

 قلبم دیوانه وار یم کوبید! 

 

نه به خاطر اینکه دوستش داشتم، نه به دلیل تماسش با  

 بدنم؛ ،،
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 که اصال حیس از آن نیم گرفتم. 

 

ندارد و وبال بلکه به خاطر آن که یم دانستم دوستم 

 گردنش شده ام؛

 

 کرد. به معنای واقغ جانم به لبم رسید تا بیداد یمقلبم   

و نشاندم روی صندیل عقب و وقت به ماشینش رسیدیم

 تالفی کرد. پس کشیدن نگاهمان  با هم

 

ه!    نگاه من رنجور و نامفهوم و نگاه او گنگ و تپ 

 

ض بود به پیل لیست کامران:  مریم  غرغر یم کرد و معپی

 

 خدایی جر گوش یم دی؟-
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، یه  دمآ  یادش یم افته به بدبخنی هاش ! یه داالم دیمبویی

مردها.........  ی! شدی مثل پپ  ن  بندری چپ 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 28#قسمت

 

 

 

 با همان صدای بم و آرامش گفت: کامران

 

 مخمو خوردی! بس کن دیگه! -

 

پشت چشم برایش نازک کرد و کامران از آیینه نگاه مریم 

 گذرایی به من انداخت
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 فت: یم گ. مر 

 

 

 هوا چطور بود؟ -

 

کامران صدای ضبط را کم کرد. انگار تحمل هیچ رسو 

 صدایی را نداشت: 

 

باروین و رسد بود! دلگپ  و پر از غربت. دوستش ندارم -

 میدوین که! 

 

 چه خوب! من عاشق رسما هستم. -

 

یم خواد به روزی از اینجا برم! من برعکس تو دل بریدم دلم

 مهاش. خاک و آداز این
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 گفت: کامران

 

 من رسما رو دوست ندارم. -

 

ه! غربت رو هم دوست ندارم . وطن بهار و تابستون بهپی

 عزیزتره! 

 

ن صندیل ها من را نگاه کرد:   مریم برگشت و از بی 

 

 تو جر آشا؟-

 

 رسما رو دوست داری یا گرما رو!  

 یی فکر 
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 گفتم: 

 

 تابستون و حوض و هندونه های چرخون! -

 

 ثمر درخت انگور یم رسه و یم شه شبا رو توی پشه قنی و  

 بند روی تختهای چویی خوابید! 

 من عاشق گرما هستم. 

 

 مریم مات شد. 

داالن مغزم  که این جمله از کدامخودم هم  به فکر فرورفتم

ون ریخته!   بپ 

 

 کامران گفت: 

 

 تو همیشه عاشق تابستون بودی! -
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 امد . نیر مریم برگشت و دیگر صدایش د

 

 و من باز هم در ابهام ماندم.  

 

مکان سننی بود با  رستوراین که انتخاب کرده بود یک

 . ن و صندیل های لهستاین  سنگفرشهای آب پایسر شده و مپ 

 

ن پر از گلهای شمعداین و موسیقی   با گلدان های لعابدار سپی

. حس غرابت خایص با آن  مکان داشتم. سننی

 

 پ  داشت. اثت حنی روی نفس هایم هم

 

طوری که نگاه چند نفری که آنجا بودند و مِن محصور 

ن کامران و مریم را که آهسته قدم بر یم داشتم ؛   شده بی 
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 نگاه یم کردند؛ نادیده گرفتم. وقنی روی صندیل نشستم،

 

 مریم گفت:  

 

 که هوش از رست برده! یم بینم-

 لبخند زدم: 

 

ن -  از اومدنم. دمچند دقیقه پیش پشیمون  بو  تا همی 

 حاال  خوشحالم. اینجا رو دوست دارم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 29#قسمت

 

ه ی تلفنش شد.    کامران یی حالت نگاهم کرد و بعد خپ 
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ن گذاشت و همزمان صدای پر انرژی گارسون منو را روی مپ 

 فرداد را شنیدم: 

  

ن گ اینجاست!  -  ببی 

 

  برگشتیم و پشت رسمان را نگاه کردیم. من و مریم 

 

 فرداد دو شاخه گل رز قرمز دستش بود. 

 

کت و شلوار پوشیده و موهایش را مرتب باال زده بود.   

مریم برایش پشت چشم نازک کرد  و من که رسحال بودم ، 

 گفتم: 

 

 سالم فرداد! -
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او تعظیم کوتایه کرد و یگ از گلها را به من داد و دیگری را 

 مریم گذاشت: ار دستکن

 

ای دنیا! ه خوشگل ترین این گلها واس-  دخپی

 مریم زمزمه کرد: 

  

 چاپلوس! -

 فرداد برای من چشمک زد و با کامرا دست داد و نشست: 

 

 خانم؟! چطوری مریم-

 

ی گشت:  ن  مریم در کیفش به دنبال چپ 

 

 خوبم! -
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 چند وقت نبودی بهپی هم شده بودم. 

 

 فرداد نگاهش را داد به چهره ی من: 

 

 دروغ یم گه ها! -

 

 دلش برام یه ذره شده بوده! 

 

 جوایی نداد. مریم

 

 من میانه دار شدم: 

 

 چند وقت نبودی ؟ -

 

 کتش را مرتب کرد: 
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 پرواز های پشت رس هم داشتم. فرصت نیم کردم-

 خونه. بیام

 

 رودگاه به اون فرودگاه هتل عوض یم کردم.  از این ف

 

ی را که یم خواست پیدا نکرد و کیفش را مریم ن  بست.  چپ 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 30#قسمت

 

 

 

 فرداد  منو را کنار گذاشت: 
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 دیزی! -

 

 کامران نگاهش کرد. مریم گفت: 

 

- !  مزخرفن

 

 فرداد خندید . زیادی پوستش کلفت بود؛ رو به من گفت: 

 

 آشا جونم! تو هم دیزی بخور. اینجا دیزیش معرکه ست! -

 

 من یی اختیار لبهایم را جمع کردم: 

 

  بدم میاد! از دنبه -

 

 کامران نگاهش چرخید روی من : 
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 همیشه بدت میومد! -

 پلک زدم: 

 

 مونده؟!  این یعنن عادتهام یادم-

 

 مریم پوزخند صدا داری زد: 

 

 نه! اگر یادت بود که ترتیب فرداد رو یم دادی! -

 

 کنجکاو به فرداد نگاه کروم: 

 

 تو با من بدرفتاری یم کردی؟ -
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زیر خنده و کامران شمرده از ماند. مریم زد فرداد نیمه بدهان

 گفت: 

 

 نه با تو بد نبود. -

 

!  فقط  ن  زیادی رسبش هم یم گذاشتی 

 

ه ی چهره ی فرداد شدم؛ ترکیب چشمان قهوه ای  من خپ 

ه اش در کنار دماغ عمیل و لبهای  روشن و مو و ابروان تپ 

متناسب و فک زاویه دارش از او مردی جذاب ساخته بود و 

 عالوه مهرباین خایص در چشمانش هویدا بود.  به

 

   

ن تکان دادم:   رسم را له طرفی 
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- !  نه! تو آدم بدی نیسنی

 

 مهربوین از چشمات یم باره! 

 

نیم تونم به تو یی اعتماد باشم. انگار ته ذهنم یه قرابت 

خایص با تو دارم.لبهای فرداد انحنای غم گرفتند و 

 چشمانش درخشیدند. 

 

ه  و بعد برخاست و در میان سکوت ما  نگاهم کرد کیم خپ 

 سه نفر گفت: 

 

 برم دستامو بشورم و بیام. -

 

ون آورد و روشن کرد. کامران  مریم از کیفش سیگار بپ 

 گفت: 
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 عادت مزخرفیه مریم! -

 

 مریم پک محکیم زد: 

 

عادتهای مزخرفن داریم که از سیگار دود کردن خییل هامون-

  خییل بدتره! 

 

 گفت:   به من کامران

 

 آشا ! تو جر یم خوری؟ -

 

ی از خاطرات محو شده ؛  من با یک فکر سفید و دفپی

 

 میان آنها گیج بودم!  
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 مهم نبود: انتخاب غذا اصال برایم

 

 هر جر سفارش دادین منم یم خورم! -

 مریم سیگارش را تکاند: 

 

 جوجه بدون استخوون و ساالد بگپ  واسه ما دوتا! -

 ست تکان داد. من به مریم گفتم: گارسون د  مران برایکا

 

 چرا انقدر از فرداد بدت میاد؟  -

 

 مریم با نوک انگشتش کنار ابرویش را خاراند: 

 بدم نمیاد! ازش متنفرم! -

 

تزده گفتم:   حپ 

 اما انگار خییل دوستت داره! -
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برات گل یم خره! دور و ورت یم پلکه! همیشه باهات  

 شووجن یم کنه! 

 

 باال انداخت: شانه مریم 

 

 مربوط به گذشته اس. -

 

هر کاری بکنه هم نیم تونه جپی انش کنه. کاری که اون با 

 شاد و امیدوار؛ یه زن عصنی و افشده 
من کرده از یه دخپی

 ساخته.  

 

 کامران گفت: 

. مثال اومدیم یه کممیه امشب رو آرو - ن  ریلکس کنیم. باشی 

 

 ش: مریم دستش را گذاشت جلوی دهان
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 غلط کردم! -

 

ون دادو من دست مشت شده  کامران نفسش را پر صدا بپ 

 اش را نگاه کردم. 

   

 فرداد که برگشت ؛

 

مریم و کامران در باره ی ویالیی در دماوند حرف یم زدند.  

 انگار نه انگار........ 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 31#قسمت
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 که چند دقیقه ی پیش اتفافی افتاده بود. 

 

 د بحثشان شد. فرداد هم وار  

 

 ویال و درختان میوه یم گفتند. از دیزاین درون

 

از معماری که انگار هزینه ها را دوبرابر حساب کرده بود و   

ن نداشتم؛  من که حرفن برای گفیی

 

 به مناظر روبرویم چشم دوخته بودم.  

 

هایی که بعیصن هایشان پر بود و مردیم که دور هم  
ن مپ 

 نشسته بودند. 

 

ای حاوی غذا و درس رفت و آمد یم ه با سینن هگارسونها ک  

 کردن . 
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ای که کنار حوض آیی رنگ وسط کز کرده و به بچه گربه 

تکه ای کباب که برایش انداخته بودند لب نیم زد. 

 خنک یم خورد به تنم و احساس رسما یم کردم.  نسیم

 

 

ن گذاشت. تازه  باالخره گارسون آمد و غذاها را روی مپ 

 ی خایل کامران شدم. اما سوایل نکردم.  متوجه ی جا

 

 یزی نگاه کرد: فرداد با ذوق به ظرف د

 

- !  و چه بویی
ی

 به به چه رنگ

 

 مریم به من گفت: 

 

وع کن عزیزم! تو امروز ناهار درست و حسایی نخوردی! -  رسر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 162  

 

 

 فرداد گفت: 

 

؟ -  چرا؟! دست پخت مریم جون رو دوست نداشنی

 

ن مزه کردن مریم بدون آنکه نگاهش کند  اب جوجه کبدر حی 

 گفت: 

 

ون . من امروز صبح خییل کار داشتم و رفتم -  بپ 

 

ی گرفتم. آشا زیاد دوست  ن رس راه از مامان شاهگل کوکو سپی

 نداشت. 

 

 اخمهای فرداد توی هم رفت : 
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 اشتباه کردی! کامران بفهمه کالهت پس معرکه ست. -

 

 : مریم یی قید گفت

 

ی ؛ کامران جلوی زبون درازت رو باگه تو حرفن نزین و - گپ 

 نیم فهمه. 

که فرداد جوایی نداد. من از پشت رس فرداد، مردی را دیدم

 با قدم های بلند به طرفمان آمد. 

 

مردی کت و شلوار پوش با قد بلند و اندام درشت و 

موهایی که به شدت کوتاه بودند. مثل یک گاو زخیم بود و 

 ه هم گره خورده بودند. رتش رسخ شده و ابروهایش بصو 

  

در کشی از ثانیه از پشت یقه ی فرداد را گرفت و با قدرت 

 هر چه تمام تر غرید: 
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الدنگ تو اینجا چه گویه یم خوری! با زن من الس یم -

؟   زین

 

ن . غذا ها  مریم ترسیده صندیل را پس زد . مرد لگد زد زیر مپ 

ن یله   شدند. و مپ 

 

ن برگشت طرف من و دیزی ریخت روی پاهای فردا  د. مپ 

ن نری ن و من هم نقش زمی  م. صندیل من پرت شد روی زمی 

 شدم. مرد مشت محکیم نثار فرداد کرد. 

 

 مریم دوید طرف مرد و جیغ زد 

 دستتو بکش.......  

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 32#قسمت
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- !  دستت رو بکش نامرد عویصن

 

 ولش کن! 

 

 ویدند به طرفشان. چند مرد دیگر د

 

جا یی خپی آنها را نگاه یم رزان و از همه من ترسیده و ل 

 کردم. 

 

بخیسر از دیزی جوشان روی من ریخته بود .شکمم یم 

 نارنچی شده بود. سوخت و مانتوی سفیدم

 

 کیس حواسش به من نبود. 

 

اما در یک آن دو دست قوی زیر بازوانم را گرفتند و بلندم  

 کردند. 
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د و با عجله و نگاهش کردم. کامران بود.  بغلم کر گریان

 نفس زنان

 

 گفت:   

 

 آروم باش! -

 

 آروم عزیزمن! 

 

من را برد و گوشه ای روی یک صندیل نشاند. و دوید به  

کرده بودند. کامران مریم را در بر طرف آنها! مردم جدایشان

ن روبرویش که حاال از دماغش  گرفت و به مرد خشمگی 

  چکید ؛ گفت: خون یم

 

 پدرت رو در میارم! -
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 ت رو به عزات یم نشونم. صپی داشته باش فقط! در ما

 

 مرد فریاد زد: 

 

 دستت رو از زن من بکش کنار! -

 

! مرتیکه تو گوه یم خوری به زن  من دست یم زین

 

 کامران فریاد زد: 

 

 زن؟ کدوم-

؟ 
ی

 هان؟ کدوم زنو یم گ

 

 چته تو؟ نکنه خواب دیدی؟ برو یر کارت مرتیکه! 
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 . 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 33#قسمت

 

 

ن دو مرد که  فرداد با صورت کبود و لباسهای کثیف بی 

 دستانش را چسبیده بودند داد زد: 

 

 

 االن تو غریب ترین آدیم واسه این زن. -

 

 یادت رفته جدا شدین؟  

 

 چه گویه یم خوری. ازت شکایت یم کنم!  االن
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 مریم با گریه گفت: 

 بذار پلیس بیاد!!!!!! -

 

 ا خسته شدم. من دیگه از این آبرو ریزی ه

 

 نگران گفت: مدیر رستوران

ون- یف بیارین بپ   از رستوران. تشر

 

 شما آرامش بقیه رو هم بهم زدین! 

 

 کامران عذرخواهانه به مرد نگاه کرد: 

 

انج-  یم کنم.  ناب من متاسفم.  خسارت رو جپی

 رنگ پریده و لرزان بود. مریم
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 و به پهنای صورتش اشک یم ریخت. 

 

 ته حرف یم زد. ا او آهسکامران ب

 

ن یله شده را گارسون ها مرتب کردند. ریخت و پاش  ها و مپ 

 

وندو سه نفر آن بردند. فرداد به مرد غریبه و وحیسر را بپ 

طرف مریم رفت. بر عکس همیشه که مریم با او یم جنگید 

 این بار با دیدن فرداد زیر گریه زد. 

 

ی به فرداد گفت و مریم را کامران ن د به او . هر دو به چپ  سپر

 وران رفتند.  طرف خروجی رست

ف من آمد. و  روبرویم کامران هم با قدمهای بلند به طر 

 ایستاد . 
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کیم خم شد و دستش را گذاشت رس شانه ام و به چهره ام   

 نگاه کرد و گفت: 

 

؟ -  تو خویی

 

ن   کردم. او به لباس کثیفم نگاه کرد : رسم را باال و پایی 

 

 

ن چه-  ت آورده مرتیکه. پدرشو در میارم. بالیی رس  ببی 

 

 

اد با رسمای محیط و و بعد بغلم کرد. تنش گرم بود و در تض

 من! تن لرزان

 

احساس آرامش کردم . و چشمانم را روبه دنیای پر از ترس  

س بستم.....   و اسپی
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ی

 #رسآسیمگ

 34#قسمت

ن   مریم در اتومبیل را باز کرد و رسش را داخل اتاقک ماشی 

 کرد. 

 

 چشمانش اشک آلود و رنگش پریده بود: 

  

 آشا جانم! تو حالت خوبه؟ -

 

 رسم را تکان دادم: 

 

 مریم! اون مرد گ بود؟  -

 

 مریم اشکش را پاک کرد: 
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 برات توضیح یم دم. -

 

. تو با کامران حالماالن  خوب نیست؛ مجبورم برم یه جایی

 برو خونه! 

 

به همان اندازه ترسناک مدلم لرزید. تصور دور شدن از مری

 ا بمانم. ترسیده دستش را گرفتم: با کامران تنه بود که

 

 نرو! نه! خواهش یم کنم-

 مریم چند ثانیه نگاهم کرد. 

 

 انگار رفتار نامناسنی از من یم دید. 

 

ون داد:    بعد نفسش را تند بپ 

 نیم تونم بیام! فردا یم بینمت. -
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 با التماس گفتم: 

 

 سوخته. فکر یم کنمروی شکمم و دیزی ریخت -

 

  

نگاه مریم در تاریگ اتومبیل کشیده شد به لباسم و 

ن گفت:   اندوهگی 

 همه اش تقصپ  منه. -

 

 متاسفم.  

 

 و رفت. نیم توانستم از جایم تکان بخورم. 

 

 کمرم دوباره درد گرفته و پاهایم یم لرزیدند.   
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با خودش  که پلیس آمد و مرد را ی اتومبیل دیدماز شیشه 

 د. برد و پشت رسش مریم و فرداد رایه شدن

 

چند دقیقه ای با تلفنش صحبت کرد و بعد آمد کامران هم

 نشست. و پشت فرمان

 

ن    قد کشیده بود. منسکوت بینمان مثل یک دیوار آهنی 

روی صندیل عقب یی جان و لرزان بودم و او در افکارش 

 غوطه ور بود. 

 

 و نه او تمایل به حرف زدن. نه من جرات پرسیدن داشتم  

 

وقنی به خانه اش رسیدیم و در عقب را باز کرد تا من را  

ی به چشمم  ن  از هر چپ 
د؛ آنچه بیشپی د و داخل بپی بغل بگپ 

 آمد ؛ 
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 رسجن چشمانش بود.  

 

نیم کرد از او بدتر من که حس طفییل بودن رهایم  و حاِل 

 بود. من را برد و روی تخت گذاشت . 

 

ون داد و گفت: به شدت  نفسش را    بپ 

 

 

ی آماده کنم واسه شام! - ن  یم رم یه چپ 

 زمزمه کردم: 

 

 

 اما من گرسنه نیستم! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 177  

 از رس شانه اش نگاهم کرد: 

 باید شام بخوری! -

 

تنهایی غذا بخورم. اتفاقیه که منم گرسنه ام و نیم خوام 

 افتاده! 

 

 بکشیم. 
ی

 قرار نیست گرسنگ

 

 پشت رس گذاشتیم.  ما بدتر از اینها رو 

 

ون رفت و من رادر ابهام مداومم  بعد هم با گامهای بلند بپ 

 رها کرد. 

 

  

چند دقیقه ای گذشت تا باالخره کیم از تپش قلبم و ترس 

 تنم رها شدم.  نشسته بر 
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 نگایه به لباس سفیدم با آن لکه ی زرد انداختم. 

 

در رابسته نبود و باید از پس خودم بر یم آمدم. کامران مریم 

ون کشیدم و بعد   بلوزم را باال زدم.  بود. مانتو را از تنم بپ 

 

 

روی شکمم چند تاول بزدگ خودنمایی یم کرد. با دیدنشان 

ونآه از نهادم بلند شد. بلو  آوردم و به کمک  ز را از تنم بپ 

 ی تخت تالش کردم که. لبه

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 35#قسمت
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 بایستم.  

 عادلم باعث شد؛  اما رسگیجه و عدم ت

 

 

ن کنار تخت. پرت شوم  روی مپ 

 

ن و هزار  گلدان شیشه ای پر از گل ادرییس افتاد روی زمی 

 تکه شد و من هم به همان جهت سقوط کردم. 

 

ی شیشه ها در تنم نشست و دردش تا استخوانم را  ن تپ 

 سوزاند. جرقه ای در ذهنم زده شد؛  

 

ی کوچک  که کنار دیوار یک دییم با دیوارهای حیاط قدخپی

ی و در زنگ ز   ودم. ده ایستاده بخاکسپی

 

 مردی الغر و سیه چرده روبرویم روی زانو خم شده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 180  

 

 دندانهایش خراب بودند. 

 موهای سیاهش ریخته بود روی پیشاین عرق کرده اش . 

دخپی  یم لرزید و خودش را خیس کرده بود. مرد با صدای  

 کشدار و یی حایل گفت: 

 

 یار جلو! رو ب دستت-

 

ک به پهنای صورتش اشک  ت. یم ریخدخپی

 

 زین آن طرف تر یم کوبید به رس و صورتش و داد یم زد:  

 

 احمد ولش کن! تو رو به ارواح مادرت ولش کن! -

 

 مرد نفپ  زنان رفت طرف زن و گرفتش زیر مشت و لگد. 
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ک از ترس خودش را خیس کرد.    دخپی

 

خییس ک،  خط ناهمگونرد ادرارش روی کایسر های خش

 ت. انداخ

 

ک و چاقوی ضامن  مرد زن را رها کرد و آمد به طرف دخپی

 دارش را گذاشت روی دست الغر دخپی و گفت: 

  

ات رو یم دم . -  توله سگ حرومزاده حاال رسن

 

  

ک  و دردش تا  و چاقو را کشید روی پوست نازک دخپی

 رسیداستخوان من

 

 #رسآس
ی

 یمگ
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 36#قسمت

 

 

ی باز شد و قامت بلند کامران در آستانههنگام در در همان 

زده من را نگاه کرد. من از افکار در پیدا شد. با چشمان وق

ونگم شده  پریدم. کامران به طرفم آمد: ام بپ 

 

 شده؟ واویال! یا خدا! آشا جر  -

 

 با صدایی که بیشپی شبیه به مویه کردن بود؛ گفتم: 

 

 ست.  هباش اینجا پر از خرده شیش مواظب -

 

 اخمالود گفت: 
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ندازی و به درک! چرا اون زبون لعنتیت رو به کار نیم -

 کار داری! من اینجام که به تو کمک کنم. نیم
ی

گ

! همیشه یه دنده و لجبازی. فکر بقیه رو نیم  کنن

 

و جلو آمد و با احتیاط دست انداخت پشت کمرم و بلندم 

 اش گم شد. ی من در سینهکرد و صدای ناله

ان  نگاهم کرد. یادم بود که نیمه کشاندم وسط اتاق و حپ 

 ام. برهنه

دانستم که با اصول اخالفی مغایرت دارد ؛ اما چه کاری از یم

آدم علییل که هیچ کاری از  آمد؟ شده بودمدستم بریم

 دستش ساخته نبود. 

ام و به شکمم که پر از کامران ناشیانه چشم گرفت از سینه

 کرد و گفت: تاول بود نگاه  

 

؟ با جر  -  ؟ چرا؟ وای چقدر ملتهبه! سوخنی
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 کنان گفتم: صورتم از درد جمع شد، ناله

 

ن رو برگردوند و دیزی ریخت روی شکمم.  اون -  مرد مپ 

 

 متاثر به طرفم آمد؛ از نزدیک شکمم را نگاه کرد. گفتم: 

 

 کامران!  -

 

دیدم! چشمانش پر از اشک رسش را باال آورد . درست یم

د. خجل گفتم: هایش را روی هم یمد و لببودن  فشر

 

 کنم شیشه رفته توی کمرم! فکر یم -

 

ی کوتاه طول کشید تا بفهمد چه پلک زد و چند لحظه

 شده.  
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به رسعت تنم را دور زد و پشتم را نگاه کرد و دستان گرمش 

 هایم گذاشت: را رس شانه

 

نخور! چند تا تیکه شیشه توی کمرته. بخدا تکون -

 شم. دیوونه یمش از دست شماها آخر 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 37#قسمت

 

 

 

ون گرمای دستش آنقدر زیاد و آرام بخش بود که درد بپ 

 ها را کمپی کند. کشیدن شیشه

ون رفت.  لبم را گاز گرفتم. او برخاست و با عجله از اتاق بپ 

ک مظلوم گوشه ی حیاط. موهای فکر من هم رفت یر دخپی

اهن منژولیده  درسش!  اش و پپ 
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ن  کامران با کیف مریم برگشت. دوباره پشت رسم روی زمی 

 نشست و گفت: 

 

 کنم! چند تا زخم جزی  هست! پانسمانش یم -

 

ی نگفتم. رسدی بتادین و بوی تندش و هر کاری که کرد  ن چپ 

را حس کردم. بعد هم آمد و جلوی رویم نشست. پمادی را 

را برد  زد رس انگشتانش و بدون آنکه نگاهم کند دستش

 م: طرف شکم

 

-  
ی

ف چه زنم. مرتیکه یی ها پماد یمروی این سوختگ رسر

ن  نگفنی  بالیی رست آورد! چرا همون موقع توی ماشی 

؟    سوخنی
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م کل وجودم را مشتعل کرده بود. رسم را چرخاندم و  رسر

جهنی دیگر را نگاه کردم تا نزدیگ او را حس نکنم. کارش که 

و به د و بعد برخاست کر تمام شد؛ چند لحظه نگاهم

رسویس بهداشنی رفت. دستانش را شست و برگشت. در 

ن لباس اهن دکمه کمد را باز کرد و در بی  ها گشت. آخر رس پپ 

 داری پیدا کرد و زانو زد مقابلم و گفت: 

 

 اینو که تنت کنن دیگه تمومه!  -

 

 گفتم: 

 

 تونم بپوشم! یم خودم -

 

اهن را به دستم داد  و رفت رساغ جمع کردن  اضار نکرد . پپ 

اهن را تنم کردم و با دستان لرزانم ها و شیشهگل ها. پپ 

 هایش را بستم.  دکمه
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ه دانم چه کیس بودم و تا چه حد ی فرش شدم. نیمو خپ 

حجب و حیا داشتم؛ اما قطعا جلوی یک مرد برهنه 

ان آنیم زاد خارج رفته بودم؛ که شدم! شاید هم از آن دخپی

ن  د حاال در  برایم اهمینی نداشت. اما هر چه بو با مایو گشیی

م  زده بودم.  این زمان و موقعیت به شدت رسر

ن جمع کردن گلها گفت:   کامران حی 

 

 درد داری؟   -

 

 رسم را تکان دادم. حریص گفت: 

 

 حرف بزن!  -

 

 به زور گفتم: 
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 سوزه و شکمم هم به شدت دردناکه! آره پشتم یم -

 

ن و آمد به طرف کمر راست کرد. گلها را گذا شت روی مپ 

کرد.   ن. خم شد و زیر بازویم را گرفت و با قدرت بلندمم

تمام توانم را دادم به پاهایم تا حدااقل کیم قرص باشم. اما 

 او نگذاشت که تالش کنم و گفت: 

 

خوام کمک ؟ آروم باش! یمکنن چرا خودتو منقبض یم -

خونه! فکر کنم امشب باید روی  ن کنم که بریم آشپر

! صن  دیل چرخدار بنشینن

 

 زدم زیر گریه و یی 
صدا اشک ریختم. همانطور که ناگهاین

هبغلم کرده بود؛ در میانه ام شد. ی چهرهی اتاق خپ 

دردهایم که یگ دوتا نبودند؛ مرد جذایی مثل او طوری به 

 کرد. یم کرد که بدترین حس دنیا را نصیبمیم صورتم نگاه
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ملزمم ام و حیات تنم های متنوعپاره بود از دردتنم پاره

 کرد به اجابت مزاج! یم

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 38#قسمت

 

ی کامران آرام و متاثر شد. ردی از عصبانیت در چهره چهره

 اش نبود. گفت: 

 

کنن آشا؟ چه مشکیل داری؟ اگر دردت چرا گریه یم -

مت بیمارستان.   زیاده بپی

  

دم و خجل گفتم:   چشمانم را به هم فشر

 

 نیاز دارم!  تشویی به دس -
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صدایش را نشنیدم. اما راه رفتنش را حس کردم. جلوی در 

ن گذاشت و گفت: دستش  ویی من را آهسنی زمی 

 

ن  - ؟ دستشویی رفیی
به دیوار تکیه کن! چشماتو چرا بسنی

 مگه خجالت داره؟  

  

به دیوار و چنگ انداختم به چارچوب در برای تکیه زدم

ن ر  ن به طرف واکر گفت: آنکه بتوانم بایستم. او حی   فیی

 

و حوا از بهشت رانده شدن؛  از همون موقع که آدم -

ه عذاب براشون قرار داد؛ اونم اجابت مزاجه و خدا ی

 استثنا هم نداره.  

 

دم. و یی  حرف وارد دستشویی شدم و خودم را به واکر سپر

 در را بستم.  
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 کامران از پشت در گفت: 

 

ن  -  به آب نده. جام فقط دیگه دسته گل من همی 

 

ن و معذب بودم مگی  گریه کردم.   که پشت رس هم  آنقدر رسر

 زدم.  م شده بود و بلند بلند زار یمتما طاقتم

 

به به در زد و گفت: ده دقیقه  ی بعد چند ضن

 

 دی در رو باز کنم؟ اجازه یم -

 

 هایم را کف دستم فرو کردم: ناخن

 

 آره!  -
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 در را باز کرد و وارد شد. من همانجا ر 
ی

وی توالت فرنگ

ه ماند: نشسته بودم. به صورت خ  یس از اشکم خپ 

 

س باعث شده که دوباره تعادلت  - دیگه گریه نکن! اسپی

شه. حاال پاشو رو از دست بدی! فردا حالت بهپی یم

خونه!   ن  بریم آشپر

 

 به طرفم آمد: 

 

 بذار بغلت کنم!  -

 

 با تشر گفتم: 

 

! تالش یمیمن -  م راه برم.  کنم که خودخوام بغلم کنن

 

 شانه باال انداخت و پشتش را به من کرد: 
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 خواد بکن! لجباز! به من چه! هر غلیط دلت یم -

 

ون رفت و داد زد:   و از رسویس بهداشنی بپ 

 

خونه!  - ن  بیا آشپر

** 

 

 39#قسمت

 

 

وقنی باالخره بعد از غلبه بر تردیدم  خودم را به زحمت به 

خانه رساندم؛ صدای موزیک مالییم ن  فضا را ُپر کرده آشپر

 بود. 

ی بود و به زبان فرانسه با کیس  ن کامران در حال آشپر

رفت. از مالش یم آمد. دلمکرد. بوی پیاز داغ یمصحبت یم
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کرد.   های واکر برگشت و پشت رسش را نگاهصدای چرخ

 نگاهش رسد بود! 

 

خانه باز مرد را بشناسم. پنجرهتوانستم اینهرگز نیم ن ی آشپر

 شد. مالیم اردیبهشنی وارد یم مبود و نسی

ن   دیگر و روی مپ 
گلهای ادرییس را منتقل کرده بود به گلداین

نشستم و  گذاشته بود. صندیل را عقب کشیدم و روی آن

کت کرد نفس ه به نفسشبیه کیس که دوی ماراتن رسر

ن صحبت از پارچ روی کابینت لیواین  افتادم. او در حی 

بت آلبالو ریخت و  ی ابرو مقابلم و با اشارهگذاشت   رسر

 گفت: 

 

 بخور!  -

 

ین  بت آلبالو ترش و شپ  و دوباره به طرف اجاق رفت. رسر

 بود و آنقدر خنک که عطش و حال بد من را کیم بهپی کرد.   
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نجا تکیه زد با کابینت و من را اش تمام شد و همامکالمه

 رصد کرد: 

 

ه؟ دیگه دستشویی نداری؟   -
 خب خانم! حاال حالت بهپی

 

زد. پس نباید بیشپی از نشینن نبود. حرفش را یماو آدم عقب

رسیدم. برای آنکه حرفن زده باشم به این ضعیف به نظر یم

 اشاره کردم:  لیوان

 

بت خوشمزه -  ای بود! رسر

 

اش را از کابینت گرفت و یگ از زد. تکیهلبخند نامحسویس 

 درها را باز کرد: 

 

 از آلبالوهای باغ خودمونه.   -
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 باغ داشتند. ادامه داد:  سپ

 

 دن! مریمهای آلبالو قمر یمشه در ختتابستون که یم -

 ها برات نیاورده که بخوری؟ چرا از آلبالو خشکه

 

 به جای آنکه جواب سوالش را بدهم؛ گفتم: 

 

 اون مرد گ بود؟چرا فرداد رو زد؟  -

 

ن آمد:   بشقاب به دست به طرف مپ 

 

ست. یه آدیم که مریم از اون یه انگل به تمام معنا -

ونگزند   انداخته!  یش بپ 

 شوهرش بوده؟!  - 
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 قاشق و چنگال را کنار بشقابم گذاشت: 

 

 بله! قبل از اومدن تو از هم جدا شدن!  -

 

 دوباره رفت به طرف اجاق گاز. گفتم: 

 

 از چه نظر آدم بدی بود؟  -

 از همه نظر!   -

 

 هش! گفتم: های چند وجیه و کوتامتنفر بودم از جواب

 

ها؟ ود؟ یا دنبال خوشگذروین با زناهل مواد مخدر ب -

 یا شاید هم دست بزن داشته! 
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. خوراک مرغ درست کرده بود.  ن دیس را گذاشت روی مپ 

خوش آب و رنگ و خوشبو. صندیل را عقب کشید و 

 نشست: 

 

هیچ کدوم! غذاتو بخور! اگر مریم تمایل داشته باشه  -

 ده! خودش برات توضیح یم

 

تکه ای نان از سبد برداشت و کنار بشقاب من گذاشت. اما 

 پر گفتم:  خودش فقط ساالد و خوراک مرغ خورد. با دهان

 

ی رو چطوری بلد شدی؟ دستپختت خوبه!  - ن  آشپر

 

 ؛ گفت: بدون آنکه نگاهم کند 
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 یممجبور ب -
ی

ی کنم. چون تنها زندگ ن کنم و ودم که آشپر

ن تالش کردم یاد  غذا آماده کنه.  کیس نیست برام برای همی 

م.   بگپ 

ای زیاد تو که همیشه در سفری! دو سه روزی که خونه -

ی!   نیاز نیست به خودت سخت بگپ 

 

 ها: چنگالش را زد درون کاهو 

 

یس خواد روی پای خودم بایستم و به کیم من دلم -

 تکیه نکنم. 

 

 گفتم: 

 

 مرد فرداد رو زد؟  چرا اون -

 

 کرد:   و مستقیم به من نگاهدست از خوردن کشید  
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 خود مریم اگر بخواد برات دونم! بهت که گفتمنیم -

 گه. غذات رو بخور! یم

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 40#قسمت

 

 شانه باال انداختم. 

 

 آدم گوشت تلچن بود. 

 

 یادم افتاد به جرقه ی درون ذهنم..  

 

م : نتوانستم   جلوی زبانم را بگپ 

 ؟ تو مردی به اسم احمد یم شنایس-
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 دستش از حرکت باز ایستاد. نگاهم کرد : 

 چطور مگه؟! -

 

 لبم راگزیدم و دست کشیدم به موهای کوتاهم: 

توی ذهنم یه مرد هست که اسمش احمده و یه دخپی -

 اذیت یم کنه.  رو کوچیک و مظلوم

 

 یه مرد عصباین !  

 

پلک زد. دوباره درسکوت نگاهم کرد و وقنی نگاه سوایل من 

 رد گفت: را کنکاش ک

 

 حتما مربوط به گذشته ات هست! حتما جایی دیدیش . -
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 لبهایم را جمع کردم : 

 

 جر بگم! -

 

او دست کشید به موهایش و تکیه زد به صندلیش و به 

ه ماند: بشقاب نیم خورده اش   خپ 

 

 بشه! چه شب بدی بود امشب! کاش زودتر تموم-

 گفتم: 

 م-
ی

 ن بوده!  پس احمد یه آدیم هست که توی زندگ

 یی حوصله جواب داد: 

 بله! -

ک- خط انداخت. من دردش رو با چاقو روی دست دخپی

 حس کردم. 

 کابوس دیدی حتما! -
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 خندیدم: 

 ببخشید من بیدار بودم! -

 کرد . دوباره نگاهم

 

چشمان درشت و خوش حالتش و بعد دست راستش با آن

 را کشید روی سینه ی چپش. 

 

 ید و همانجا که قلبش یم تپ 

 

 گفت: 

 

ن یادت میاد! اونوقت زندگیت تغیپ  یم - دیر یا زود همه چپ 

 کن! 
ی

ی راحت زندگ  کنه. پس تا یی خپی
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حشت ی نداره حشیی هم نداره! چونآدیم که خاطره  ا

ها از گذشته ی آدم آب یم خورن! خاطره و گذشته  که 

 نداشته بایسر ؛ 

 

 هات  
ی

. به روزمرگ و به آدمهای فقط به حال فکر یم کنن

. و آینده هم دور و ورت! حنی بلند پروازی  هم نیم کنن

 برات مهم نیست. 

 

 

 یم دوین چرا؟   

 

ش و بهپی   چون گذشته ای در کار نیست که به خاطر تغیپ 

 شدن زندگیت بخوای ریسک کنن و آینده رو بسازی! 

 

 
ی

ین حالت ممکن واسه آدمها اینه که در زمان حال زندگ بهپی

  . ن  کین
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 گرفت و بعد از مکن  ادامه داد: س  نف

اینطوری آدمها رو هم بر اساس گذشته اشون و رفتارشون -

. چون یادت نیست که چیشده !   قضا وت نیم کنن

 

 پس به همه فرصت یم دی که آدم دیگه ای باشن! 

ن هایم را باال  ن آستی  آن شب تا به اتاقم رفتم ؛ قبل از هر چپ 

خواستم ببینم رد زخم روی  زدم و دستانم را چک کردم ؛ یم

 یا نه! اما نبود !  دستم هست

 

 پس آن دخپی بچه من نبودم.  

 41#قسمت

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 207  

 حرفهای کامران کار خودش را کرده بود. 

 

و من کل وقت بیداریم را به آدمهای دور و ورم که به تعداد  

 انگشتان دستم بودند فکر یم کردم.  

 

 

 به جنان با آن چشمان گریان اما زیبا. 

 

نده بود و فکر یم کردم به جبل که مهرش در قلبم ریشه دوا

 آدم خوبیست. 

 

به فرداد که لبخندش داییم بود . به مریم که شده بود  

دست و پایم و نزدیک ترین آدم زندگیم و به کامران که در 

ن تلچن حایم بود.   عی 
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 در خانه اش را داده و کمکم کرده بود. پس  
ی

اجازه ی زندگ

نداشت  و دوستش نداشتم هم حقی به ستمحنی اگر دو 

ین راهنمایی را گردنم گذاشته بود و امشب هم ک
ه بزرگپی

 کرده و آرامش را به وجودم برگردانده بود.  

روی تخت که دراز کشیدم و اتاق که تاریک شد؛ توانستم 

 بهپی ببینم. حیاط پشنی را 

 

 

نوشیدنیش کامران نشسته بود روی صندیل و لیوان  

 ش بود و برای خودش خلوت کرده بود........ مقابل

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 42#قسمت

 

 

ن صبحانه ؛   صبح روز بعد رسمپ 
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 اخمهای کامران در هم بود . 

 

در تماس تلفنن که داشت به مخاطبش با زبان فرانسه 

دستش بود را به هم کوبیده و با توپیده بود. بعد هر چه دم 

جواب سالم من را رس و صدا صبحانه آماده کرده  و حنی 

 حرف نزده بود. هم نداده بود.  یک کلمه هم با من

 

یوترایر داشتم. باید آب درماین یم کردم. تماییل به 
ن وقت فپ 

چای خوردن صبحانه نداشتم و چشم دوخته بودم به لیوان

 از آن
ی

 تصاعد یم شد. مکه بخار کمرنگ

 

کامران به دقت پنپ  را روی نان یم کشید و حواسش به 

 من هم بود: صبحانه نخوردن

 

 بخور صبحونه ات رو! نکنه باید لقمه بذارم دهنت؟ -
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حرصم یم گرفت از اینکه اویی که نیم شناختم اینطور برایم 

 اخم یم کرد و دستور یم داد. شانه باال انداختم: 

 

 نیم خورم! -

 

 

حرکت تند رها کرد درون بشقاب جلوی لقمه اش را با  یک

 رویش و گفت: 

 

 یم گم بخور! -

 

مستقیم به چشمانش نگاه کردم . هیچ حیس از نگاه 

 جذابش نگرفتم. دهان باز کردم: 

 

 تو گ هسنی که به من دستور یم دی صبحونه بخورم؟-
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 چرا باید به  رو  گوش کنم؟  

 

 من به میل خودم اینجا نیستم ! 

 

 چشمانش کیم حالت تعجب به خودش گرفت : 

 

 دی؟ ازچه دنده ای پا ش-

 

محسنن هستم. اینجا خونه ی منه و تو مهمونیم من کامران

 . 

 

ن مهمون خر صاحبخونه ست. پس باید به از قدیم هم گفیی

 حرفم گوش کنن !  
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 دستم را گرفتم به میله ی والکر و کشیدمش جلو: 

 

 من نیم خوام اینجا بمونم! -

 

ن یم کنن ؟   به من توهی 

 

؟ ن  اصال شماها گ هستی 

 

.  عجیب و همتون   ن  غریبی 

 دست به سینه شد و با تمسخر گفت: 
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نباش خانم! ماها غریبه نیستیم! البته امیدوارم یادت نگران-

ا  ن نیاد که ما گ هستیم ؛ چون باید پاسخگوی خییل چپ 

 !  بایسر

 

 هر کیس جای من یگ بود که کمکت هم نیم کرد.  

 

تزریق یم کرد. به بغضم گرفت. حس و حال بدی به من

 م را گرفتم تا زیر گریه نزنم: زحمت جلوی دل نازک

 

آقای محسنن عزیز ! هر گ بودی باش ؛ ویل االن برای من -

 حکم یه غریبه رو داری! 

 

که توی خونه ات هستم به پس اجازه نیم دم به خاطر این 

! هزینه این ن کنن  چند روزه چقدر یم شه ؟ هان؟من توهی 
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! ایشگایه ، پانسیوین و یم رم ،  آسپرداخت یم کنم   جایی

 نیست.  الاقل منت رسم

 . 

 

 43#قسمت

 

 خشم و دلخوری قدرت داده بود به تنم . 

 

راحت تر از همیشه برخاستم و چنگ زدم به واکر و  

 آهسته به راه افتادم.  

 

 

 کامران مستاصل زمزمه کرد: 

 

 خدایا به من صپی بده ! -
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 من با صدای بلندی گفتم: 

 

وایه اعصاب درست درمون و ه از خدا بخبه نظرم بهپی -

 ادب یادت بده! 

 

چند دقیقه طول کشید تا به اتاق برسم. تصمیمم را گرفته 

 بودم. 

 

ن نشستم و باید از این  خانه یم رفتم. به زحمت روی زمی 

چمدان گوشه ی اتاق را جلو کشیدم و درش را باز کردم. 

 ر آن بود. آیینه ی کوچک  نقره ای هنوز هم د

 

با دست لرزان برداشتمش و جلوی صورتم گرفتم. یک  

طرف چهره ام عادی و حنی یم توان گفت به شدت زیبا 

 بود ؛ 
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هر چند برای من ماسک غریبه ای که باعث عذاب و 

 ناراحتیم بود. 

 

معنا آیینه را بردم سمت چپ صورتم. یک افتضاح به تمام 

 بود! لبم را گزیدم. 

 

باشد. نه  صف دیگر جهنمبهشت و نرتمانگار نصف صو 

چشمم آسیب دیده بود و نه دماغم و نه لبهایم اما رد زخم 

 عمیق مانند طنایی رسخ رنگ ؛ 

 

 صورتم را با انحنای زشنی نصف کرده بود.  

 

آیینه را پرت کردم طرف دیوار و زدم زیر گریه. چشم دوختم 

ی که تازه کشف کرده بودم و هراس داشتم از  ن  به چپ 

 ! فهمیدن علتش
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 روی مچ دستم.  
ی

 خط زخم کمرنگ

 

انگار در گذشته خودکیسر کرده بودم و یا قصدش را  

 داشتم....... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 44#قسمت

 

 

 

خودم را کشاندم به طرف کمد و لباسها را چنگ زدم و از 

 چوب لبایس کشیدم. 

 

چمدان.  باید یم رفتم! باید از کردم درونیگ یگ پرتشان

 اختم فاصله یم گرفتم. کساین که نیم شن
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تازه کشو را باز کرده بودم که در با شدت باز شد و خورد به 

بسته شدنش کرد و  دیوار و کامران  دستش را سد راه دوباره

 نگایه اجمایل به ریخت و پاش اتاق انداخت و 

 

 گفت: 

 

 

 

؟ -  چیکار یم کنن

 

 

 نگاه از او گرفتم: 

 

 گفتم که ! دارم یم رم! -
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 بعد گفت:  چند لحظه مکث کرد و 

 

یف یم بری؟ -  دقیقا کجا تشر

 

آسایشگاه، بیمارستان، کهریزک چمیدونم پانسیون یا هتل -

ستوین ج  ز اینجا! یا هر قپی

 با صدایی که موج و رگه های خشمش زیادی پیدا بود گفت: 

 

 مگه اختیارت دست خودته که بری؟ -

ایش برگشتم نگاهش کردم. پیشانیش عرق کرده بود و رگه

ون زده بودند:   بپ 

  

هست که یه آدم بله! درسته فرامویسر دارم ؛ اما یادم-

 بزرگسالم و مستقلم ! 

 

 و اختیارم با خودمه . 
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 دستش را در هوا تکان داد: 

 

زبون درازی نکن! اینها رو هم ول کن ! لباس بپوش یم -

! و یادت بمونه که اونطورها هم  یو ترایر
ن مت فپ  خوام بپی

 ست خودت نیست. اختیارت د

 

 جیغ کشیدم: 

 

تو برای من کاری انجام بدی! نیم خوام آقا جان! نیم خوام-

یوترایر بخوره توی رست. 
ن نیم خوام منت رسم باشه! فپ 

؟ اصال تو گ ه  سنی

 

 دهانش نیمه باز ماند. انگار خییل داد زده بودم. 
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سکوت کرد و من به کارم ادامه دادم . او هم همانطور تکیه 

ه به چارچوب ایستاد و نگاهم کرد. وقنی تقریبا کارم تمام زد

 ؛ یادم افتاد به کیقن که پنهان کرده بودم؛شد 

 گفتم:  
ی
 با یی حوصلگ

ون ! در رو هم-  یم خوام لباس بپوشم! ببند برو بپ 

 

اهمینی نداد و همانجا ایستاد! زده بود به رسم . سکوت این 

 توانستم بیش از این چند وقته کار خودش را کرده بود و نیم

 تحمل کنم: 

 

؟ لخت بشم؟  -  چیه؟ یم خوای بایسنی چیو نگاه کنن

 لبخند غمگینن زد: 

 

 اون کیف سیاه زیر کاور شوفاژ رو یم خوای؟ -

ی  ن س ریخت به جانم . چپ   درون شکمم زیر و روشد. اسپی
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تنم لرزید! آمد داخل اتاق و رفت به طرف کاور و با یک  

 حرکت کنارش زد. 

 

ون آورد و پرت کرد طرفم:   کیف را بپ 

ش! من دزد نیستم و به متعلقات تو هم نیازی - بیا! بگپ 

ی در حال من نداره. چشمم  ندارم. لخت شدنت هم تاثپ 

 به تو نیست . 

 

 جوایی نداشتم بدهم. اما او جری شده بود: 

فکر کردی پول لعننی تو به درد من یم خوره؟ من تف هم -

 نیم ندازم.  روی مایملک تو 

 م به چشمانش: مبهوت شدم! نگاهم را دوخت

 من... -

 

 لبخند تلچن زد: 

 . 
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 45#قسمت

 

 

- !  تو هیچر نیسنی ...هیچر

 

 

دستم رفت طرف قاب آیینه ی فلزی  نقره ای که پرت 

کرده بودم طرف دیوار و حاال کنارم بود. برداشتمش و با 

 قدرت تمام پرت کردم طرفش. 

 

ن نتواند عکس العمیل نشا البداهه بود که آنقدر رسی    ع و فن 

ن و او هر دو دستش را  دهد. خورد به پیشانیش و افتاد زمی 

د روی پیشاین اش و بلند گفت:   فشر

 

- !  آخ! وحیسر عویصن
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وع کردم به جیغ کشیدن. یم دانستم کارم اشتباه است.   رسر

 

 یم کنم؛ 
ی

 یم دانستم دیوانگ

 یاد زدم: اما به رس و صورت خودم کوبیدم و فر  

 

ه ام کردی...مریم...مریم کمکم ولم کن...بذار برم...دیوون-

 کن! 

 و از ته دلم گریه کردم: 

 

 یگ به من کمک کنه! مریم... -

 

یم لرزیدم و زخمهای روی کمر و شکم سوخته ام هم در اثر 

دم روی  تقالیی که کرده بودم درد یم کردند. دستانم را فشر

 ء گپ  افتاده ام. صورتم و احساس کردم در خال 
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تنهایی مطلق را هر کیس تجربه نیم کند. اکپ  احساس 

قریب  به اتفاق آدمها حنی در تنهاییشان هم کیس را دارند 

 ؛

 

هر چند دور و هر چند غپ  قابل اعتماد. اصال حنی اگر  

 کیس را هم نداشته باشند ؛ یک خروار خاطره دارند . 

هاییشان را قابل تحمل تر خاطرایی که فکر کردن به آنها تن 

 کند . یم  

 

 دیوانه ها هم تنها هستند ؛ 

 

اما تنهاییشان را نیم فهمند چون جنون  آنها را به ماورای 

 عجینی کشانده که تنهایی برایشان 

ین است.   شپ 
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برای کیس که نه دیوانه است و نه خاطرایی دارد و تیه از  

 هر یاد و فکریست ؛

 

 قغتنهایی مطلق معنای وا 

 

د  و ما  ن به خودش یم گپ  ی زهرآگی  بات شمشپ  نند ضن

 است....... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 46#قسمت

 

 

 

 نیم دانم لحظات چگونه گذشتند ؛ 
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اما ناگهان تمام تنهایی و گپ  افتادنم  در خال اتاق محدود 

 شد به یک آغوش گرم.  

 

د و دستانش را  کامران من را در برگرفت و شانه هایم را فشر

 تنم حلقه کرد و دهانش را چسباند به گوشم و  دور 

 

 گفت: 

 

 ببخشید...ببخشید! آروم باش! -

 

د  و در کمال تعجب من کیم آرام شدم. او دستاتش را فشر

ون دادم و گفتم:   دور تنم و من نفسم را به نریم بپ 

 

 ولم کن! -

  

 صدای آرام تری گفت:  او با  
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 باش! باشه ولت یم کنم ! فقط آروم-

 

م را تکان دادم و او عقب رفت و روی فرش دو زانو رس 

نشست و و با شانه هایی فرو افتاده من را نگاه کرد. اشکم را 

 زدودم و گفتم: 

 

 

 من با پای خودم اینجا نیومدم . تو منو آوردی! درسته؟ -

 

 شفقت گرفته بود.  رس تکان داد . نگاهش رنگ

 

 گفتم:   
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؟ چرا بدرفتاری- ؟ چرا طعنه یم زین  یم کنن

 

م و تو   چرا با نگاهت به من یم فهموین که پست و حقپ 

؟   مجبوری وجودمو تحمل کنن

 

 

لبهایش را به خم دوخته بودند انگار. نگاهم یم کرد و 

د. ادامه دادم:   انگشتان دستانش را رس زانوانش یم فشر

 

من وسط باتالقم. وسط گل و الی یه شخصیت مبهم -

 دست و پا یم زنم. 

 

. ویل من هیچر نو یمتو م  شنایس و گذشته امو یم دوین

 یادم نیست. 
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ور عذابم بدی ؛ منو بپی التماست یم کنم اگر قراره اینط

 ... ن  آسایشگاه! اصال ببی 

 

کیف را چنگ زدم و بازش کردم و هر چه دم دستم آمد 

ون آوردم و گفتم:   بپ 

 

نگاه کن! من پول دارم، جواهرات دارم. حنی جنان گفت -

 ها یه جایی رو کرایه  که
ن حساب بانگ خویی دارم. با همی 

  کنم. یم

 

. نیم خوام مزاحم و طفییل دارم یواش یواس راه یم افتم 

 باشم! 

 ! 

 

 47#قسمت
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چشم از چهره ی عصنی و گریانم گرفت و به دسنی که دالر 

 و درهم ها را چنگ زده بود نگاه کرد. 

 

 آه کشید و گفت:  

 

 

 ارش نیم کنم. ببخشید! دیگه تکر -

 

 بودم و بیخودی به تو گپ  دادم. بهت قول یم 
امروز عصباین

 نیارم. دم که دیگه  اون چرندیات رو به زبون

 

و مشتم را باز کردم. هر چه چنگ زده بودم نگاه از او گرفتم

 کیف. ریخت درون
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 گفتم: 

 

 حق بدی! من به هیچ کیس اعتماد ندارم. تو باید به من-

 

ن و حنی اگر دوست  ماها تنها حنی اگر ش و آشنای من باشی 

قابل اعتمادترین آدمهای دنیا؛ من مجبورم یه کم محتاط 

 باشم. 

 

الاقل تا وقنی که گذشته ی لعننی که به شدت از یادآوریش 

 هراس دارم ؛

 

 یادم بیاد.  

 

 زمزمه کرد: 

  

 حق با توئه . امروز این جریان رو حل یم کنیم! خوبه؟ -
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 . برخاست وان داد تایید تک رسم را به

 

 گفت:   

؟ -  یم توین لباس بپویسر

 

 آره! -

 پس لباست رو تنت کن ! -

 

ن دو  ! فکر از اینجا رعیی نیم ساعت دیگه باید کلینیک بایسر

ون ن هم از مخیله ات بپ  جا یم موین و من کن! تو همی 

 رفتارم رو درست یم کنم! قول یم دم. 

 

  

ن به کلینیک هر دو ساکت و از اتاق خارج شد. در راه رف یی

 م! بودی
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با آنکه انتهای اردیبهشت بود؛ اما آسمان ابر سنگینن 

 که ممکن بود هر لحظه ببارد.   داشت  

فتم رایصن بود! یم گفت قدمهایت  یوتراپیست از پیشر ن فپ 

 محکم تر شده اند. 

 

اما از زخمهای روی تنم متعجب بود. به حدی نگران  که  

 لحظه ی آخر گفت: 

 

ن ب- ؛ کیس اذیتت یم کنه یا بی   آشا! اگر اونجایی که هسنی

 !
ی

 بهت آسیب یم زنن؛ کافیه به من بگ

 

 خودم ترتیب همه چیو یم دم. 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

 نه! همه جر خوبه! -
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 به شکمم اشاره کرد: 

 ها و اون زخم های کمرت از چیه؟ -
ی

 پس این سوختگ

 

 هر دو اتفافی بود!  -

د و مستقیم به چشمانم نگاه کرد:  را م دست  فشر

؟ -  مطمئنن

 

 پلک زدن نگاهش کردم: بدون

 کامال مطمئنم! -

 

 او کاغذ تا شده ای به دستم داد: 
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توی تلفنت و هر در هر صورت این شماره ی منه! سیو کن-

 وقت خواسنی زنگ بزن! 

 لبخند نیم بندی زدم: 

 

 ممنونم! -

 

م کاریی ندارم که از آن و به این فکر کردم که من سی

 فاده کنم! باید به مریم یم گفتم برایم تهیه کند! است

 

 اصال مریم چرا؟  

 

ن امروز از کامران یم خواستم بر   ایم بخرد! همی 

 

وقنی لباس پوشیده و با عصایی که جایگزین واکر شده بود 

ون آمدم؛   از اتاق بپ 
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در آن کامران در حال صحبت با تلفنش بود و با دیدن من 

 و عصا . هیبت نگاهش رفت و برگشت داشت روی پاهایم 

 

آهسته و مورچه وار به طرفش رفتم؛ در حایل که زن و 

ی که روی صندیل نشس ته بودند به صورت آسیب دخپی

 دیده ام نگاه یم کردند. 

 

 کامران برخاست و به طرفم آمد. لبخند زد:   

اما این مبارکه! چه خوب که از رسر اون واکر راحت شدی! -

 پایی عجیبه...... که دیشب نیم تونسنی راه بری و االن رس 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 48#قسمت

 

 

ون دادم:   نفس خسته ام را بپ 
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ن نیم تونستم روی دیشب - عصنی شده بودم و برای همی 

 پاهام بایستم. 

 

س بشم. اما االن که   دکپی که بهتون گفته نباید دچار اسپی

ه.  توی آب گرم راه رفتم  حالم  خییل بهپی

 

 به صندیل اشاره کرد: 

 

ن ! -  بیا اینجا بشی 

 

یوتراپ صحبت کنم!  ن  و فپ 
 من برم با دکپی

 

صندیل رفتم و نشستم. نگاه  جوابش را ندادم ویل به طرف

 دو زن هنوز روی من بود . 
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 یگ به دیگری گفت: 

 

 حیف از این صورت زیبا! چقدر وحشتناک شده! -

 

 دیگری گفت: 

 

 ناامید یم شه!  شنوه هیس! یم-

 

پوزخند زدم! من با آن یاد پاک شده ام انگار که با این نقص 

 متولد شده باشم؛ مجبور به تحملش بودم.  

 

 گفت:   زن

 

 خدا شفا بده!  -
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 حیف واقعا! 

 

همه خوشگیل و خوشتینر ویل بازم خوبه که شوهرش با اون

 پاش مونده! 

 

 

 دیگری گفت: 

 

ن ! -  آمی 

 

 یم شه! کم پیدا   مرد واقغ

 

ی  ن و من دوباره و دوباره به مغزم فشار آوردم تا شاید چپ 

 یادم بیاید. 
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ده دقیقه ی بعد کامران آمد؛ نگاه هر دو زن روی ما 

 بود. زوم

 

 به من اشاره کرد:  

 پاشو بریم! -

کمکم  کرد و من را گرفت و در ایستادنمو زیر یک بازویم

 عصا زنان همراهش رفتم. 

 

 ل اتومبیل نشستیم گفت: داخ وقنی 

 

خب! حاال با هم یم ریم بانک و یه صندوق امانات به نام -

یم.    تو یم گپ 

 

برگشتم و نیم رخش را نگاه کردم. زاویه ی فک خوش 

 تراشش و ته ریش مرتبش را. 
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 زیر چشیم نگاهم کرد: 

 

 

به چند دلیل؛ اول اینکه تو خیالت راحت بشه که جای -

بودن این جواهر و طال توی خونه  بعد  نه و مایملکت ام

خطرناکه چون من بیشپی وقتا نیستم و مریم هم قرار نیست 

 تا ابد بمونه و... 

 

 ترسیده گفتم: 

 

؟ چرا قرار نیست بمونه؟ -  جر

 شانه باال انداخت: 

 

 و کار خودش رو داره و نیم تونه وقتش -
ی

چون خونه و زندگ

 رو همیشه ضف تو کنه! 
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ت گفت ا  روز دیگه کامال مساعد یم شه وضاعت تا ده دکپی

 و این یعنن تو به پرستار نیاز نداری. 

 

دم. فقط خدا یم داند  لبم را گزیدم و دستانم را به هم فشر

 که درونم چه ها یم گذشت . 

 

  !  تنهایی

 

حنی در کلمه هم ترسناک بود؛ چه برسد به اینکه در آن 

 خانه بدون مریم بمانم. 

 ؛ گفت: ت من را دید ران وقنی سکو کام

 

 دادیم ؛کار بانکو که انجام -
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یم ریم رستوران و ناهار یم خوریم. و بعد یم برمت یه جایی  

 !  که قبال خییل دوست داشنی

 

؟   موافقی

 

به هر حال من که کاری  نداشتم و کیس را هم. همانطور که 

 به خیابان پر ازدحام نگاه یم کردم گفتم: 

 

 م بخریم؟  ه سیم کارت هیم شه ی-

 

؟ -  برای جر

 

د چشم دوختم!   به دستش که روی فرمان یم فشر

 

 عکس العملش عجیب و غریب بود! 
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 برای من! که ازش استفاده کنم! -

 

ی اضافه تری نگفت.  ن  رسش را تکان داد و چپ 

 

رییس بانک با کامران دوست بود و کارمان را خییل زود راه  

ه نشود؛صورتم انداخت و در حایل که سغ یم کرد به  خپ 

 

 گفت:   

 

 این کلید خدمت شما ! -

 ممنونم!  -

د . کامران دستش را پشت کمرم  جایی روی زخمهایم فشر
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تکان بدی خوردم و او تازه متوجه شد که چه کرده. دستش 

و با لکنت و صوریی برافروخته رو به دوستش  را کشید 

 گفت: 

 

ان کنم برات! -  خییل لطف کردی برادر! جپی

 

 مرد دسنی رس شانه ی کامران زد و گفت: 

 

 یه سفر جدید جور کنیم و بریم طبیعت! -

 

 خسته شدم از این چهار دیواری!  

 

 کامران گفت: 

 

 آره به فکرش هستم! -
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م!  ن یا زمستون که منم مرخیص بگپ   بریم هرمز! بذار پایپ 

 

 مرد رسی تکان داد: 

 

 عالیه! پس هماهنگ بشیم با هم! -

 

 یق! حتما رف-

 

و این ختم دیدارمان بود . من داخل اتومبیل نشستم و او 

د .   رفت تا آب بگپ 

 

وع به باریدن کرد.  از شیشه ی  رعد و برق زد و باران رسر

به طرف ان را دیدم که از آن سوی خیاباناتومبیل کامر 

ن دوید. رسم به شدت درد گرفت.   ماشی 
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  دوباره رعد و برق زد اما اینبار در ذهن من: 

 . 

 

 49#قسمت

 

ن رنگ روشنن پوشیده بود.  کامران بلوز زرد تنش بود و جی 

 داخل یک باغ بودیم. 

 

من روی صندیل نشسته بودم و کامران با کیس حرف یم زد 

 . 

 

 عد و برق زد و باران گرفت. ر 

 

 کامران از جایش تکان نخورد. 
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باران یم کوبید به رس و رویش و او مات من را نگاه یم کرد و 

 کیس پشت خط تلفنش با او حرف یم زد. 

 

 من نگران برخاستم و دست در هوا تکان دادم و داد زدم:  

 

 کامران! کایم...کایم؟ -

 

با ابروان گره خورده و لبهایی که انحنای بدفریم داشتند به 

ه شد.   من خپ 

 

 به طرفش رفتم. 

 

 من هم خیس شدم .  

 

را گرفته بود رو در رویش ایستادم. دسنی که با آن گویسر  

ن آمد. آب از مژ  ه هایش و نوک موهایش یم به کندی پایی 
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. من چکید . دهان باز کرد و بست. دوباره دهانش را باز کرد 

 گفتم: 

 

 چیشده؟ گ بود؟ -

 

 با صدای شکسته ای گفت: 

 

 چرا این کار رو-

 کردی؟  

 

 

 

؟    چرا! مگه جر کم داشنی
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به ی محکیم به   صورتم زد. باران و دستش را باال برد و ضن

ب شس  تش رسم را به دوران انداخت. پوست خیسم و ضن

 

  

ون آمدم. پلک زدم. او   بپ 
ی

گ شانه ام را تکان داد . از خپ 

 گفت: 

 

 چیشده؟ حالت خوبه؟ -

 

پشت رس هم پلک زدم. زبانم بند آمده بود. دستانم دوباره 

 یم لرزیدند

 

هان من ران در بطری آب را باز کرد و به طرف د. کام

 گرفت: 
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حالت بهپی بشه! صبحونه نخوردی بخور ...بخور که یه کم-

 کیل هم فعالیت کردی. فشارت افتاده...... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 50#قسمت

چند جرعه آب خوردم . او نشست پشت فرمان و اتو مبیل 

شیشه ی  را روشن کرد. رس و شانه هایش را جلو برد و از 

ن به آسمان نگاه کرد   : جلوی ماشی 

 عجیب نیست؟ آخر اردیبهشته . چه باروین گرفت!  -

ی که یادم آمده بود فکر یم کردم.  ن جواب ندادم. من به چپ 

یعنن ممکن بود که او با من رابطه ی عاشقانه ای در 

گذشته داشته؟ شاید برادرم باشد! شاید فامیل دیگری که 

بوده! آن باغ کجا بود؟ چه شنیده بود اینطور با من یک جا 

 ه عصباین شد؟  ک

ن را به یاد  آه کشیدم. تصمیم گرفته بودم که تا همه چپ 

ی نگویم. اما  ن نیاورم به او از این جرقه های ذهنن ام چپ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 253  

فرض این که در گذشته عاشقش بوده باشم خییل ترسناک 

 بود.  

و من  او اتومبیل را به حرکت در آورد و موزیگ پیل کرد 

ن  دم ؛  همانطور که بطری خنک  آب را بی  انگشتانم یم فشر

 گفتم: 

سم! -  یم خوام یه سوال بپر

 کیم رو صندیل جابجا شد: 

 در چه موردی؟ -

 جراتم را جمع کردم: 

 درباره ی خودته! -

 خندید: 

س! -  خب باالخره کنجکاویت گل کرد! بپر

کن! به   پس منتظر بود که به این مرحله برسیم. خدایا کمکم

 مِن تنها رحم کن! 

 کردی؟ تو ازدواج   -

 تک خنده ای زد: 
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 نه! چرا اینطور فکر کردی؟ -

 شانه باال انداختم و کوتاه نیامدم: 

 کیس هم توی زندگیت نیست؟ -

 لبهایش را جمع کرد و کیم فکر کرده و گفت: 

 در حال حاضن نه نیست! -

؟! -  در گذشته جر

 رسش را تکان داد: 

 آره! یگ بوده! -

 لباسم را چنگ زدم: 

 بودم؟!  اون یگ من-

با چشمان گرد نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده و به جاده نگاه 

 کرد: 

چرا این فکر رو کردی؟! آخه من و تو با هم چه سنخینی -

 یم تونیم داشته باشیم؟ 

ن تکان دادم. از جهنی خیالم راحت شده  رسم را به طرفی 

د . گفتم:   بود! پس نیم خواست انتقام بگپ 
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یا زین  یه حدس بود فقط! ببین- که توی م اسم اون دخپی

 زندگیت بوده جر بود؟ 

 پوفن کرد : 

؟! -  چرا واست جالبه که بدوین

چون من در حال جمع کردن اطالعاتم. فرض کنیم تازه با -

نا شدیم. باالخره یک رسی سوال ها  هم آش

 حق منه درسته؟ جوابهاشون

 دسنی به موهای مرتبش کشید: 

 بله درسته! -

 : لحظه بعد گفت مکث کرد و چند 

 آواز! اسمش آواز بود! -

 یم تپید: قلبم آرام

! االن کجاست؟ -
ی

 چه اسم قشنگ

جدا شدیم. اون رفت یر با هم تفاهم نداشتیم. از هم-

 منم که در خدمتتم. زندگیش و 

 نبود! عشق یی فرجام! 
 معادله ی سخنی
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نگاه کاوشگر و کرد . یکوقنی سکوت کردم؛ برگشت نگاهم

 ر! زود گذ

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 51#قسمت

 

 

 

 همراه رفت و برگشت ؛ تا او به دفپی خدمات تلفن

 

در ذهنم آواز رفته اش را تصور یم کردم که باید چطور 

ی بوده باشد.   دخپی

 

ی با قد متوسط و موهای به غایت سیاه و  مثال دخپی

چشمان شهالیی که ردیقن مژه ی برگشته داشته با دمایعن 

 ای قلوه ای! کوچک و گرد و لبه
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  !  و دندان های خرگویسر

 

اف و قابل آنقدر تصویری که در ذهنم ساخته بودم ؛ شف

ن کیس را یم شناسم یا فقط لمس بود که شک کردم چنی 

ساخته ی ذهن سفیدم هست. اما هر چه بود به آن دخپی 

غبطه نیم خوردم. کامران مردی عصباین و سخت گپ  بود 

 باشد! که هرگز آرزو نداشتم مال من 

 

وقنی کامران برگشت و سیم کارت را مقابلم گرفت؛ احساس 

از دادن سیم کارت و محکم بسته را یم  کردم رضایت ندارد 

د.   فشر

 

 گفت:    
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ن - من و تو و فرداد باید این شماره خییل خصویص بمونه. بی 

 و مریم. 

 

معنای این حساسیتش را نیم فهمیدم . بسته را از دستش 

 کشیدم. 

 

 گفتم: 

 

خب من جز شماها کیو یم شناسم که بخوام بهش زنگ -

 بزنم؟ 

 

خوب نگاهم کرد. چشمانم را یگ یگ نگاه کرد.  انگار یم 

خواست هر دو را تا یم تواند جز به جز کنکاش کند تا 

بفهمد ته نگاهم و در ذهن دست نیافتنیم چه یم گذرد. بعد 

 رسش را چرخاند و به فرمان زل زد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 259  

 هیچر یادت نمیاد؟   کهتو مطمئنن  -

 

خشک شده بود. وقنی اینطور حرف یم زد بیشپی یم گلویم

 ترسیدم از اینکه  چه دیو هفت رسی بوده ام. 

 

 گفتم:   

 

 داری منو یم ترسوین کامران!  -

 

ون داد :   نفسش را به شدت بپ 

 اصال ولش کن! -

 

 و اتومبیل را روشن کرد . اما من ول کن نبودم: 

ن این سیم کارت برای تو مساله ه چکار کردم ک- االن داشیی

 هست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 260  

 

یم دوین هر طور بهش نگاه یم کنم یه جای کار یم لنگه. از 

 طرفن من نیم دونم نسبتمون چیه . 

 

چون دو تا فامیل متفاوت داریم؛ پس پش عمو و داداش و  

. نکنه پشخاله یا پش دایییم؟  عمو ی من نیسنی

 

؟   شاید تو دایی منن

 

 و کارت ملیم رو بهم بده!   ناسنامه امش راسنی  

 در سکوت نگاهم کرد. 

 

چرا در بانک به مشخصاتم دقت نکردم؟ چرا شناسنامه ام  

 را ورق نزدم؟ 

 

 اسم مامانم چه بود؟  
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 دستم را دراز کردم و گفتم: 

 

 بده به من شناسنامه ام رو.  -

 

 دست کرد درون کیفش و کارت میل ام را به طرفم گرفت: 

 

س من نیست. -  شناسنامه ات در دسپی

 

ن کارت میل هست.    فقط همی 

 

 !  یم بینن که اسم پدرت مصطقن ست و فامیلت ایویی

 

دم:   لبهایم را به هم فشر
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 اسم مامانم چیه؟! -

 زهرا. -

 مادرم را تکرار کردم. زهرا...زهرا!  چند بار زیر لب نام

 گفتم: 

 

ها رو یم بینم از وقنی به هوش اومدم رفتار عجیب آدم -

م پس عکس العمل نشون و چون علتش رو نیم فهم

 نیم دم.  

 

یی اختیار و از روی اضطراب دستم را جلو بردم و ساعدش 

و بعد  را چسبیدم. یکه خورد و به دستم نگاه انداخت

 نگاهش کش آمد تا صورتم . گفتم: 

 

 خییل آدم بدی بودم؟ -

 

 نگاه دزدید: 
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 ! کارهای عجیب و غریب یمنه! فقط دردرس ساز بودی-

 ! ن  کردی . همی 

دم:   دستش را فشر

 چرا برام تعریف نیم کنن که ماجرا جر بوده؟ -

 

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

 نیم تونم! -

 

نیم شه! باید خودت به یاد بیاری! اجازه ندارم بهت کمک  

کنم. از طرفن اونچه که من یم گم پله ها تفاوت داره از 

 هن خودت بوده! اونچه که توی ذ

 

من از نگاه خودم یم گم و حرف دل تو و گرفتاری تو رو نیم  

 تونم بیان کنم. 
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 52#قسمت

 

 

 

 دستم را با ناامیدی پس کشیدم. 

 

 وچگ انداخت به من . او نگاه ک 

 

 به همان نیم رخ نازیبایم و گفت:  

 

یه کم به خودت زمان بده. ویل تا اون روز یادت باشه که -

! جزبه ما سه  ی اعتماد نکنن ن  نفر ؛ به هیچ کیس و هیچ چپ 

 

 ما صالحتو یم خواهیم. 
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ه ی خیابان شدم.  صمم بکم نگاهش کردم و بعد دوباره خپ 

ونفایده نداشت! هیچ   از او بپ 
 نیم آمد. حرفن

 

ناهارمان را در خلویی رستوراین خوردیم واز خلباین حرف   

 گوش دادم. زدیم. او از سفرهایش گفت و از وظایفش و من  

 

ساعت پنج بعد از ظهر بود و باران هم نم نم یم بارید.   

هوای ملس انتهای اردیبهشت ماه با بارش باران خییل 

 خواستنن تر شده بود. 

 

د به جایی که خییل   یادم آمد که گفته بود یم خواهد مرا بپی

 دوست داشتم؛ 

 

 اما حرفن نزدم و او هم انگار پشیمان شده بود ؛ که برگشت

ن و بزرگ را باز کرد و اتومبیلش را به ح یاط خانه و در سنگی 

 برد. 
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ون  ن بپ  گذاشتم ؛ فکری در ذهنم درست وقنی پا از ماشی 

صا را به دستم داد و کمک کرد روی جرقه زد. کامران که ع

 پاهایم بایستم؛ گفتم: 

 

 بارون که زده ؛ گلها چه تر و تازه شدن! -

  

 نگایه به باغچه انداخت: 

 

 آره! -

 

دم و قدم برداشتم:   دستم را روی عصا فشر

 

- !  خاک اون باغچه اسیدیه و این یگ قلیایی

رسش به رسعت برگشت طرف من و با چشمان گرد نگاهم 

 رد. ک
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 شانه باال انداختم:  

 

اون باغچه خاکش اسیدیه . گلهای بنفش و آیی رو بیشپی -

 دوست دارم. این یگ قلیاییه صوریی و... 

 

رفت که چه کیس صوریی و رسخایی و سفید ها را  یادمبعد 

 دوست داشته! بغض کردم و به کامران چشم دوختم: 

 

یه نفر دیگه هم بوده که صوریی و رسخایی ها رو دوست -

 داشته! به باغچه ی آن طرف حیاط نگاه کردم: 

 

خییل اینجا خونه ی تو هست ویل این گلها برای من-

 !  مشونآشنان. خییل یم شناس

 

ون داد و  کامران نفسش را به شدت بپ 
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 گفت:آره تو گلها رو دوست داشنی   

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 53#قسمت

 

 

 !  آره تو این گلها رو دوست داشنی

 

 هر چند باغبون به سلیقه ی خودش اینا رو اینجا کاشته ؛

 

ویل من نیم تونم انکار کنم که به اینا عالقه شدیدی  

 !  نداشنی

 

 نگاه کرد:  برد و به آسمان بعد رسش را باال 
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- ! احت کنن  بیا بریم داخل تا خیس نشدی! باید یه کم اسپی

 

با ذهن مغشوش به داخل خانه رفتم. دلم یم خواست 

بخوابم. راهم را کج کردم به طرف پنجره ی قدی که کاناپه 

 و کتابخانه و گلدان های قدو نیم قد آنجا بود. 

 

ران خوردن قطرات با رنگ نشستم و به روی کاناپه ی آیی  

 به شیشه چشم دوختم. 

 

 کامران گفت: 

 

م و برگردم.  -  من یه دوش بگپ 

 

جوایی ندادم. رسم را گذاشتم روی کوسن و به منظره ی 

 زیبای روبرو چشم دوختم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 270  

 کامران سلیقه ی خایص داشت. خانه اش نوستالژیک بود. 

 

 عکسهای قدییم را قاب گرفته بود.  

 

ن و خمره های کوتاه و بلند ان های لعایی سگلها را در گلد پی

کاشته و کنار نشیمن ردیف کرده بود. کتابخانه ی چویی 

 اش  پر از کتاب و مجسمه های قدییم بود. 

 

صندیل لهستاین کنار کتابخانه اش با کوسن سوزن دوزی 

ن شده بود و درون قرابه ی ن پیچک بزرگ تزیی  شیشه ای سپی

 ست داشتم. گذاشته بود! خانه اش را دو 

 

مخصوصا فرشهای دستبافت پر از نقش و نگار ش را 

 .چشمان خسته ام را روی هم گذاشتم و خوابیدم.  
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دو سه نفر چشم باز کردم. تاریک شده با صدای حرف زدن

 بود و چراغهای حیاط روشن بودند. 

 

 انداخته بودند و نور زرد روی من پتوی بافتنن زرشگ
ی

 رنگ

به زحمت برخاستم و از باالی  پشنی آباژور روشن بود. 

 ضای نشیمن و سالن را از نظر گذراندم. کاناپه بقیه ی ف

 

صدای مریم مثل زیباترین آواز جهان بود . ته دلم قند آب  

 شد از برگشتنش و نفس راحت کشیدم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 54#قسمت

 

 

ن و صدای بلندی داد. خواستم عصا را   بر دارم که افتاد زمی 
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ه آمد. چراغ سالن را روشن کرد و نور زرد و الفاصلمریم ب

نگ آباژور کنار من کمرنگ شد.   خورسر

 

 لبخند روی لبش بود ؛ 

 

 که در ین ین چشمانش بود را  
ی

اما من یم توانستم خستگ

 ببینم. 

 

تازه دوش گرفته  و حوله ی کوچک سفیدی دور موهایش  

 پیچیده بود. 

 

 پیشدسنی کردم برای سالم کردن:  

 

 م مریم! چه خوب که اومدی! ال س-
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آمد کنار کاناپه و خم شد و عصا را برداشت و با خنده 

 گفت: 

 

ن ! یه روز ن- فت شایاین کردی! ببی   بودما! چه پیشر

 

 لبخند زدم. او خوب به چهره ام نگاه کرد و گفت: 

 

 سالم به روی ماهت.  -

 گفتم: 

 

ه؟ -  مشکلت رو حل کردی؟ حالت بهپی

 

م و روی پاهایم م داد و کمک کعصا را به دست ن رد تا برخپ 

 بایستم. بوی سیگار یم داد. گفت: 

 آره حلش کردم. -
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 مزاحم نشه .  امیدوارم دیگه  

 

خانه اشاره کرد:  ن  به آشپر

 

پیش اون دو تا نخاله! آش شله قلمکار خریدم پاشو بریم-

 واسه شام! 

 

 گوشه ی آستینش را کشیدم. برگشت و سوایل نگاهم کرد. 

 

 گفتم: 

 

؟ من خییل بابت اون اتفاق -
ی

یم شه لطفا از اون آقا بهم بگ

 ناراحتم و ترسیدم. کامران هم هیچر به من نگفت! 
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 مریم شانه باال انداخت: 

 

 حرف یم زنیم.  باشه! بعد از شام-

 

کیم آرام شدم. فرداد برعکس همیشه که لبخند مستمری 

مران ه بود. کاروی لبهایش خودنمایی یم کرد؛ صورتش گرفت

 کنار ماکروویو ایستاده و پشتش به من بود. مریم گفت: 

- ! ن  بیا اینجا بشی 

و صندیل راعقب کشید. فرداد رستاپای من را نگاه کرد و 

 گفت: 

ه! -  خوشحالم که حالت بهپی

 جوایی ندادم . 

 

ن که مریم  خانه بدم یم آمد . اما همی  ن ِ آشپر
ن از جو سنگی 

کامران برگشت و نگاه افی بود.  برگشته بود ؛ جای شکرش ب

 رسرسی به من انداخت. 
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 فرداد گفت: 

 

یه به خاطر افتضاح دیشب شکمت سوخته! و بعدمشنیدم-

 اتفاق دیگه توی اتاق! واقعا ناراحتم و متاسفم آشا! 

 

 با صدای آهسته ای گفتم: 

 

؟ -  اون آبگوشت روی تو هم ریخت! تو نسوخنی

 رسی به تاسف تکان داد: 

 

 مال قلبمه آشا جان. ن ساو -
ی

 وختگ

 

 وگرنه دو تا تاول روی پای آدم دردی نداره!  
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 منظورش را نیم فهمیدم. کامران گفت: 

 

حاال که همه جر تموم شده . از دیشب اصال آرامش -

ه شام بخوریم.   نداشتیم. بهپی

 و رو کرد به مریم: 

 

 لیمو ها رو از یخچال بیار! -

 فرداد گفت: 

! من آش بدون کره و فلفل سیاه کره آب کنم  پاشم یه کم-

 دوست ندارم. 

 ! 

 

 55#قسمت
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قائله ی  کامران و مریم نگایه رد و بدل کردند و این ختم

 دیشب بود. 

 

 آش خوشمزه ای بود.  

 

ناهار را در حالت عذاب آوری آن هم فقط چند قاشق 

ن همه ی آش درون کاسه را خوردم  خورده بودم و برای همی 

 ز نگاه هر سه آنها دور نماند. و این ا

 

 بعد از شام به پیشنهاد مریم رفتیم حیاط پشنی .  

به خاطر باراین که صبح تا عرص باریده بود هوا کیم رسد  

 شده بود. 
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مریم پتوی بافتنن را آورد و کرد دور تن من. اما خودش با  

اهن نچن سیاه بلندش نشست روی صندیل .   همان پپ 

 

ری چای را روی آنها کرد و قو را روشنذغال ها  کامران

 گذاشت . 

 

بشقاب را مقابلم  مریم برای من پرتقال پوست گرفت و 

 گذاشت. فرداد گفت: 

 

ن جدیدی یادت نیومده؟ -  آشا چپ 

 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

نه یادم نیومده! ای کاش زودتر این اتفاق یم افتاد و شماه -

 م راحت یم شدین! 

 

د : مریم دستم ر   افشر
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 ما همینجوری هم راحتیم عزیزم.  -

 برگشتم نگاهش کردم. 

 

د افتاده بود. انگار ساعات سخنی داشته. زیر چشمانش گو 

 گفتم: 

 

کامران یم گه وقنی حال من بهپی شد تو بر یم گردی رس کار -

 و زندگیت درسته؟ 

 

 زد: 
ی

 مریم لبخند کمرنگ

 

یص گرفتم. درست گفته. بهت گفتم که من یک ماه مرخ-

 .   یم شهاما چند روز دیگه تموم

 

 ترسیده نگاهش کردم: 
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 عادی داشته -
ی

یم شه الاقل تا وقنی که من بتونم یه زندگ

؟   کنن
ی

 باشم اینجا زندگ

 

ن فرداد و کامران در حال چرخش بود. هیجان  نگاه مریم بی 

 زده گفتم: 

 

 به خدا اذیتت نیم کنم! -

 

و آماده کنم. همه ی کارا  قول یم دم  وقنی رسکاری همه  ن  چپ 

 رو هم خودم انجام یم دم.   

 

کشید به گونه ام به همان طرف که نا زیبا بود و   مریم دست

 گفت: 

 

 فکرشو نکن! وقتایی که کامران نباشه؛ -
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 شبها میام پیش تو میمونم.  

 

 و نگاه شماتت باری به کامران انداخت: 

 

ن بود؟ بهش نگفنی که از اول هم قرارمون  هم-  ی 

 

کامران بدون آنکه رسش را از روی مجله ای که در دستش 

 بلند کند ، گفت: بود 

 

 نه نگفتم-

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 56#قسمت
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 مرد بدجنس بود؟چقدر این

 

 چرا من را آزار یم داد.  

 

از صبح تا حاال چقدر غصه خورده بودم و از تنهایی هایم 

 خانه ترسیده و لرزیده بودم.  در این

 

 خنده هایش گفت: داد زد زیر خنده و در میانر ف

 

 عجب آدیم هسنی تو کامران! -

 

 و نگاه مهربانش را کشاند تا چهره ی من: 

 

 حنی اگر مریم و کامران هم نباشن . -
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 من هستم !  

 

 یه روزی قسم خوردم برات؛   

 

 که تنهات نذارم و شک نکن که این کار رو نیم کنم.  

 

 زد. اشک در چشمانم حلقه 

 

 قسم را خورده بود؛ نیم دانم برای چه و در چه حایل این

 

 ویل به حرفش اعتماد کردم.  

 

ن اینکه مشت آرایم حواله ی بازوی  او برخاست و حی 

 ؛ کامران یم کرد 
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رفت طرف باربیکیو و قوری را از روی زغال ها برداشت و  

 چای ریخت.  برایمان

 ت: خودش چایش را داغ داغ خورد و برخاس

 

من صبح پرواز دارم! باید برم. خییل مواظب خودتون -

ا!  ن دخپی  باشی 

 

و نگاهش رفت تا چهره ی مغموم مریم و برگشت به طرف 

 من: 

 

خوب غذا بخور و خوب فکر کن. کتاب یادت نره! اینها -

 . ن  خییل بهت کمک یم کین

 

 رسم را تکان دادم: 
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 حتما ! تو هم مواظب خودت باش! -

 

ن بر کامران از   چایش در دستش بود: خاست لیوانپشت مپ 

 

 بدرقه ات یم کنم فرداد! -

 

 هر دو به طرف در راهرو رفتند.  و 

 

مریم دستش را دور لیوان چایش حلقه کرده و به بخار چای 

ه شده بود.    خپ 

 

 من گفتم: 

 

 مریم؟ -
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 هووم؟ -

 

 نگاهم نکرد. و بهپی بود برای من: 

 

 دا شدی درسته؟تو ازدواج کرده بودی و ج-

 

 آره! -

 

 چرا ؟ -

 

 بدون آنکه تکاین بخورد گفت: 

 

- !  چرا جر

 

 چرا از اون آقا جدا شدی؟  -
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 آه بلندی کشید و کیم از چایش را خورد: 

 

یه عالقه ی مقطغ بود برای هر دومون. من تازه پرستار -

بیمارستاین که توش کار یم کنم شده بودم و اون پزشک 

 بود. 

 

 دیم. ند شدیم و تهش ازدواج کر هم عالقم رس کار به

 

ین مساله ای کتکم یم زد.   اخالقش تند بود. با کوچکپی

 

ن و تعصنی بود و فکر یم کرد من با همه ی مردهای   بدبی 

 دور و ورم رابطه داشتم. منطقش هم این بود؛ 

 

که چون قبل از ازدواج باهاش دوست بودم و رابطه 

 محدودی هم داشتیم ؛ 
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 ام! ه هرزه پس من ی

 

ون یم دهد: بغض یم کند و نفسش ر   ا منقطع بپ 

 

نیاوردم و با اینکه تهدیدم یم کرد که اگر دوسال بیشپی دوام-

 تقاضای طالق بدم ؛ 

 

 منو یم کشه؛ 

 

؛   ن  اما تقاضا دادم و با کیل ماجرا و بدبخنی و وکیل گرفیی

 

ن دو ماه پیش ازش جدا شدم. عاقالنه ترین کاری که   همی 

ر یط دوسال انجام دادم این بود؛  که هر رسی که کتک د

 دم ؛ خور 
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رفتم پزشک قانوین و طول درمان گرفتم. همه ی حق و 

 حقوقم رو  بخشیدم و جدا شدم. 

 

اما هنوز هم برام  مزاحمت ایجاد یم کنه. یگ از دالییل که 

ن   یک ماه مرخیص گرفتم هم عماد بود. چون رسکار بی 

ن طالقم  همکارا پخش کرده که من خیانت کردم و برای همی 

م تا شایعه ها کم بشه و داده. من یم خواستم  مرخیص بگپ 

 درخواست انتقایل به یه بیمارستان دیگه رو هم داده بودم؛ 

 

که تو به هوش اومدی. پیشنهاد کامران بود که بیام این 

 بمونم!  مدت رو اینجا 

 سکوت یم کند . 

 یش و نوازشش یم کنم: من دستم را یم گذارم روی بازو  

از طرفن متاسفم برای اون اتفاق ها و از طرف دیگه -

مرد نجات پیدا کردی!  این که خوشحالم که از دست اون

 به تو  تهمت خیانت زده خییل بده! 
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د. ادامه دادم:   برگشت نگاهم کرد و لبهایش را به هم فشر

 

 شوهر سابقت فرداد رو یم شناسه؟ -

 رسش را تکان داد: 

 : 

 

 56#قسمت

 

 

 آره یم شناسه! -

 

 فرداد پش خاله ی منه.  

 

 اون ...اون یه بخش از بدبخنی منه!  
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 عماد همیشه از فرداد بدش میومد.  

 

 متعجب و کنجکاو یم گویم: 

 

 چرا؟ -

 فرداد که مرد خوبیه!؟

 

 وای نیم دونستم که فرداد پش خاله ات هست!  

 

 پوزخند یم زند: 

 

 آره فامیلیم. -
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یم اومد و فرداد  چون در گذشته ی دور من از فرداد خوشم

ی همون هم یه احساس زودگذری به من داشت. که تو 

 گذشته موند. 

 

وقنی با عماد دوست شدم ؛ این جریان رو بهش گفتم . نیم 

حساس یم شه و یم خواد هر دقیقه توی چشمم دونستم

 بزنه وگرنه 

 

 

 نیم گفتم!  

 

ن مریم و فرداد محاال یم فهمیدم که چر  شکالت ا بی 

 نامحسویس وجود دارد. 

 

 پس آنها در گذشته یکدیگر را دوست داشتند: 
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ن تو و فرداد به هم خورد؟ -  خب چرا اون وقتها بی 

 

کیم چای یم نوشد و تکه ای باقلوا از ظرف بر یم دارد و گاز 

 یم زند: 

 

 چون فرداد برای درس خوندن رفت آلمان . -

  

 ده !  موندی برگر خب منتظرش یم-

 

؟ ----  دوستش داشنی
ی

 مگه نیم گ

 

 باقلوا را فرو داد و دوباره چای خورد: 

 

حرف زدیم و اون گفت که یه نفر قبل از رفتنش با هم-

دیگه رو یم خواد و اینطوری بود که من دلشکسته شدم و 

 فرداد هم رفت  دنبال هدفش.  
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عا بیچاره مریم ! دو شکست عشقی پشت رس هم واق

 دردناک است. 

 

د و قلبش را بشکند . آنقدر که شانه های یک زن را خم کن

 تندی مریم و عصبانیت های گاه و بیگاهش حقش بود! 

 

ونالاقل کیم از آن  یم همه غم و دلخوری فرو خورده را بپ 

ریخت. به شدت دلم یم خواست بغلش کنم. برای من که 

 ود؛ در این زمان جز او زن دیگری در کنارم نب

 

ا به زبان فکرم ر  مریم برایم خواهر ، مادر و دوست بود. 

 آوردم

 

 مریم! یم شه بغلت کنم؟-
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ی

 #رسآسیمگ

 57#قسمت

 

 

 

 مریم! یم شه بغلت کنم؟ -

 

  

مریم اول هاج و واج نگاهم کرد و بعد خودش را جلو کشید 

 و یکدیگر را بغل گرفتیم. 

 

ن برای من باعث امی   د بود؛ شک و گرم و آشنا بود و همی 

 اش تبدیل ب
ی

 ه یک اعتماد ناب شد. تردیدم از غریبگ

 

 گفتم:   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 297  

 

آغوشت برام آشناست مریم! شک ندارم که ما دوستان -

 خویی بودیم.  

 

دست کشید روی موهای کوتاهم و حرفن نزد. قلبش تند 

 تند یم تپید. 

 

 

 گفتم:   

 

خته. یادم نمیاد ویل انگار من هم یم دونم شکست س-

 ست داشتم . خییل شک

 

 خییل  خوب درکت یم کنم. ویل نیم دونم چرا!  

ون زده بود. رسش   مریم بپ 
از هم جدا شدیم . رگ پیشاین

ی گشت.  ن ن و با نگاهش به دنبال چپ   چرخید طرف مپ 
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پاکت سیگارش را یم خواست. یک نخ سیگار برداشت و با  

 اندام زین بود سیگار را روشن کرد و فندگ که به شکل 

 

 : گفت

 

 مگه یم شه آدمها شکست نداشته باشن ؟ -

 

 مگه یم شه همش دلخویسر و موفقیت باشه؟

 

باالخره تا سخنی ها و نرسیدن ها نباشه؛  وقت راحنی و  

 رسیدن ها حالوت واقغ خودشونو نشون نیم دن.  

 

ُپک زد به سیگارش . چراغ اتاق کامران روشن شد. و سایه 

چشم از پنجره گرفتم  و اش پشت پرده ها در حرکت بود! 

 به مریم گفتم: 
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سم؟ -  مریم یم شه یه سوال دیگه بپر

 

 طرف قوری روی آتش رفت :  مریم به

 

 چایش غلیظ شده و یم چسبه! یگ دیگه بریزم برات؟ االن-

 

 نه نیم خورم! -

 یک لیوان برای خودش ریخت و گفت: 

س! تا جایی که بلد باشم بهت- م  هر چند تا سوال داری بپر

 ی گم . 

 دوباره به پنجره نگاه کردم. دیگر سایه اش پیدا نبود: 

 ان با آواز بهم خورد؟ چرا رابطه ی کامر  -

 مریم با چشمان گرد نگاهم کرد: 
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 آواز؟ کامران از آواز با تو حرف زده؟ -

 

 

کامل که نه! فقط ازش پرسیدم کیس توی زندگیت بوده و -

  اون گفت بله بوده و اسمش آواز بود. 

 

ن و جدا شدن!   باهم صالح نرفیی

 

مریم پک محکم و طوالین به سیگارش زد و برگشت به 

پنجره اتاق کامران نگاه کرد و بعد روی صندیل نشست و پا 

روی پا انداخت. من منتظر ماندم تا او فکرش را 

 دهد. چندی بعد گفت: سامان

 

 که داشت رایصن نبود. -
ی

 بود ! اما به زندگ
ی

 آواز دخپی قشنگ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 301  

ه  ن که ایی بودنبلند پروازی و لجبازی هاش چپ 

نتونست باهاشون کنار بیاد. با اینکه  کامران کامران

 عاشقش بود ؛ ویل بهش حق انتخاب داد و آواز رفت. 

 

 من کلمات و جمالتش را سنجیدم : 

 حاال کجاست؟ -

 

 مریم خندید: 

 چمیدونم کجاست؟-

 

ن چرخ کبود!    یه جایی توی همی 

 

 دیگران یبعیصن از آیم دوین  
ی

 ه رسالنی دارن. دمها توی زندگ

 

ونرسالتشون   آدم بپ 
ی

یم که تموم شد؛ خود به خود از زندگ

 رن. حاال تو یه تالش کن که بمونن . 
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یه غصه بخور و خود خوری کن! هیچ فایده ای نداره جز 

زجر کشیدن! کامران هم یم فهمید که رسالت آواز تموم 

ن   اون روز دیگه اسمشو هم نیاورد.  از شده و برای همی 

 من با حالت تدافغ گفتم: 

از کجا معلوم؟ شاید یه روزی برگرده . شاید دوباره رس راه -

ن!   هم قرار بگپ 

 خب در اون صورت باز هم باید یه رسالنی در میون باشه! -

بعد همانطور که خاکسپی سیگارش را درون زیر سیگاری یم 

 تکاند گفت: 

 کردی؟   حیس پیدا انتو به کامر -

مسخره ترین سوایل بود که یم توانست  به نظر من این

سد. با صدایی که کیم باال گرفته بود گفتم:   بپر

مریم؟ چرا این فکر رو کردی. من از این آدم خوشم نمیاد. -

 امروز صبح بالیی به رس من آورد که حاضن بودم برم 
ن همی 

واقعا آدم  آسایشگاه! درسته که پذیرای من شده ؛ اما 

 .  عصباین و پر توقغ هست
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 مریم لبخند زد . من ادامه دادم: 

من شک ندارم که اگر اون دخپی رفته فقط به خاطر -

 اخالق بد کامران بوده! 

 مریم شانه باال انداخت و دسنی به موهای سیاهش کشید: 

 

هیچ وقت تا کل ماجرای یه رابطه و رفتارهای ریز و -

طرفه به قایصن نرو! کامران اصال  درشتش رو نفهمیدی یک

 آدم بدی نیست. 

 

 مهربون و همراهه. 

 

 توی سخنی ها به درد آدم یم خوره. 

 

مثل خییل از مردها متعصب محض نیست و از طرفن هم  

 یست. الابایل و دنبال تن و رابطه ی جنیس با زنها ن
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ن شد:  از روی صندیل بلند شد و مشغول جمع کردن  مپ 

ن باش - ی که االن هست یه رسی  هر کیس برایمطمی  ن چپ 

 دالیل داره. 

 

شون  خییل بده! اگر اون تجربه ها خاطره ها و گذشته تاثپ 

ن  ی اونوقت رفتار آدمها قابل تحمل تر هسیی رو در نظر بگپ 

  . 

 

 ترسیده گفتم: 

 

مروزش با من به خاطر تجربه های تلچن بوده یعنن رفتار ا-

 که با من داشته؟ 

 : دست گرفت  سینن را به

 من اینو نگفتم! -
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ن یادت نیاد ؛ این بحث ها یی فایده  ن آشا تا همه چپ  ببی 

 مرد خوبیه! ست. فقط بدون که کامران

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 58#قسمت

 

 

 و به طرف در راهرو رفت. 

 

 شب نشینن تمام شده بود!  

 

و عصا زنان به طرف راهرو رفتم. درست جلوی بر خاستم 

ن سقوط بر روی راهرو در بدو ورود م پیش پا خوردم و حی 

ن توسط دو دست قدرتمند متوقف شدم  . زمی 
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بوی عطر مانده روی تک پوشش با بوی آتش ترکیب شده 

از  بود. وقنی من را کشید و باال آورد نتوانستم نگاه

م.   چشمانش بگپ 

 

ه ی پر از رمز و رازش .   آن چشمان تپ 

 

رویش . با صدای و نگاهم رس خورد روی رد زخم باالی اب 

 آهسته و بیم گفت: 

 

 چرا حواستو جمع نیم کنن تو؟ -

 

خارج کنم. او عصا را هل داد نتوانستم هیچ صویی از گلویم

 زیر دستم و گفت: 

؟ -  خویی

 

 رسم را تکان دادم 
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 با حرص گفت:  

 

 حرف بزن! زبونت واسه چیه؟ -

 قدم برداشتم: 

 

 ندیدم! آره خوبم! یهو جلوی پامو -

 

 59مت#قس

 

 

 کنار ایستاد : 

 

 دقت کن! -
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 !  اینطوری هر دفعه باید یه آسینی ببینن

 

 خدا چشم به این درشنی رو داده واسه نگاه کردن! 

 

 نایستادم. همانطور آرام پیش رفتم . 

 

 اما چقدر جمله اش برایم آشنا بود!  

 

 چقدر شنیده بودمش!  

 

ن شماییل که داشتم در  شب خواب بدی دیدم. با همی 

 کوچه های باریک و گرما زده ای راه یم رفتم. 

 

 مردان زیادی در آن کوچه ها بودند.  
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 هر کدامشان حرفن یم زدند و مالگ یم پراندند. 

 

 م یم دادم که برگردنم بود. ترسیده بودم ویل باید کاری انجا

 

جلوی در چویی  کهنه ای ایستادم. و در را کوبیدم. با  

فاصله و سه تا پشت رس هم. آهنگ خایص مثل دو تق با 

 د. طویل نکشید که در باز و مرد تنومندی میان در پیدا ش

 

 ابروهای در هم داشت و زخم عمیقی رو صورتش بود. 

 

 دهانش بوی تعفن یم داد. 

 

ون یم داد متوجه شدم.    این را از نفس های منقطغ که بپ 

 

لرزان دست کردم درون جیبم چند اسکناس کهنه گرفتم  

 ویش . روبر 
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ن گفت:  ن داخل رفیی  اسکناس ها را کشید از دستم و حی 

 

! فقط یه بار! تا آخر عمر اون - کافیه یه بار به دلم راه بیایی

ن یم کنم.   بابای مفنگیت رو تامی 

 لرزیدم . یم 

 

ن پشیمان شد و  خییل شدید و یی وقفه. بعد مرد از رفیی

ش من را از نظر گذراند.  ن  برگشت و با نگاه هپ 

 

را احساس کردم. پا به فرار گذاشتم. با عصا یم ر خط

 دویدم. 

 

ن نبودند.    انگار پاهایم روی زمی 
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یم دویدم و او  و مردان دیگری پشت رسم بودند و گایه 

 یم انداخ
ی

تند بر لباسهایم و هر بار تکه ای کنده یم چنگ

 شد. 

 

 آخر رس برهنه بودم . 

 

الیص از آنها لخت عور ! روبرویم دریا بود و من برای خ 

 خودم را به دریا انداختم . 

 

ن فرو دادن آبها  داد زدم :    و حی 

 

 نه! کمک ... -

 

وقنی چشم باز کردم که کیس تکانم یم داد. کامران بود که با 

  نگاهم یم کرد. اشکهایم را پاک کرد و گفت: نگراین 
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 آروم باش! کابوس دیدی! -

 

 دست کشید به موهایم. زمزمه کردم: 

 

 کجاست؟ یم  مر -

 

 خوابه! آرام بخش خورده. -

 

ه؟ بیا یه کم آب بخور!   ویل من اینجام. االن حالت بهپی

 

 لیوان آب را به طرف دهانم گرفت. کیم نوشیدم . 

 

 تنش را عقب کشید و گفت:  

 

 چه خوایی دیدی؟ -
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ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 خییل ترسناک بود. داشتم غرق یم شدم.  -

و من تازه متوجه شدم که باال تنه  لبه ی تخت برخاست از 

اش لخت است و خدا را شکر که اتاق تاریک بود و نیم 

 توانست به درسنی من را ببیند. 

 

ن  ون رفیی ن بپ   گفت:   حی 

 

آروم باش! و بگپ  بخواب ! جات امنه. هیچ خطری -

 تهدیدت نیم کنه........... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 60#قسمت
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 نفس گپ  بود. *خرداد ماه گرم و 

 

ی داشتند.   ن  درختان سیب داخل حیاط سیبهای سپی

 

خود نمایی یم کردند. درخت انگور گلهای ادرییس هنوز هم

 هم غوره داده بود. 

 

 پاهای من توان گرفته و حالم بهپی بود. 

 

 یم  
ی

نزدیک به یک ماه و نیم بود که در خانه ی کامران زندگ

 کردم. 

 

ن دو سه رو   ز پیش تمام شده و  برگشته مرخیص مریم همی 

 بود به کارش. 
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 جدیدش  . جدید و با همکاران البته در بیمارستان 

 

خیالش راحت شده بود که عماد مزاحمش نیم شود . و  

ی از زندگیش نیم دانند.  .  ن  همکاران جدیدش چپ 

 

فرداد نشسته بود روی صندیل سفید فلزی و عینک 

 آفتابیش را هم به چشمانش زده بود. 

 

من شلنگ آب را دستم گرفته بودم و یی هدف به باغچه 

 دم. آب یم پاشی

 

مریم بیمارستان بود و من حسایی حوصله ام رس رفته بود. 

فرداد نیم ساعنی بود که از راه رسیده و همانجا توی حیاط 

 نشسته بود. برایش چای و کیگ که خودم پخته بودم،  

 آوردم  . 
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چه شدم. بعد از یک هفته و دوباره مشغول آب دادن باغ 

 نش  حاال رسبشمنبود

 

 یم گذاشت:  

 

 این چیه پخنی ؟ -

 

 خییل بدمزه ست! 

 

من با آنکه معموال کم حرف و آرام بودم ؛ اما با فرداد 

 احساس راحنی یم کردم. 

 

درست بر عکس کامران که اصال نیم توانستم در برابرش 

کامراین که   بایستم یا حرف بزنم چه برسد به شوجن کردن. 

 دو هفته بود که غیبش زده و نیامده بود. 
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 رو کردم به فرداد و گفتم: 

  

 یم توین نخوری ! -

 

 خندید: 

 

واال اون کیک هایی که توی هواپیما یم دن به مسافرا از -

ه! این به  پی

 

 گفتم: 

 

ن  نیم شه با - ه! اونا طبق استاندارد هسیی معلومه که بهپی

 !  این مقایسه اشون کنن
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 تازه من فرامویسر دارم و عذرم موجه هست.  

 و دوباره آب پاشیدم به گیاهان.  

 

فلفل ها ، بادمجان ها و گوجه ها به من انرژی یم دادند. 

نشان انواع کامران باغچه ها را قسمت بندی کرده و درو 

ی های مختلف و سیقن  ن یجات را کاشته بود. سپی ن  جات  . سپی

 

به باغچه ها بود. حاال که  این روزها رسگریم من رسیدن 

دیگر به عصا نیازی نداشتم بیشپی وقتم را درون باغچه یم 

 گذراندم. 

 

گایه هم کتایی یم آوردم و زیر درخت گردو یم نشستم و یم 

 خواندم. فرداد گفت: 

  

ی یادت نیومد؟ - ن  دیگه چپ 
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 شانه باال انداختم: 

 

! نه! انگار همه ی خاطره ها رو بردن و جاش کاه ری- ن  خیی

 با خنده گفت: 

 

 اون که صد درصد. جز کاه جر یم تونه توی کله ات باشه! -

 

 یی حوصله گفتم: 

 

؟ - ن  فرداد جر بهت یم رسه از این همه رسبش من گذاشیی

 

شلنگ را کنار درخت رها کردم و دستانم را با بلوزم خشک 

کرده و به طرفش رفتم. صندیل فلزی را عقب کشیدم و 

 ی دیگر کیک خورد و کفت: نشستم. یک تکه 
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 یم خوام حالتو خوب کنم! -

 

ی که حال منو خوب یم کنه اینه که - ن یادم بیاد گ تنها چپ 

 هستم. 

 

م تا آخر عمرم صورتم همینطوری بمونه ویل  حنی حاضن

 یادم بیاد گ بودم! 

 

 مهم نیست جر بودم و چکار کردم و چرا به این روز افتادم.  

 ت: به ساعتش نگایه انداخ

 

- !  یادت میاد ! آلزایمر که نگرفنی

 

فرامویسر مقطعیه جانم! فکر صورتت هم نباش! من و 

 نبال یه متخصص فوق حرفه ای یم گردیم. کامران د
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 آخه حیف اون خوشگلیات نیست ؟ 

 

حس بدی نیم گرفتم از تعاریفش. چون یم دانستم که 

ن و بدنبود!  شبیه برادر بود!  ی پشتش نیست. او هپ  ن   چپ 

 

یا مثال یوی که به آدم از نظر خوین وابسته است و نویع 

 محرمیت دارد. من به او این حس را داشتم. 

 

 

 لبخند زدم: 

 

 ممنونم! -

 

 کامران که دو هفته ست پیداش نیست!  
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سی  ده بودم که کجاست. نپر

 

ن این دو هفته را هم فقط در   نه از مریم و نه از او و عی 

ن هم خانه بودم. در برابر اض  ون رفیی ار مریم برای بپ 

 کرده بودم. 
ی

 ایستادگ

 

شبها عالوه بر فکر کردن به کابوس ها و رویاهایم به او هم 

فکر یم کردم. که کجاست! اما غرورم اجاره ی پرسیدن نیم 

مخصوصا از آن روزی که مریم گفته بود که ؛ شاید به  داد. 

 کامران حیس دارم. 

 

آن هم در برابر مردی  نیم خواستم کیس را حساس کنم.  

ی به نام آواز شکست داشته. که در ر  ابطه اش با دخپی

 من را به خودم آورد: صدای کامران

 

ه و بره لندن - مامانش مریضه و مجبور شده مرخیص بگپ 

 ش. پیش مامان
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 اما فردا میاد.  دلت براش تنگ شده؟  

 

 پوزخند زدم: 

 

ت دوست من دلم واسه توهم که توی این دو ماه باها-

 ان. شدم تنگ نیم شه. چه برسه برای کامر 

 

نیم دونم قبال جر بودم اما االن اصال احساسایی نیستم.  

 به کیس حس نیم کنم! 
ی

 هیچ وابستگ

 

با ابروهایی که از تعجب یا بدجنیس یا هر چه باال پریده 

 بودند نگاهم کرد و گفت: 

 

 حنی مریم؟! -
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 ادم : من هم مثل خودش ابروهایم را باال د

 حنی مریم! -

 

 گ مریم یم شه تویی نه من! البته بماند؛ اوین که دلتن

 

 و این را دروغ گفتم؛ من به مریم وابسته شده بودم!  

 اخم کرد: 

 گ گفته؟! -

 

 شانه باال انداختم و برای خودم چای ریختم: 

 

الزم نیست کیس بگه! از رفتارت پیداست. از نیم ساعت -

 ساعتت رو نگاه کردی!  پیش تا حاال صد بار 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 61#قسمت

 

 

 

د :   لبهایش را به هم فشر

 

 فضویل موقوف! -

 

 من این بار از ته دلم خندیدم. 

 

ن در باز شد و مریم با دستان پر از کیسه ی  در همان حی 

 خرید وارد شد. 

 

در را با پایش بست و با دیدن فرداد ابتدا مکن  کرد و بعد به 

 طرفمان آمد: 
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 به به چه عجب آقا فرداد! -

 

فرداد برخاست و به طرفش رفت دست دراز کرد و کیسه 

 ها را از او گرفت: 

 

 سالم! -

 

 چرا انقدر لجبازی؟ 

 

ن من داره خاک یم خوره بعد تو این همه بار رو یم  ماشی 

ی دست م  یاری؟گپ 

 

 اون المذهب رو بردار مثل آدم برو و بیا.  
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کمر راست کرد و برای من کیسه ها را گرفت و مریم  

 چشمگ زد ومن لبخندی تحویلش دادم: 

 

 الزم نکرده! -

 

ن فرداد این ور و اون ور یم ره. من   فردا بگن با ماشی 

 همینطوری راحتم! 

 

 فرداد غرید: 

 

 گوه خورده هر کس بخواد چرت و پرت بگه! -

 

 مریم آمد و گونه ی من را بوسید: 

 

 یم گن آقا جان! -
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ی! کیس رو نیم  تو هم جلوی  بگپ 
  توین

 

  ...  به وقتش نتونسنی

 

 و بقیه ی حرفش را خورد. 

 . 

د و با لحن آرایم به من گفت:   چشمانش را به هم فشر

 

 تو چطوری؟  -

 

 فقط لب زدم: 

 خوبم!  -
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 و نگفتم که از تنهایی در این خانه ترسیده ام. نگفتم 
ن همی 

رون حیاط که صبح زود که او رفته مثل هر روز  آمده ام د

 . و بست نشسته ام تا آسمان کامال روشن شود 

 

 نگفتم که بارها درها را چک کرده ام . 

 

نگفتم حنی ظهر هم کتابم را برداشته ام و آمده ام به  

 حیاط و نشسته ام. 

 

نگفتم که این نیم ساعنی که فرداد اینجاست کیم جان 

 دوباره گرفته ام. 

 

م هم پشت رسش رایه فرداد خرید ها را برد داخل و مری

 شد . 

 

 خواستم تنها باشند. شاید حرفن بزنند . من نرفتم . یم 
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شاید کیم از کدوریی که نیم دانستم چیست کم شود. یک  

ساعت بعد که من پنجاه صفحه از رمان ابله را خوانده 

 بودم ؛ 

 

فرداد به حیاط آمد و کفشهایش را پوشید. خورشید داشت 

 من گذشت و گفت: غروب یم کرد. از کنار 

 

 یبا! مواظب خودت باش آشای ز -

 

 فردا که کامران اومد میام. اخالق این دخپی مثل سگه! 

   

وی  باز هم دلش را شکانده بود. بازهم به او اجازه ی پیشر

 نداده بود. 

 

 مریم تلخ و گزنده بود! 
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فرداد رفت و در را هم پشت رسش به هم کوبید. مریم از 

خ ن  انه من را صدا زد: پنجره ی باز آشپر

 

 آشا! بیا اینجا! -

 

خانه رفتم در حال  خایل کردن کیسه های  ن وقنی به آشپر

 خرید درون سینک بود. 

 

من هم یی هدف رفتم و کنارش ایستادم. نیم نگایه به من  

 کرد : 

 

 ناهار جر خوردی؟ -

 

 دروغ یم گفتم؟! 
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ی نخورده ام:  ن  او یم دانست که چپ 

 

- !  هیچر

 

 گاهم کرد: اخمالود ن

  

چرا؟! مگه بچه ای که هر دقیقه بهت یاد آوری کنم ناهار -

 بخوری؟ 

 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

 گرسنه نبودم. کیک و میوه خوردم و سپ  شدم. -

 

 خیارها را شست و درون سبد ریخت: 

 ظهر خوابیدی؟ -
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د! -  خوابم نپی

ون داد و دست از کار کشید و آب را بست . نفسش را بپ 

 گفت: 

 

 از تنهایی یم تریس؟  تو -

 

 خود به خود بغض کردم. دست گذاشته بود . 

 

 62#قسمت

 

 

 روی نقطه ی حساسم: 

 

 آره یم ترسم! -
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 ویل باید به من حق بدی!  

 

 این خونه برام غریبه ست! 

 

 تاکیدی نگاهم کرد: 

 

س! -  نپی

 یم فهیم؟ 

 

س!    نپی

 

یس!  چون توی این خونه هیچر نیست که تو بخاطرش   بپی
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نه جن و پری داره و نه کیس یم تونه مزاحمت بشه. اینجا 

 دزدگپ  داره . 

 

 همه جاش ! 

 

 گرفته تا حیاط جلویی . من وقنی  
از در و دیوار حیاط پشنی

یم رم دزدگپ  ها رو یم زنم. یم خوام ببینم چه کیس یم تونه 

سونه؟  تو رو بپی

 

 ه! اون فرداد زبون بسته هم که خودش کلید دار  

 

تو هم که اگر هر کیس در بزنه براش باز نیم کنن و اینو  

 یادت هست که دستور کامرانه مگه نه؟ 

 

 رسم را تکان دادم. لبخند عصنی زد: 
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، راحت باش و نگران - ن ، بخواب، غذا بپر ن پس مثل آدم بشی 

 و ترسو نباش! 

 

 ه ها هم که نرده دارن . درهال رو قفل کن و پنجر 

 جانم! دیگه تریس نداره  

 

 و با صدای محکیم ادامه داد: 

 

یس بودی! -  تو قبال خییل آدم قوی و نپی

 

 تمرین کن تا برگردی به همون حال قبل! 

 

انگار نویع شجاعت را با حرفهایش به تنم تزریق کرد که 

 حالم بهپی شد. 
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 آرام تر شدم و رس شانه اش را بوسیدم و گفتم:  

 قول یم دم ! -

 

 د: به یخچال اشاره کر 

 

 خب پس! -

 

 برو سوسیس ها رو بیار تا یه بندری توپ بزنیم بر بدن! 

 

 کاش اون تحفه هم نرفته بود!  

 

 به طرف یخچال رفتم: 

 

؟-  خب چرا باهاش بد تا یم کنن که بعدش پشیمون بیسر
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. بعد از بنده ی خدا   انقدر ساعتش رو چک کرد تا تو بیایی

 د مریم! یک هفته نبودنش این استقبال خویی نبو 

 

 جوایی نداد . 

 

ه شد به سینک و من یم دانستم که در افکارش   اما خپ 

 غرق است............ 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 63#قسمت

 

 

 

 

 صبح روز بعد وقنی که مریم رفت ؛ 
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 یم خواستم شجاع باشم و  رس قولم بمانم و راحت بخوابم. 

 

 اما نتوانستم. 

 

د پله پله جلو به هر حال آدم برای شجاع بودن هم بای 

 برود. 

 

 او که رفت  بازهم به حیاط رفتم. 

 

فرداد دیروز برایم کتاب  نمایشنامه ی مکبث از ویلیام 

 رده بود . شکسپپ  را آو 

 

چای و بیسکوییت به کتاب  را زدم زیر بغلم و با یک لیوان

 حیاط رفتم. 
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گنجشکها اول صبح خییل رس و صدا یم کردند. اینبار کنار 

 درییس روی صندیل نشستم. گلهای ا

 

چای خوردم و به طلوع خورشید چشم دوختم.  مکبث و  

 د. دانکن و  همش حیله گر مکبث اثر بدی روی من داشتن

 

نویع اندوه از گول خوردن مکبث توسط همش اغوا گرش 

 به رساغم آمده بود. 

 

 مریم خییل زود یم رفت. 

 

و و بعد از یم گفت پیاده روی یم کند تا برسد به ایستگ اه مپی

و هم دو س  ه خیابان دیگر را پیاده یم رود. یط مسپ  با مپی

 

با آنکه به قول خودش این مسپ  جهنیم و در شلویعن  

 تهران بود ؛
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اما محل کار جدیدش را بیشپی از جای قبیل دوست  

 داشت.  

  

چند صفحه  دیگر از کتاب را خواندم. بعد برخاستم و دور 

 حیاط راه رفتم. 

 

خسته شده بودم از این وجب کردن حیاط. چشمم به 

خانه بود!  ن  پنجره ی آشپر

 

نیم خواستم عرص که مریم یم آید ؛ با اجاق خاموش و 

خانه ی بهم ریخته مواجه شود.  ن  آشپر

  

شاید او هم به عمد دیشب ظرفهای شام را نشست تا 

 امروز من را محک بزند. 
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رفهای آنها درست نیم دانم در گذشته چگونه بودم و آیا ح 

 بود که دخپی شجاع و ریسک پذیری بوده ام یا نه. 

 

اما پله ی اول را باید یط یم کردم. در یک آن تصمیم  

 گرفتم؛ 

 

چای نیم خورده و کتاب و برداشتمشان رفتم به رساغ لیوان

 و داخل خانه رفتم. 

 

قفل در را زدم و برای آرامش خودم قفل کتایی را هم 

 انداختم. 

 

تا ده دقیقه تمام در و پنجره ها را چک کردم . و به  بعد  

خانه بردم..........  ن  آشپر

 

 64#قسمت
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 . پنجره را باز کردم. 

 

 صبح بود!  ۹ساعت 

 

 هوای خرداد ماه تا دم دم های ظهر خنک بود!  

 

آنقدر با وسواس چند بار در و پنجره ها را چک کرده بودم  

  که با خیال راحت رفتم رساغ یخچال! 

 

 من تبدیل به چه آدیم شده بودم؟ 

 

 خودم و خاطراتم را به یاد نداشتم ؛ 
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ی را چگونه یم پزند و یا ادویه ی  ن اما یم دانستم که قرمه سپی

 قیمه چیست . 

 

م و   ن یا فالن نویسنده کدام کتاب یم دانستم چگونه کیک بپر

 را نوشته! 

 

گیم انگار به صورت انتخایی فقط آدمهای آشنا و وقایع زند 

 را دور انداخته بودم! 

 

ی فارغ شدم ساعت یازده بود!  ن ن قرمه سپی  وقنی از پخیی

 

 ظرفها را شسته بودم. 

 

ن و غذا روی شعله ی آرام اجاق در حال جا  خانه تمپ  ن آشپر

 افتادن بود!  
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ن طبیغ بود جز من! همه   چپ 

 

ن که به   ساعت یک ظهر درون کاسه ی کوچک بلوری سپی

 ؛شدت برایم آشنا بود 

 

کیم تریسر ریختم و با دقت زعفران سابیدم و روی آن آب   

 جوش ریختم. 

 

کاسه ی گل رسجن را از کابینت برداشتم و درونش کیم از   

ی جا افتاده ریختم.  ن  قرمه سپی

 

 عطر خویسر داشت.  

 

 زعفران را روی برنج ریختم و هم زدم. 
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 !  کیم برنج سفید و بعد روی آن کیم برنج زعفراین

 

ی گلدار همه ی ای مجموعه ی  ن ی که با رو مپ  ن نها روی مپ 

 پوشیده شده بود ؛

 

قشنگ به نظر یم رسید که موبایلم را برداشتم و از آنقدر 

 آنها عکس گرفتم . 

 

 حس آشنایی داشتم. 

 

ن قاشق از غذا درون ذهنم صاعقه وار زده  و جرقه با اولی 

 شد؛ 

 

ود و زین پای اجاق گاز ایستاده بود. لباس معمویل تنش ب

 موهایش کوتاه بودند. 
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و صدای النگو  دسنی  را که در آن کفگپ  بود تکان یم داد  

 هایش به گوشم  آشنا بود. تند تند حرف یم زد: 

 

 عاقت یم کنم! به  خدا قسم-

 

به ارواح خاک خاله ات دیگه اسمت رو نمیارم! به والی  

 عیل اگر پشیمون بیسر هم توی خونه راهت نیم دم.  

 

گذاشت و همانطور پشت به من رفت رساغ   لمه را رس قاب

 کابینت: 

 

نکن!  تو بری ما رو منو با این مرد در ننداز! خونمو ویرون-

 بیچاره یم کنه! 

 

صدای مردی هم در پس زمینه بود؛ با کیس دعوا یم کرد و 

ا یم  گفت. نارسن
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ی همه جا پیچیده بود.   ن  بوی قرمه سپی

 

گریه یم کرد. پشت انگار  ردند. شانه های زن تکان یم خو  

خانه اش پر از گلهای پیچک و شیشه های قد  ن پنجره ی آشپر

 و نیم قد تریسر بود. زن با صدای محزوین گفت: 

 

 آخه به گ بگم که چه بدبخنی دارم. -

 

این از تو که همش دنبال بهونه ای تا از این خونه بری.  

 کردنه.  اونم از اون یگ که فقط یر رسر درست

 

ن آصدای ش  مد و من به طرف در برگشتم. کسیی

 

ون   پریدم.  زن جیغ کشید و من از گذشته بپ 
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 کاسه ی بلوری تریسر را با دست پس زده بودم. 

 

ن افتاده و چند تکه شده بود. پیشانیم عرق کرده   روی زمی 

و ترسیده بودم. کاش چهره ی زن را دیده بودم. کاش یم 

 توانستم بفهمم چه کیس هست.  

 

 یی مییل خوردم. بقیه کتابم را خواندم.  را با  ناهارم

 

و به حیاط چشم دوختم تا  وقت پشت پنجره نشستم

ط رفتم و کایسر های گرما بگذرد. عرص طبق هر روز به حیا

 زده  را شستم. گلها را آبپایسر کردم و همانجا نشستم. 

 

 بارها یم خواستم به جنان پیام بدهم. اما هر دفعه پشیمان

که او را به طور واضح نیم شناختم اینیم شدم؛ 

ین  ی کردنم. دلیل بود برای  دور بزرگپی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 350  

و جبل مردی که یی هیچ  پیش بینن و گذشته ای در  

 نشسته بود قلبم

 و انگار به او ایمان داشتم.......... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 65#قسمت

 

 

 

 دم غروب آمد . مریم

 

 یک ظرف فالوده خریده بود!  

 

ر روز خویی داشت. به یم درخشید! انگالبخند روی لبش  

 :  استقبالش رفتم. ظرف  فالوده را دستم داد 
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 که اینجاها ول یم گردی؟  بازم-

 

 سالم! -

 

ون آورد و دکمه های مانتوی اداریش را  مقنعه را از رسش بپ 

 وسط حیاط باز کرد: 

 

علیک سالم! وای که امروز مردم از گرما! رس راه  فالوده -

 جیگرمون خنک بشه!  خریدم که

به طرف شلنگ آب رفت  و کفش ها و جورابهایش را در 

 آورد. 

 

 پاها و دست و صورتش را خنک کرد:  

ی نخوردی! تو هم- ن  که صد درصد چپ 
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 و داخل رفتم. لبخند زدم

 

خانه رسک ن  کشید: چند لحظه ی بعد او هم آمد. و به آشپر

 

بت آلبالو توی کابینت کنار اجاق گاز هست- . واسه من رسر

 زیاد بریز! 

 

و رفت. من فالوده ها را در دو کاسه ریختم. برای خودم 

بت آلبالو !    لیمو قاچ کردم و کنارش گذاشتم و برای او رسر

 

به حیاط برگشتم. هوای دم غروب خنک و دلپذیر بود. 

اهن  تابچند دقیقه ی بعد  مریم هم با پپ 
ی

ستانه ی زرد رنگ

 آمد.  

 و با شوق گفت: 

 

ی کردی؟  - ن  باورم نیم شه! آشپر
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دم:   لیمو را روی فالوده فشر

 

ن قدم رو برداشتم.  -  آره به حرفت گوش دادم! اولی 

 نشست روی صندیل : 

 

 بوده! -
ی

ن قدم بزرگ ی پخیی ن  چه خوب کاری کردی ! قرمه سپی

 

 یم سوزند: که نخوابیدم و االن چشمانم به شدت نگفتم

 

 بیاد!  کردم. کاش فرداد همزیاد درست-

بت آلبالو ریخت روی فالوده ها:   کیم رسر

 کاری نداره که !  بهش زنگ بزن تا بیاد! -

 نیم نگایه به تلفنم کردم: 
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 تا حاال ازش استفاده نکردم! -

 

یک قاشق فالوده خورد. موبایلم را برداشت و شماره ی 

 پیشکش من کرد: فرداد راگرفته و گویسر را 

 حرف بزن! -

م. در عمل انجام شده به گوشم چسباند و تلفن را گرفتم

ن فرداد در گوشم پیچید:   قرار گرفته بودم. صدای الو گفیی

 الو؟ الو آشا! -

 با لکنت گفتم: 

 س...سالم فرداد! -

 

 او با صدای آرایم پاسخ داد: 

؟ چه عجب فهمیدی یم شه از - سالم آشای زیبا! خویی

 ماس ماسک استفاده کرد!   اون

  

 وباره گفت: جوایی ندادم. د
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 خب؟ در خدمتم! -

 قاشق را درون فالوده ها تکان دادم: 

 

ی داریم. گفتم اگر کاری نداری تو - ن راستش شام قرمه سپی

 هم بیا! 

 

 مکث کرد و بعد از چند لحظه گفت: 

 اتفاقا بیکارم. اومدم. -

 

یم کرد. حنی اگر یم و تماس را قطع کرد. مریم سوایل نگاهم

ت نسبت به فرداد یی توجه باشد. خواست هم نیم توانس

 گفتم: 

 قطع کرد! -

 

 یک قاشق بزرگ فالوده خورد و گفت: 
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 االن یم رسه! -

 

به اندازه ی یک دقیقه بعد در حیاط باز شد و فرداد با بلوز 

ن کوتاه و شلوار ورزیسر و ک تاین های راحت وارد شد. آستی 

 من متعجب به آمدنش نگاه کردم: 

 

 چه زود؟! -

 

؟ جنن پر  نکنه تو  ی هسنی ن  ی چپ 

 

 همانطور که نگاهش میخ مریم بود گفت: 

ن - جون! هیچ کدوم نیستم. فقط خونه ام همی 
نه دخپی

 بغله! 

 من سوایل به مریم نگاه کردم.  او گفت: 

این خونه بغیل که درش شبیه و همرنگه  ؛ خونه ی فرداد -

 هست . یعنن مال فرداد نبود اما مال خودش کردش! 
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ن نشست فرداد پشت  : مپ 

 مال خودش کردش انگار که جنگ صلینی -
ی

یه جوری یم گ

اث تو رو خوردم.   بوده ، یا ارث و مپ 

 یک قاشق دیگر فالوده خورد: مریم با مالیمت 

اث سبنی بود. بودی  آقا فرداد! ارث و نه دیگه اما زرنگ-  مپ 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 66#قسمت

 

 

 فرداد بهایی به طعنه اش نداد 

 

مریم نگاه شکل با مزه ای به فالوده خوردنر که به و همانطو 

 یم کرد
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 گفت:   

 

 آشای زیبا برای منم فالوده دارین؟ -

 

ن برخاستم: ممن از پشت  پ 

 

 میارم.  یم رم واستآره االن-

 

که دوباره در حیاط باز شد و این بار دو قدم برداشته بودم

 کامران چمدان به دست وارد شد. 

 

ن مثل دو سه بار   هیبت وارد حیاط شده دیگری که با همی 

 بود! راسخ و بلند قامت !  
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آن دو با هم سالم کردند و به طرفش رفتند و من از همانجا 

خانه رفتم.  ن  او را از نظر گذراندم و به آشپر

 

! نیم دانستم  ن  از آمدنش خوشحالم یا غمگی 

 

یم توانست  جدا از سنگینن وجودش و نگاه آزار دهنده اش 

 ک من امنیت بدهد. به روزهای ترسنا کیم 

 

 الاقل یم توانستم کیم بیشپی بخوابم.   

 

کاسه های فالوده ای که برای او و فرداد پر کرده بودم را 

خانه ظاهر شد. سینن یم گذاشتمدرون ن  که در درگاه آشپر

 

محاسن سیایه صورتش را پوشانده بود و کیم زیر 

 قبل را داشت. ا همان جاذبه ی چشمانش گود افتاده ام

 . 
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 هول شدم و گفتم: 

 

 کامران! خوش اومدی! سالم-

 

 

 لبخند کم جاین زد: 

 

راه یم ری و علیک سالم آشا خانم. خوشحالم که یم بینم-

 دیگه به عصا نیازی نداری.  

 

 چشم از او گرفتم و کشو را برای پیدا کردن قاشق باز کردم: 

 

 ممنونم! سفر خوش گذشت؟!  -

 

ه؟  حال مامانت  بهپی
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خانه شد و بوی ادوکلنش پیش از خودش وارد  ن وارد آشپر

 فضا گشت : 

 

 حالش خوب هست. -

 . 

داشت که به خپ  گذشت. اما من خییل یه عمل کوچک

 خسته ام. 

 

 خییل زیاد! 

 

این مدت هم کار یم کردم و هم از مامانم مواظبت یم 

 کردم. 

 

دم: ا را میان انگشتانمقاشق ه  فشر
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 پیداست!  از ظاهرت-

 

 .  اما حتما بهپی یم یسر

 

اهنش را باز کرد. من  سینن را برداشتم.  دکمه های باالیی پپ 

 او گفت: 

  

ن که یم گذره خوبه! این فالوده ها برای -  یم شم. همی 
بهپی

 کیه؟ 

 

 یم دانست اما یم پرسید: 

 

 برای تو و فرداد! -

 

 رساغ قابلمه رفت و رسش را برداشت و نگایه کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 363  

 

 67مت#قس

 

 

 باشه تو برو من لباسم رو عوض کنم و میام! -

 

 

خانه خارج یم شدم که دوباره  ن من سینن به دست از  آشپر

 گفت: 

 

 آ...آشا! -

 

 

 برگشتم و سوایل به او چشم دوختم. 
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 لبخند زد:  

 

 رس حال تر شدی یه کم-

 

 خدا رو شکر! 

 

 رسم را تکان دادم. 

 

یه پشت رس هم همان کاری که او بدش یم آمد و من 

 تکرارش یم کردم. 

 

 و رایه حیاط شدم.  

 

فرداد و مریم بر عکس همیشه در صلح نشسته بودند. 

 فرداد تا من را دید گفت: 
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 رفته بودی فالوده بسازی؟! -

 

 کاسه را مقابلش گذاشتم: 

 

 مریم؟! -

 

 سوایل نگاهم کرد. روی صندیل نشستم: 

ی یادم اومد! - ن  من امروز یه چپ 

 

ن  هر دو   نگاهم کردند. ادامه دادم: تپ 

 

خونه اش - ن توی یه خونه ای بودم که پشت پنجره ی آشپر

 پر از پیچک بود. 
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یم پخت و به من غر یم زد و یه  یه زن با موهای کوتاه غذا 

 مرد هم پشت رس هم دادو فریاد یم کرد. 

 

هر دو در سکوت به من نگاه یم کردند.  شانه باال 

 انداختم:.. 

 

  

 ود!؟ ن گ باون ز -

 

 فرداد کاسه ی فالوده را برداشت: 

 

 حتما مامانت بوده دیگه! -

 

 مریم رسفه کرد و دست کشید به گلویش: 
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 م! نشست توی گلو -

 

 گفتم: روبه فرداد 

 

 ندارین؟  شماها عکیس از مامانم-

 

 

ون  مریم پرید میان کالیم که یم خواست از دهان فرداد بپ 

د و با صدای خش دار ح  اصل از رسفه اش گفت: بپر

 

 نه ! -

 

ن    عالقه نداشت.  خدا رحمتش کنه زیاد به عکس گرفیی

 

 فرداد گفت: 
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؟- ت رفنی ا پیش دکپی  آشا اخپ 

 

 و از این تکه های کوچگ که یادت میاد حرف زدی؟  

 

ن تکان دادم. مریم گفت:   رسم را به طرفی 

 

م.  فردا برات نوبت-  یم گپ 

 

 خورد:  فرداد کیم از فالوده را 

 

شدی همون آشای قبل من یگ فقط قول بده هر وقت -

 .  رو دوست داشته بایسر

 

 و فالوده را مزه کرد: 
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 عجب فالوده ای-

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 68#قسمت

 

 

 

 من گفتم: 

 

 از کجا معلوم که یادم بیاد! -

 

 فرداد تاکیدی رس تکان داد: 

 

 مقصد که معلوم باشه ؛-
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یزم. شک نکن که کم کم یم وسیله ی نقلیه بهونه ست عز  

  به مقصد. ریس

 

 دستش را زیر چانه اش زده بود و او را نگاه یم کرد.  مریم

 

 آمد.   
ی

 کامران با لباس خانگ

 

 واقعا الغرتر شده بود.  

 

 کشیده تر به نظر یم 
ی

در آن بلوز سورمه ای و شلوار خانگ

 رسید. 

 

ده را دست دراز کرد و کاسه ی فالو آمد کنار من ایستاد و  

 برداشت . 
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حنی صدای نفس کشیدنش را هم یم شنیدم. رو به مریم  

 گفت: 

 

 چه خپی مریم؟ -

 

؟ عماد دیگه مزاحمت  از محل کار جدیدت رایصن هسنی

 نشد؟ 

 

مریم چشم از فرداد که با ولع خایص فالوده یم خورد گرفت  

 و رو به کامران گفت: 

 

 آره جای خو بیه! -

 

ن که پشت رسم نیم گن  خراب بودم و دنبال هرز  همی 
ی

گ

 کافیه! 
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 فرداد قاشق را در کاسه رها کرد: 

 

 چه طرز حرف زدنه! -

 

 حاال اون عماد یه غلیط کرد تو چرا به زبون میاری؟! 

 نش ول شده . ده 

 

 مریم با عصبانیت رو به فرداد گفت: 

 

 برو بابا! -

 

  ! ت باد کنن  نخواستم واسم رگ غپ 

 

 زدن منم همینه.  همینه که هست. مدل حرف  

 کامران وسط حرفشان آمد: 
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 بس کنید! -

 

 مثل سگ و گربه این! 

 

ن من تازه از راه رسیدم؟    نیم گی 

 

 و به مریم گفت: 

 

ن که آرویم کافیه! -  همی 

 

. هزار بار بهت  سغ کن مزخرفات عماد رو فراموش کنن

ن که خودت یم دوین ارزشت چقدره کافیه!  گفتم که همی 

 دم یی صفت.  گور بابای آ

 و خییل عادی ادامه داد: 
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 آشا لطفا یه قاچ لیمو بده! -

 

من دست لرزانم را بردم طرف سینن و یک قاچ لیمو ترش 

 م. فرداد گفت: به او داد

 

 مامانت کامال روبراهه دیگه؟! -

 

 کامران با دهان پر گفت: 

 

تومور لعننی اوت نکنه. خدا رو آره! امیدوارم دیگه اون-

 کرانه پیشش هست.   شکر که

 

 مریم با ذوق خایص گفت: 
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 دخپی کرانه بزرگپی شده؟ -

 

 کامران هم با شعف جواب داد: 

 

 چه بالیی شده. کیل هم موی فرفری داره!  -
 نیم دوین

 

م و بروم من نیم دانستم کرانه ن  دیدم برخپ 
کیست ؛ پس بهپی

هر داخل و زیر قابلمه ها را روشن کنم تا غذا گرم شود.  اما 

 که بود اسمش زیبا و خاص بود؛ 

 

 کرانه! 

 

خانه آمد :  ن  چندی بعد مریم هم به آشپر

 چکار یم کنن آشا؟ -
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 شام رو آماده یم کنم.  -

 

ون آورد:   مریم از یخچال ملزومات ساالد را بپ 

 یه  کم ساالد فصل  آماده کنم . -

 

ن چاقو گفت:  ن برداشیی  و حی 

 کرانه خواهر کامران هست. -

 

 انگلی 
ی

  یم کنه و یه دخپی دوساله داره. س زندگ

 

ش بود. طاقت  ن مامان کامران هم دخپی اصال دلیل رفیی

 دوریشو نداشت. 

 

  . ن  در ثاین کل فک و فامیل مادری کامران اونجا هسیی
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 اینجا غریب شده بود .  

  

ن گذاشتم:   من بشقاب ها را روی مپ 

 

؟ - ن  چند تا خواهر و برادر هسیی

 

 ز خورد یم کرد: مریم کاهو ها را فر 

 

 یه خواهر و یه برادر ! کیل هم با هم فرق دارن.  -

 از چه نظر؟ -

 

 از نظر اخالق! -

 

 کرانه خییل متفاوته!   
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برایم مهم نبود کرانه چه اخالفی دارد و کیست. من در 

ن سه نفر هم مانده بودم. صدای خنده ی  شناخت همی 

خانه نگاهشان کر  ن  دم. فرداد بلند شد. از پنجره آشپر

 

ی را با خونشدی برای کامران پا ا   ن نداخته بود روی پا و چپ 

فرداد تعریف یم کرد . و فرداد هم هر چند لحظه یکبار 

 قهقهه یم زد. 

 

 گفتم:   

 

 مریم! یه کم با فرداد بهپی رفتار کن! -

 

ن من اصال نیم دونم  که گذشته جر بوده و فرداد چکار ببی 

گیت و و سالمتیت و زند کرده! اما االن به نظر میاد که ت

 ! ن  براش خییل مهم هستی 

 مریم گوجه ها را خورد کرد: 
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خییل دلمو سوزونده. خییل توی قلبم آتیش انداخته! -

 چطور یم تونم ببخشمش؟!  

 

 بغض کرد: 

 

تا میام فراموش کنم که چیشده ؛ دوباره یه اتفافی یم افته -

 که یادم بیاد! 

 

 به نظرم ببخش هر جر بوده! -

 

و نگاه کن! هیچر یادم نیست. شما ها رو از دو ماه نم

گذشته شناختم و نیم دونم قبال چه کار خوب و بدی 

 کردین! 
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ن باعث شده که بهپی بتونم به شما و رفتار و اخالقتون   همی 

 فکر کنم. مثل یه فرصت جدید هست. 

 

تو هم سغ کن اون بخش از گذشته رو که مربوط به فرداد 

 حال رو دریاب .  فرداد زمان  ! هست فراموش کنن 

 

 به خدا من که تازه واردم فهمیدم که عاشقته! 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 

 69#قسمت

 

 

پوزخند زد و کاسه ی ساالد فوری که درست کرده بود را 

 نگاه کرد و گفت: 
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 یی خیال! -

 

از فرداد حرف زدن هم قلبمو به درد میاره و هم فکرمو  

 درگپ  یم کنه. 

 

آروم باشم. تازه از جهنم عماد نجات پیدا  مافعال یم خو  

 کردم.  

 

 شانه باال انداخت و دستانش از حرکت باز ایستادند. 

 

ه ی پنجره شد و به دو مرد داخل حیاط نگاه   نگاهش خپ 

 کرد و گفت: 

  

امروز یگ از پزشکای بیمارستان قبیل اومده بود این -

 بیمارستان  . 
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ای زن خییل گفت چند روزی هست که عماد با ی   گ از دکپی

 ه. حنی با هم بر یم گردن خونه.  گرم یم گپ  

 

ون داد:   بغض کرد و نفسش را آه کرد و بپ 

 

 خوشحال شدم! -

 

 باورت یم شه؟  

 

از اینکه با یگ دیگه ست و دست از رس من بر یم داره 

 خوشحال شدم. 

 

 امنیت نداشتم از دستش! 

 

ی را درون ظرف رسامیگ ریخت قرمه ن م و به این فکر سپی

تحصیالت هم نیم تواند به طور  کردم که حنی سطح
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مستقیم در رفتار آدمها دخیل باشد. عماد با آن درجه 

 اجتمایع چقدر پست و بد تربیت بوده . 

 

 گفتم: 

 

 مریم ! تو وضعیتت با من فرق داره! -

 

 ! ن  صد درصد پدر و مادری داری که پشتیبانت هسیی

 

 پریدم و سط حرفم: 

  

 ونا از من متنفرن! ! انه-

 

 چون با آبروشون بازی کردم. 
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 حنی بعد از طالقم توی خونه راهم ندادن! 

 

ه ، خوشتیپه و کم برات نذاشته.  ن شوهرت دکپی یم گفیی

منو نبود که چه دل بدی داره و چطور مهمدیگه براشون

 زجر یم ده. 

   

متعجب نگاهش کردم. اینبار صورتش یخ زده بود نگاهش 

ساس بود و لبهایش خط باریگ شده بودند که انگار یی اح

 ود نداشتند. اصال وج

 

 آبلیمو ریخت روی ساالدها :  

 

 عماد هر روز جلوی در خونه ام رسو صدا یم کرد. -

 

 ن بود. مهمسایه ها شایک شده بودند. اون خونه به نام 
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مجردی به کمک خواهرم خریده بودم. یه آپارتمان  زمان

من کافن بود. حاال گذاشتمش برای فروش.  کوچک که برای

 پیدا کردم.   با وام و قرض یه جای دیگه

 

من هنوز هم به فکر پدر و مادری بودم که پشت او را خایل 

 کرده بودند. 

 

روی کمک و  تنها آدمهایی که یک زن یم تواند در سخنی ها 

 بودنشان حساب کند ؛ قطعا والدینش هستند. 

 

ما مریم هم انگار وم بود نداشتمشان! امن که اینطور که معل

ن داشتنشان دچار فقدان پشتیباین آنها بود. صدای  در عی 

 مریم که گفت: 

 

؟! -  فلفل سیاه رو کجا گذاشنی
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ون کشید.   من را از درون پر از سوالم بپ 

 

دیدن داشت. شاید پیش خودش فکر یم  قیافه ی کامران

 کرد که من آدم یی عرضه ای هستم؛ 

ی  نیم که حنی    توانم از پس خودم بربیاییم. این که دخپی

؛ حاال غذا  ن مثل من که به او محتاج بود برای توالت رفیی

 پخته بود! واقعا عجیب به نظر یم رسید. 

  

ن با د ی جا افتاده و بعد به بقیه ی مپ  ن قت و تک به قرمه سپی

 به تک نگاه کرد و گفت :  

 

  یعنن دو هفته اینقدر برات مفید بوده؟ -

 

 لبخند کم جاین زدم. 

 

 فرداد کفگپ  را برداشت و . 
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 70#پست

 

 

 گفت: 

 

- ! ن  یعنن همی 
 زن ایراین

 

ی رو انگار  ن خانوم هیچر یادش نمیاد اما دستور قرمه سپی

 حک کردن توی مغزش! 

 

 دستمریزاد آشا.  

 

ن رفتاراست که باعث یم شه این خوشگالی رویس  همی 

ی نداشته باشن! روی من  تاثپ 
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خانه رفت. بممری ن  رخاست و دوباره به آشپر

 

 خنگ یم وزید. نسیم 

 

 من به روی فرداد لبخند وسیغ زدم: 

 

 آره زن ایراین همینه! -

 

ن انگار کیس در مغزم به عریی آواز   یم خواند.  و در همان حی 

 صدای یک مرد بود. 

 

به غذا کشیدن آن دو نگاه یم کردم اما در ذهنم صدای مرد 

اتر   یم شد.  مدام گپ 
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صدایی که روی قلبم تاثپ  داشت. صدایی که خییل دوستش 

 داشتم. چشمانم را بستم. 

 

ینگ قاشق  ینگ جپ  صدای حرف زدن کامران وفرداد و جپ 

ذهنم بود تلفیق شده و باعث شد و چنگال ها با آنچه در 

پشت پلک بسته ام زین را ببینم که یم رقصید. زین که 

 ود . لباس رقص عریی تن کرده ب

 

ن کمرش یم رسید. شکمش را یم   موهای سیاهش تا پایی 

چرخاند. و بعد سینه های برجسته اش را و بعد تر گردن 

 کشیده اش. و موهایش را هم این سو و آن سو یم کرد. 

 

 ب نگاهش کردم. او جنان بود. خو 

 

د. دستش زمخت و بزرگ بود با   مردی دستم را یم فشر

 طالیی به شکل رس گرگ
 . تنم لرزید. انگشپی
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 دستم را تکان داد. 

 

نگاه نگران جنان به من بود. صدای مریم من را به خودم 

یم کردند. آورد. چشم باز کردم . کامران و فرداد ثابت نگاهم

 مریم گفت: 

 وبرایه؟ ر -

 

 هاج و واج نگاهش کردم . و یی هدف رس تکان دادم: 

 

 خوبم ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد. -

 

ه ی  کامران لوی نگاهم را که به چشماننستم جو نتوا تپ 

م. فرداد گفت:   کشیده شدند بگپ 
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یت- ن ی خییل قرمه سپی ن خوشمزه شده بود. مثل قرمه سپی

 های... 

 

 و ادامه ی حرفش ختم شد به: 

 

 آخ! -

 

 و نگاهش میخ مریم شد: 

 

؟ -  مگه مرض داری دخپی

 

 کیم ساالد چپاند درون دهانش و گفت: مریم

 نبود.  اسمحو -
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هایی بود که دیده بودم. ای کاش این یی 
ن من فکرم درگپ  چپ 

وت زودتر تمام یم شد.  ی و هپر  خپی

 

ترانه ی عریی که مرد یم خواند آنقدربرایم آشنا بود که در  

 دلم مدام تکرارش یم کردم. انگار با تمام کلماتش آشنا بودم

 

 #رس 
ی

 آسیمگ

 

 70#قسمت

 

 

 

اره ی ویالیی در به حرفهای آنها که درببعد از شام نماندم تا 

 شمال بود گوش بدهم. 
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چشمانم خییل  یم سوختند و برای خوابیدن لحظه  

 شماری یم کردم. 

 

 به اتاقم رفتم . 

 

د یم کردند. روی تخت دراز کشیدم و پاهایم به شدت در  

ی به اندازه ای خسته بودم که ا ن صال نتوانستم به هیچ چپ 

 . فکر کنم

 

با صدای بلبل وحیسر که در حیاط پشنی ز بعد صبح رو 

روی شاخه های درخت انگور ترانه رسایی یم کرد بیدار 

 شدم. 

 

 روزها بود که اینطور آسوده نخوابیده بودم.  
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وجود کامران امنینی شگرف را به افکار و تن من هدیه کرده  

 بود. 

 

ن  ن حنی صبح هم بیدار نشده بودم تا از رفیی مریم مطمی 

ایی درد عظییم ست که وقنی برطرف یم شود شوم. تنه

 
ی

 های شدید روج برجای یم گذارد. فقط از خودش کوفتگ

 

 انگار دلت یم خواهد در امنیت حضور کیس که تنهایی را 

 زدوده  غرق شوی! 

 

 برخاستم و با خیال راحت دوش گرفتم. 

 

 موهایم را که کیم؛ فقط کیم بلندتر شده بودند؛   

 

 کوتاه شده بودند  خشک کردم. نامرتب
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 71#پست

 

 

 

 وظاهر جالنی نداشتند. 

 

اما  زخم برجسته ی قرمزی که مانند کمربندی چهره ام را  

 دو نیمه کرده بود؛ 

 

 ود؛  آنقدر نا زیبا ب

 

 که کیس به موهای نامرتبم توجه نکند. 

 

ه پوشیدم. زیادی  ن تپ  ن بلندی  که با جی  بلوز سیاه آستی 

 من رایصن بودم.  الغر نشانم یم داد. اما 
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 مجموعه ی همه ی اینها آشا بود!  

 

 آشایی که عمرش سه ماه بیشپی نبود.   

 

گرفتم. و دل از آیینه ای که حقیقت ضف را نشان یم داد  

ون رفتم.   از اتاق بپ 

 

صدای خواننده ای قدییم خانه را پر کرده بود. هر چه  

 فکر یم کردم یادم نیم آمد که او کیست. 

 

زده شده و همه جا غرق نور صبح  سالن کنار پرده های 

 بود! 

 

ن گیاهان درون گلدان ها یم درخشیدند و  برگهای سپی

کامال با صدای مجموعه ی اثاثیه و کتابها و گلدان ها  
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خواننده هم خواین داشت. زن با صدای تقریبا زمخت اما 

 دلنشینش یم خواند: 

  

  

 دل یی کی
ن  نه تو ز درد من بسوزد سینه تو شود غمگی 

 نباشد تا به چشم خود ببینم غبار آلوده آن آیینه تو 

  

 دستم را گذاشتم روی قلبم. 

 

را یم  حس عجینی داشتم. صدای خواننده تا اعماق قلبم

 سوزاند. 

 

خانه رفتم.  ن  به طرف آشپر

 

 توقع داشتم کامران را آنجا ببینم.  خواننده دوباره خواند: 
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اد است و روشن یاد من هر کجا رفنی پس از من محفیل ش-

 کن 

 

 هر کجا دیدی به بزیم عاشقی با لب گزیدن یاد من کن 

خانه مرتب و چیده شده بود. فنجان و کره و  ن ن آشپر  پنپ  . مپ 

 

نان های بربری تکه شده  درون سبد  و قوری چای که  

ون یم زد. رفتم پشت  روی سماور بود و از آن بخار نازگ بپ 

خانه  ن و کامران را دیدم که  کنار باغچه زانو پنجره ی باز آشپر

ی خوردن یم چید و مرتب  درون  ن زده بود و  با احتیاط سپی

ی  یم گذاشت.   سبد حصپ 

 

بلوز لیمویی تنش بود و تناقض آن با موهای سیاهش زیادی 

 پیدا بود. خواننده  خواند: 
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_هر کجا سازی شنیدی از دیل رازی شنیدی شعر و آوازی 

 شنیدی 

 یدن وقت آه از دل کشیدن یاد من کن. گرم شن  چون شدی

  

ن نشستم.   چشم گرفتم  از او و پشت مپ 

 

 چیست.  نیم دانستماین خانه نوستالژی عجینی داشت که  

 

من میان صدای خواننده غرق بودم. بدون آنکه کاری 

انجام بدهم ؛ همانجا نشسته بودم  و به کاسه ی رسشپ  و 

 عسل نگاه یم کردم

 

 
ی

  #رسآسیمگ

 

 

 72#قسمت
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خانه شد و با صدای واضح و مردانه  ن وقنی  کامران وارد آشپر

 کرد ؛ ای سالم

 

 یکه خوردم و به خودم آمدم. 

 

 او سبد را باال گرفت:  

 

-  ! ن ی ها واقعا تازه هسیی ن  سپی

 

 من در جوابش گفتم: 

- !  سالم! صبح بخپ 

 

 بدون نگاه کردن به من  به طرف سینک رفت. 
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انش را شست و با حوله ت آنجا و دستسبد را گذاش 

 خشک کرد. 

 

ن آمد و  خییل آرام و با طمئانیه کار انجام یم داد. به طرف مپ 

ن برداشت :   فنجان من را از روی مپ 

 

؟! -  تو هر روز تا این  موقع یم خوایی

 

به طرف سماور رفت و در فنجان چای ریخت و مقابلم 

 ه بودند. و سوایل نگاهم کرد. چشمانش کشید گذاشت

 

 مژه هایش هم بلند. 

 

ت و مردانه و روی شقیقه ی چپش هم ابروهایش پرپش

خال کوچک سیاه داشت. فنجان را گذاشت مقابلم و یک
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نگاهش را دوخت به نگاه کاوشگر من که از کاوشش هیچ 

 نیافته بود: 

 

 تفحصت تموم شد؟ -

 

 اگر شد که صبحونه بخور! 

 

 ر تا ادامه بدی. اگر نه هم که من بمونم همینطو  

 م: لبم را گزیدم و با خجالت گفت

 

 ببخشید! -

 

 خندید و صندیل را عقب کشید: 

 

 همه ی این خونه رو بخشیدم به تو ! -
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 جوابش را ندادم. او به فنجان اشاره کرد: 

 

 صبحونه بخور! -

 

 چرا انقدر مراوده کردن با او برایم سخت بور؟! 

 

م در مواجه با او    داشتم ؟چرا نویع رسر

 

 او و فرداد را به یک اندازه یم شناختم؛ 

 

فرق یم کرد. برخاست برای خودش  درون اما نوع برخوردم 

 چای ریخت و دوباره نشست. تکه 
ی

لیوان رسامیگ کرم رنگ

ای نان بربری برداشت و رسشپ  کشید و بعد عسل  و 

 کفت: 
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 رسشپ  و عسل بخور! -

 

 برات خوبه! 

 

 از ل
ی

 . حرفم نیم آمد . قمه لش زد و گاز بزرگ

 

حنی نیم توانستم به درسنی لقمه ام را بجوم. صدای  

 موزیک فرح بخش بود و هوا عایل و صبحانه مقوی ؛ 

 

 اما حال من خوب نبود. چرا؟ 

 

چون کامران روبرویم نشسته بود. به خودم جرات دادم و 

زیر چشیم نگاهش کردم. او اصال به من نگاه نیم کرد و 

ن خو   ه روزنامه را ورق یم زد. ردن صبحانحی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 405  

م کرد. دو سه لقمه به زور خوردم و از  ن کیم آرامپی همی 

ین ن برخاستم. بهپی ی ها را یم پشت مپ  ن کار این بود که سپی

 شستم . 

 

 را درونش گذاشتم
ی

و به طرف سینک رفتم و کاسه ی بزرگ

ی ها را درون آب ریختم  و گفتم:  ن  سپی

 

 جر بخوری؟ دوست داری برای ناهار -

 

ی ها رسگرم کرده بودم.  ن پشتم به او بود و خودم را با سپی

 تک خنده ای زد: 

 

 یعنن من هر جر بگم تو بلدی؟ -

 

 یم خواست رسبشم بگذارد؟
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 کوتاه نیامدم:   

 

منده - اگر بلد بودم درست یم کنم. اگر هم بلد نبودم که رسر

 یم شم. 

 گفت: 

 ! 

 

 72#پست

 

 امروز ناهار با منه! -

 

 این بار تک خنده را من زدم. او گفت: 

 

یم خوام مرغ بریاین درست کنم. این غذای مخصوص -

 مامانمه. 
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 یی هیچ فکری گفتم: 

 

ه داخل شکمش رو با گردو و - آلو دوست ندارم. بهپی

 !  کشمش پر کنن

 

و همزمان هر دو به هم نگاه کردیم. دهان او از جویدن ماند 

ه ثانیه بیشپی نبود اما به و دهان من نیمه باز شد. دو س

 اندازه ی یک عمر گذشت . او گفت: 

 

-  !  تو واقعا هیچ وقت آلو دوست نداشنی

 گفتم: 

 

؟ اینقدر ح-  اد بوده که تو هم یم دونسنی

 شانه باال انداخت: 
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 مرغ بریاین مامانمو خورده بودی!  -

 

 ِگ؟ -

 

 برگشت و دوباره مشغول خواندن روزنامه اش شد: 

 

که من و تو و اون دو نفر دیگه با هم رفیق   وقع ها اون م-

 بودیم. 

 

یه وقتایی یم اومدین خونه ی ما و مامانم براتون غذا یم 

  پخت. 

 

 افتاده بودم روی دور سوال پرسیدن: 

 اینجا؟ این خونه؟! -

 نه یه جای دیگه! -
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 کجا؟ -

 

 خودت فکر کن تا یادت بیاد! -

 

م ی  اینطور راه را بر سواالت بیشپی ن یم بست. با حرص سپی

ن صبحانه را ها را شست م و درون سبد گذاشتم. کامران نپ 

ن گفت:   جمع یم کرد. و در همان حی 

من فردا یم رم و هفته ی بعد میام! یگ دو هفته مرخیص -

دارم که یم خوام یه برنامه خوب براش ترتیب بدم. 

؟   موافقی

 

خانه خاکارم تمام شده  ن یم شدم رجبود. همانطور که از آشپر

 ؛ گفتم: 
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ن انجام- یم دم ؛ چون جز این من هر کاری که شماها بگی 

 چاره ای ندارم! 

 

و در دلم به او لعنت یم فرستادم که فردا یم رود و من را 

 دوباره در این خانه تنها یم گذارد. بغضم گرفته بود

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 73#قسمت

 

 

 

 

گذشته به   رداشتم و طبق عادت همه ی روزهایکتابم را ب

 حیاط رفتم. 
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درخت آلو سایه انداخته بود روی حوض گرد و بزرگ  

 وسط حیاط ! 

 

ن و آلوی نیمه رس هم توی آب افتاده    چندتایی برگ سپی

 

 و مایه های قرمز مدام به آنها نوک یم زدند. 

 

 نشستم همانجا و دستم را فرو کردم در آب حوض !  

 

 . ود و باعث شد کیم حالم بهپی شود خنک ب 

 

وع به خواندن کردم.     کتاب را باز کرده و رسر

 

نیم دانم چه مدت گذشته بود که کامران از میان نرده های  

خانه داد زد:  ن  پنجره ی باز آشپر
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 آشا ...آشا خانوم! -

 

خونه.   ن  به کمکت احتیاج دارم! بیا آشپر

 

ون انداخت.  کتاب را  و من را از وسط داستان مهیج بپ 

که مریم گفته بود ؛ این کتابها برای کامران بستم و از آنجایی  

 مهم هستند ؛ 

 

با احتیاط برداشتم و به طرف ساختمان رفتم. کتاب را روی 

خانه وارد شدم در حال خرد  ن ن نشیمن گذاشتم و به آشپر مپ 

 کردن پیاز بود ؛ 
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و نگاهم کرد نم اشک نشسته بود وقنی برگشت 

را جمع چشمانش و باعث شده بود که چشمهایش درون

 کند. 

 

ون داد و گفت:    نفس منقطغ بپ 

 

 از زیر کار در یم ری؟  -

سوایل نگاهش کردم. او دوباره مشغول خرد کردن پیاز شد و 

 چشمش را با رسشانه اش پاک کرد : 

 

 یه امروز هم که من هستم ؛-

 

ن جا! هم به من   باز تنهایی رو انتخاب کردی؟ بمون همی 

 کمک کن و هم حرف بزنیم! 

 

 به نیم رخش نگاه کردم. 
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به زاویه ی فکش و دستاین که چاقو و پیاز بنفش را گرفته 

 بودند: 

 

! خب ! حاال چکار کنم؟ -  عادت کردم به تنهایی

 به برنج اشاره کرد: 

 

برنج رو بریز توی این آب جوش .به خاطر تو آلو نیم ریز -

م. زرشک ها رو هم بشور. چند تا گردو هم مغز کن. 

  دیگه... 

 

ی یادش نیامد گفت:  ن  به دور و ورش نگاه کرد ووقنی چپ 

 

 حاال فعال این کارا رو بکن تا بعد.  -

 

 خییل پر رو بود! از من به عنوان وردستش استفاده یم کرد. 
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 ا من که با خودم رودربایسنی نداشتم! ام

 

من نیاز به همکاری و حرف زدن و مراوده داشتم. او یا  

 نیم کرد.  فرداد یا مریم فرفی 

 

برنج را درون آب جوش ریختم. او با فاصله ی کیم از  

س داشت برای  اجاق ایستاده بود. کنارش بودن نویع اسپی

 منن که به طور کل از او دور بودم. 

 

و روی صندیل نشستم و گردوهای پوست کاغذی را رفتم  

 با کمک کارد کوچگ مغز کردم. 

 

 حرف یم زد و درگپ  پیازها بود. 
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ام چشمانش را با رسشانه اش پاک یم کرد. برنج را مدو 

آبکش کردم و دم دادم و زرشکها را شستم و کنار گردوها 

 گذاشتم. و گفتم: 

 

 که تموم نیم شه؟ اون پیاز خورد کردن چقدر سخت بود  -

 

برگشت از رس شانه اش نگاهم کرد. چشمان ملتهبش به 

ر اشک طرز شگفت آوری جذاب و زیبا شده بودند. انگا

ن آبدیده اش کرده و جالیش داده بود:   ریخیی

 

-  !
ی

 راست یم گ

 

! و باالخره رفت و دستانش را شست و بعد با  ن همی 

اجاق دستمایل چشمانش را پاک کرد و قابلمه را روی 

وع به زدن نمک و زردچوبه  گذاشت و رفت رساغ مرغ و رسر

 به تن مرغ کرد. 
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گاز و پیازها را هم   کار من تمام شده بود. رفتم کنار اجاق  

ون رفت و داد زد: زدم. وقنی کارش ت خانه بپ  ن  مام شد از آشپر

 

 نسوزوین پیازها رو!  -

 

 من شعله را کم کردم و یی هدف همانجا ایستادم. 

 

دوباره صدای موزیک برخاست و این بار به فرانسه یم 

ی از آن نیم  ن  فهمیدم. خواند و من چپ 

 

خان ن  ه آمد . چند دقیقه ی بعد به آشپر

 

در حایل که یک دسته گل ادرییس همراهش بود. من محو 

تماشایش بودم. گلها را با لطافت خایص نوازش کرد و درون 

 پارچ لعایی آیی رنگ گذاشت و گفت: 
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 خییل قشنگن نه؟ -

 

 رسم را تکان دادم. آمد و شانه به شانه ام ایستاد و کفگپ  را 

 از دستم گرفت و گفت: 

 ! بقیه اش با من-

 

من کیم از او فاصله گرفتم. و همانطور که به گلها نگاه یم 

 کردم ؛ گفتم: 

 

 باغبوین رو دوست داری؟ -

 رسش را تکان داد: 

 

-  . 
ی

 آره! همیشه دوست داشتم. از بچگ
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حیلط خونت خییل قشنگه. اگر این حیاط نبود ؛ من -

ونه ات یه انرژی خییل خایص دیوونه یم شدم. اصال خ

 داره. 

 

 شید: ک  آه

 

 اینجا رو برای تنهاییم درست کردم. طبق سلیقه ی خودم! -

 

 74#پست

 

 خجالت زده گفتم: 

 

 

 اما یگ مثل من تنهاییت رو نشونه رفته. -
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د و گفت:   برگشت و نگاهم کرد. لبهایش را به هم فشر

 

نه! اینطور نیست. حاال یه وقنی بهت ماجرا رو یم گم. اما -

لویی این خونه نیاز داشتم تا جون همینو بدون که من به خ

م.   بگپ 

 

 با لبخند گفتم: 

 

ن آواز خانوم ؟ -  آهان! بعد از رفیی

 

 بیار لطفا  این هم یه دلیلش هست. گردو و زرشک ها رو -

 

ن  پس زیادی آن دخپی را دوست داشت. کامران را در حی 

 ابراز عشق تصور کردم. 
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ن بودم که کامال متضاد بود با این غرور   و جدیتش.  مطمی 

 

 گردوها را دستش دادم. گفت:   

 

 یم بینن ادرییس ها رو؟ -

 

یم  یه خاک و عناضش باعث کیل تغیپ  توی احوالشون

 شه. 

 

زیبایی خودشو داره اما یگ ادرییس رو سفید و یی هر کدوم

 ریا و پر از آرامش یم پسنده. 

 

 یگ هم با رنگ های تند و بنفش اغواگر .  

 

 در هرصو  
ی

یگ مثل من دنبال آرامش و  رت ادامه داره. زندگ

 و ریسک 
ی

امنیت هستم و یگ هم دنبال هیجان و دیوانگ
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های عجیب و غریب. این خونه برای من فقط محل 

 آرامش و امنیته آشا

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 75#قسمت

 

 

 

 کاسه ی زرشک را از دستم کشید . 

 

 گفتم:   

 

 ؟ پس تو ادرییس سفید دوست داری-

 

ن  رسش را باال   کرد:  و پایی 
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م. -  آرامش ازش یم گپ 

 گفتم: 

 

من ادرییس آیی و بنفش دوست دارم. حالم رو خوب یم -

 کنه. بهم انرژی یم ده.  

 

 نگاهم کرد. 

 

ن چشمانم و لبهایم در رفت و آمد بود.   نگاهش بی 

 

م. اما او اخم افتاد میان   نیم توانستم چشم از او بگپ 

 ابروانش و نگاه گرفت و گفت: 

 یم دونم! تو رس پر بادی داشنی . -
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 شعله را خاموش کرد و گفت: 

 

 بگذریم! چای بریز بخوریم! -

 

چای ریختم و او ترانه ی فرانسوی را زیر لب تکرار یم کرد و  

د درگپ   ن   بود. گفتم: با غذایی که ین خواست بپر

 

 زبان فرانسوی رو از کجا بلدی؟ -

 

 چپاند: با قاشق مواد را درون شکم مرغ یم 

 

 کالس رفتم. -
ی

 از بچگ

 

از  این قانون خونمون بود. من و کرانه خواهرم هر دومون

ای دیگه رو یاد گرفتیم.  ن  فرانسه و یه رسی چپ 
ی

 بچگ
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ن گذاشت م و سینن حاوی استکان ها و قندان را روی مپ 

 خودم هم نشستم. با خنده گفت: 

 

ن شکمشه. -  تموم شد! حاال وقت دوخیی

 

ن  ن دوخیی ز هم بلند ادامه خواند. صدایش شکم مرغ با و حی 

یم کرد. ترانه خوب بود و کلماتش را با غلظت خایص بیان

 که تمام شد؛ کار او هم به پایان رسید. 

 

 گفتم:   

 

 چای رسد شد. -

 

ن نگاه کرد و گفت:   برگشت و به مپ 
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 چای  وقنی رسد بشه یعنن حال دل آدم خوبه!  -

ن معنای حرفش را  نفهمیدم ؛ ا ما به دلم نشست. بعدتر حی 

خوردن چای با تلفن همراهس درگپ  بود. و من هم 

گهای گل ادرییس سفید را به بازی گرفته بود. او گفت:   گلپی

 

 دی؟ خب آشا! از تلفنت استفاده کر -

 

 نه! -

 

 مریم هم وقنی کار داره به خونه زنگ یم زنه!  

 

 زیر چشیم نگاهم کرد: 

 

 های منو ندیدی! پیام پس واسه همینه که-

 متعجب گفتم: 
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 چه پیایم! -

 

 چایش را رس کشید: 

یس! ناسالمنی تو مهمون منن دخپی جان! -  احوالپر

 جوایی ندادم. او به صندلیش تکیه زد: 

 ری سفر؟ دلت ی خواد ب-

 

 انگشتانم را در هم گره کردم: 

 

ن حاال هم توی یه سفر عجیبم! -  سفر؟ از نظر من همی 

 

 د: بقیه کارش برسبرخاست تا به 

درسته ویل دلت نیم خواد بری یه جایی که یه خورده حال -

 و هوات عوض بشه؟ 

 شانه باال انداختم: 
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 نیم دونم! -

 

وقنی جواب های کوتاه من راشنید ناامید  به کارش مشغول 

. پس  ن شد. من هم دیگر خسته شده بودم از آنجا نشسیی

خانه گ ن ن از آشپر ون رفیی ن بپ   فتم: برخاستم وحی 

 

حال و هوای من وقنی عوض یم شه که بفهمم جر بودم و -

 گ بودم. 

 

ن بره.   تا این سنگینن که روی شونه هامه از بی 

تا جوابش را بشنوم. او را با همه جاذبه های و نماندم 

رفتاری و بدین اش رها کردم و به اتاقم رفتم. تلفنم را از 

دم. تنها برنامه کشوی پاتخنی برداشتم و واتس اپ را باز کر 

 ی مجازی که روی تلفتم نصب کرده بودم . 
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از فرداد و کامران کیل پیام داشتم. فرداد ویدیو فرستاده بود، 

خودش و مهماندارها و مکان ها و غذاها و  عکس از 

 حرفهای مسخره ای زده بود که خنده به لبهایم آورد. 

 

یس کرده بو  د. و کامران چندین بار خییل کوتاه احوالپر

ی؟  جمالت کلیشه ای مثل؛ حالت چطوره؟ امروز بهپی

؟ و... ببینم اون  عصا رو کنار گذاشنی

 

و چشمانم را بستم.  همه را خواندم و تلفن را کنار گذاشتم

 صدای خواننده ی عریی در گوشم تکرار یم شد. 

 

 76#قسمت
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 خوردن ناهار کنار دو مرد به طریقی برایم سخت بود . 

 

خایص داشتند و انفعال من  ن شور و هیجانفرداد و کامرا

 زیادی توی ذوق یم زد. 

 

با آنکه  شکل و بوی غذایی که کامران آماده کرده بود خییل 

ن بود؛اشته  ا برانگپ 

 

م زنانه شده بودم و برای   اما نیم دانم چرا دچار نویع  رسر

 در دهانش 
ی

خوردن ناهار راحت نبودم. فرداد لقمه ی بزرگ

ی خوردن خورد و با دهان پر گفت: گذاشت و پشتش  ن  سپی

 

 آشا تو چرا غذا نیم خوری؟-

 

 اونم این  غذا که کامران سایل یه بار درست یم کنه!  
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 عفراین زدم و کیم خوردم و گفتم: من با قاشق زیر برنج ز 

 

 یم خورم. دارم-

 

 کامران لیوان دوغ را جلوی رویم گذاشت و گفت: 

 

 با دوغ بخور .  -

 

 سوایل ادامه داد:  چهره ایبعد با 

 

 نکنه این غذا رو دوست نداری؟ -

 

چطور یم توانستم به او بفهمانم که میان آن دو احساس 

 دارم. 
ی

 غریبگ
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 یم نویع تساوی بینمان به وجود یم آورد.  همیشه وجود مر 

 

 نه اتفاقا خییل خوشمزه ست. -

 

 فرداد از مواد مرغ شکم پر کنار بشقابم گذاشت و گفت: 

 

. خییل ُمردین شدی! -  بخور تا چاق بیسر چله بیسر

 

زیر چشیم نگاهش کردم. کامران اصال رسش را باال نیم آورد 

 ؛ 

 

م نجات دهد. به  شاید برای اینکه من را از این عذاب و رسر

هر سخنی بود نییم از غذایم را خوردم و به تعریف های 

آنها گوش دادم. کامران مدام میان  صحبت هایش تکه 

 ای انگلییس و فرانسه یم پراند . ه
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 بان صحبت کردن عادت داشت.   انگار به چند ز  

 بعد از ناهار گفتم: 

 

ون ! - خونه برین بپ  ن ه شما دو نفر از آشپر
 خب بهپی

 

 تا من یه کم رسگرم بشم.  

 

 فرداد بشقاب ها را جمع کرد: 

 

ن جا خایل بدم. -  من عادت ندارم موقع ظرف شسیی

 

ن کامران تلفنش ر  خانه  ا برداشت و حی  ن ن از آشپر ون رفیی بپ 

 گفت: 

 

! پ- ن  س زحمت چای رو هم بکشی 
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من پیشبند بستم و فرداد در کابینت را باز کرد و یک جفت 

خانه ی بزرگ دستش کرد. تا من اضافه ی  ن دستکش آشپر

ی را جمع یم کردم؛ ن  غذا ها و ساالدو سپی

 

یه او بشقاب ها را شسته بود. و بعد پشت رسش را نگا 

 انداخت و گفت: 

ن  اینم از ظرف شستنت! برو الاقل- چای دم کن! هر چپ 

 کثیقن هم هست بیار تا ترتیبش رو بدم.  

 

 کیم بعد دوباره گفت: 

 آشا! -

 

 هوم؟ -

 

 هوم زشته ! -
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 همه چیو یادت رفته جز این یگ!  

 

لبخند نشست روی لبهایم. پس هنوز هم از عادات گذشته 

هایی برایم
ن  ه بود. گفتم: ماندچپ 

 ببخشید. بله! -

 آفرین! -

 

ن کرد و دستمال کشید. انگار  دور و ور سینک را تر و تمپ 

یادش رفته بود که من را صدا زده. وقنی دستکش هایش را 

ون آورد و من استکان ها را درون سینن گذاشتم ؛  بپ 

 

 گفت:   

 

مت پیش یه متخصص جراج : -  یم خوام بپی
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 77#قسمت

 

 

 ق!  زیبایی حاذ

 

 دستم از کار کردن ماند. 

 

 برگشتم نگاهش کردم. او هم مات من بود. گفتم:  

 

 یم ترسم! -

 

و این تمام حسم بود که به زبان آوردم. اخمهایش درهم 

 رفت : 

 

 از جر یم تریس؟ -
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ون آوردم . این نقل خراش که  ظرف نقل را از یخچال بپ 

ن یم داد را کامران خریده بود.  مریم هم گفته بوی  گل نسپی

 بود؛

 

 کامران جایش را با نقل یم خورد.    

از اینکه همه ی مراحل و سخنی هاش روبگذرونم و به -

 نتیجه ای که یم خوام نرسم. این منو یم ترسونه. 

 

 به طرف قوری چای رفت . 

 

رسش را برداشت و نگاه کرد. دوباره رسش را گذاشت و در 

ن شکاندنشان کابینت را باز کرد و دوسه دانه هل  آورد و حی 

 گفت: 
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ز این وضعیت رو خوایه داشت. قطعا بعد از جراج بهپی ا-

ه برای رسیدن به  هر زین دلش یم خواد زیبا باشه و حاضن

 نتیجه مورد نظرش سخنی ها رو پشت رس بگذاره.  

 

 پریدم وسط حرفش: 

 

 من هر زین نیستم! -

 

 یادش هست گ بوده و قبل 
ی

از آسیبش هر زین که تو یم گ

ی یادم نیست.  ن  رو یادشه. من چپ 

 

ین چهره متولد شدم. در ضمن من آدم انگار که با ا

 امیدواری نیستم که بخوام روز به روز خوشگل تر بشم. 

 

 هل ها را درون قوری ریخت و زمزمه کرد: 
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ا بودی! - ن  درست برعکس قبال که همش دنبال این چپ 

 بلند گفتم: 

 

 قبال چکار یم کردم؟! -

 

 یک  دانه نقل برداشت  : 

 یعنن جر ؟ -

 

 قبال شغلم جر بود؟ -

 خوب نگاهم کرد و گفت: 

کت کار یم کردی.  -  توی یه رسر

؟ - کنی  چه رسر

 پشتش را به من کرد: 

کت وارد کننده البسه ی خارجی .  -  یه رسر

 پس چرا دیی بودم؟ -
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 دست کشید به موهایش: 

 

 ؟ توی یه تاییم ترجیح دادی که بری دیی -

 چرا؟ -

 پوفن کرد : 

! چمیدونم؟ واسه زن-  بهپی و در آمد بیشپی
ی

 دگ

 چند سال اونجا بودم؟ -

 به سینن اشاره کرد: 

 

 بیا چای بریز ! -

 سینن را برداشتم و مرصانه گفتم: 

 یم گم چند سال اونجا بودم؟ -

 پنج سال! -

 

دم. و چای ریختم و گفتم:   چشمانم را به هم فشر
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 وری شد؟ چرا صورتم اینط-

 فرداد کالفه گفت: 

 

-  !  یه تصادف وحشتناک  داشنی

 

خانه رفت :  ن  و به طرف  خروجی آشپر

 باید تالش کنن که یادت بیاد آشا!  -

 

و من را پشت رسش رها کرد. چای را که بردم؛ کامران  

مشغول مطالعه  ی کتاب بود. چاره ای نداشتم باید 

 زه ای گفتتعارفشان یم کردم. فرداد با حالت با م

 

 80#قسمت
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 مامان! این برج زهرمار توی تولد من چکار یم کنه؟  -

 زن با تشر گفت: 

 

 ساکت باش ! بابات بفهمه بدش میاد! -

 

 دسنی به موهایش کشید: 

 

از وقنی اومده مثل سگه! من نخوام این کنارم باشه باید -

 چکار کنم. مرتیکه ی مغرور . 

 

 و برگشت به طرف من و گفت: 

 

؟ مثل - ؟ برو یه نیم خوای بیایی زنا کز کردی اینجا که جر پپ 

 لباس درست بپوش و بیا ! 
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ه.    فرداد داره رساغتو یم گپ 

 من تکیه زدم به دیوار: 

 

نه حوصله ی تو رو دارم، نه حوصله ی بابات رو. اگر هم -

 یم بینن اینجام مجبورم...مجبور! 

 دخپی داد زد: 

 

 توئه. خدا رو هر جر هست بهپی از اون ب-
ی

شکر ابای مفنگ

! کن  که االن اینجایی

 

 دستم را در هوا تکان دادم: 

 

ن. ازتون متنفرم. -  مرده شور همتونو بپی

 زن جیغ کشید: 
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 بس کنید...بس کنید منو دیوونه کردین! -

 دخپی دهانش را تکان دادو یی صدا گفت: 

 حرومزاده! -

 

حمله کردم به د روی آتش از جا پریدم و و من مثل اسپن

انداختم به موهای بلوند کوتاهش  و گالویز دخپی و چنگ 

شدیم. صدایمان به هوا رفته بود . در باز شد و مردی قوی 

 هیکل پا تند کرد به طرفمان و نق زد: 

 

؟ -  چیکاریم کنن حروم لقمه؟ دخپی منو یم زین

 

من را در یک دست پرقدرتش را انداخت دور بازویم و 

ع و جور کرد و دا کرد . دخپی خودش را جنحرکت از او ج

 برخاست.  لگدی به شکمم زد و درد پیچید درون جوارحم. 
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دستش را باال برد تا بکوبد به دماغم یا دهانم یا هر نقطه  

ی دیگری که کامران مچش را گرفت . چشمانش کاسه ی 

 خون بودند. اما با صدای آرایم گفت: 

 

 ن خان!  مهرا-

 

ن مرد چفت شد. نگاه گره خورد . دهانگاهشان در هم  

را بود. مرد رو به دخپی گفت:   کامران مثل شمشپ  بُّ

 

ه رو من آدم یم - آواز...برو به تولدت برس عزیزم! این دخپی

 کنم.  

 

 کامران دست مرد را رها کرد و به من گفت:   

  

 برو توی اتاقت! -
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کیس آب ریخت روی صورتم و من تکان شدیدی خوردم و 

تم به حیاط پر از گل ادرییس و نگاهم ماند روی چهره برگش

رسر آب هم در زمینه ی زمان  ی نگران کامران . صدای رسر

 حال در گوشم پیچید. پلک زدم. 

 

 کامران گفت

 

 78#قسمت

 

 چای بخوریم یا خجالت؟ -

 

فیدی نیم دهد. که چرا به من اطالعات مدلخور بودم

 کامران استکانش را برداشت و گفت: 

 

 یم خورم!   لخت-
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 و نگاه من ماند روی نقل های تازه. 

ماندن را جایز ندانستم و به اتاق رفتم و یی هدف پشت 

 پنجره ایستادم و به حیاط پشنی چشم دوختم.  

 عرص که مریم آمد؛ 

 

 فرداد و کامران در حیاط بودند. 

 

رسیده را یم چید و کامران هم شاخه ها را فرداد آلو های 

 د. نشانش یم دا

 

 آمدن مریم برای من مثل حلول نور در ظلمت بود. 

هر چند مریم خسته و رنگ پریده به نظر یم رسید. جلو  

 آمد و گونه ام را بوسید و گفت: 

 

 با این دوتا خوش گذشت؟ -
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 زمزمه کردم: 

 

 واسم سخت بود! -

 گفت: 

 ناهار جر داشتیم؟ من امروز هیچر نخوردم! یم دونم! -

 

 تادم و گفتم: پشت رسش راه اف

 

 کامران مرغ شکم پر درست کرده . -

 

 برگشت و متعجب رسی تکان داد و گفت: 

 اوه! چه کارا؟ کامران که دم به تله نیم داد. -

پیش خودم فکر کردم که یک غذای ساده اینقدر تعجب و 

 تعریف نداشت.  
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ن غذا خوردن برایم تعریف کرد که امروز یک مرگ  مریم حی 

و از قضا دخپی بچه هشت ساله ای بوده که مغزی داشتند 

 حتش شده بودند. تمام پرسنل بیمارستان نارا

 

ن جویدن لقمه اش اشکش را هم پاک یم کرد.  مریم حی 

خانه ظاهر شد در حایل که یک فر  ن داد در آستانه ی آشپر

سبد پر از آلوی قرمز در دستانش بود و من به چشم خودم 

انگار که روح از بدنش   حالدیدم که از دیدن مریم در آن

 برود ؛ ترسیده  گفت: 

 

؟-  مریم؟ چرا گریه یم کنن

  

 و رو به من ادامه داد: 

 

 چیشده آشا؟ -
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 فتم : خییل خالصه برایش گ

 

ن . یه دخپی کوچولو بوده. -  امروز مرگ مغزی داشیی

 

فرداد سبد را روی کابینت گذاشت و آمد و صندیل را عقب 

غ برای مریم ریخت و با صدای کشید و نشست. لیواین دو 

 آرام و مهرباین گفت: 

 

؟  -  پس چه روز سخنی داشنی

 

مریم که انگار حوصله ی مخالفت و عصبانیت را نداشت 

رسش را تکان داد. فرداد به دقت با چنگال برایش گوشت 

از استخوان جدا کرد و کنار بشقابش گذاشت و  های مرغ را 

 من ماندن را جایز ندانستم. 
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ون رفتم. کامران هنوز هم در حیاط بود. ز آو ا خانه بپ  ن شپر

باالی پله ایستاده و یک بغل آلو در دستانش گرفته بود. 

 من را که دید گفت: 

 

 آشا؟-

 

 این فرداد اومد سبد بیاره یا بسازه؟  

 

و ورم را نگاه کردم. سبد لب حوض را جلو رفتم و دور 

 برداشتم و دستانم را باال بردم: 

 ! ن اینجا بریزشو -

 

 یم کرد. صمم بکم نگاهم
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آلوها میان انگشتانش رس خوردند و ریختند درون سبد اما  

او هنوز درگپ  نگاه کردن به من بود. به شاخه ها اشاره 

 کردم: 

 

؟ -  بقیه اش رو نیم خوای بچینن

 

د و روبرگرداند. این مرد گذشته ای با  لبهایش را به هم فشر

 من داشت . 

 

 قن بودم و یا او. یا من عنرص منگذشته ای که   

 

 79#پست

 

ن ریخته بودند را جمع کردم و درون  آلو هایی که روی زمی 

 سبد ریختم  . 
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صدایش را شنیدم . همانطور که میان شاخ و برگ درختان  

 بود گفت: 

 

ن جا. سنگینه تو بلند نکن. -  بذار بمونه همی 

ن که نگران  حالم بود شاید یم توانستهمی 

 

شد برای اینکه من در گذشته ی او آدم بده یایی باجواب گو 

. اما به حرفش اهمینی ندادم و سبد را برداشتم. نبودم

 نوچش را شنیدم ؛ اما رفتم به طرف باغچه ؛ صدای نوچ

ن ولو شده  . همان جایی که شلنگ آب مثل مار روی زمی 

و اول روی پاهایم ریختم و لذت خنک بود. آب را باز کردم

جان و دلم احساس کردم. بعد شلنگ را روی  شدن را با 

 آلوها گرفتم. او گفت: 

 

 اینا قراره لواشک بشه! -
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 گفت:   جواب ندادم. دوباره

 

؟ -  بلدی لولشک درست کنن

 شانه باال انداختم: 

 نه!  -

ن آمد و لباسش را تکاند و آمد به طرف من. روی  از پله پایی 

ت مالید پاهایش نشست و دستش را زیر آب گرفت و دس

 به آلوها و گفت: 

 

اول اینا رو خوب یم شوریم. بعد یم ریزیم توی یه قابلمه و -

 و...  یه مقدار کم آب یم ریزیم

از باال نگاهش یم کردم. موهای پر پشتش روی پیشانیش 

ریخته بودند و دستان قدرتمندش آلوها را یم شست. 

ی در خیالم تابید؛ نشسته  ن صدایش در ذهنم محو شد. چپ 

ن و با قیچر لواشک ها را نواری یم بریدم.  بودم پشت مپ 

 صدای دست و موزیک یم آمد. 
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اهن زین که همیشه در رویاهایم با  موهای بلوند کوتاه و پپ 

خانه ی قدییم ایستاده بود  ن های تابستانه یک جایی از آشپر

؛انگار که جزو جدایی ناپذیر این صحنه باشد؛ ظرف یم 

 گفت:   شست. دهانم ترش بود. زن

 

ن حاال - نخور این لواشک ها رو. مگه خدا گفته که باید همی 

ی و یه  ؟ باز معده درد یم گپ  باید دردرس همه رو تموم کنن

مت درمانگاه!   . این خپ  نکرده هم که نیم ذاره بپی  بکیسر

 نق زدم: 

 

 مجبور نیسنی که منو اینجا نگه داری! بذار برم! -

 بشقاب را کوبید درون سینک: 

 

ندارم! بس کن! آروم د دهنتو آشا! به خدا دیگه توانبنب-

 بتمرگ یه جا. 
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خنده ها بلند بودند. رس سام آور !  عصنی بودم. قیچر را 

 کوبیدم درون سینن و گفتم: 

 

ن! -  مرده شور خنده هاشونو بپی

زن آه کشید. تحمل نداشتم. برخاستم و به طرف در 

خانه رفتم و از الی در  ن ون را نآشپر . جمع جوانها  گاه کردمبپ 

بود. فرداد لیوان به دست ایستاده بود. چشم چرخاندم. 

کامران هم بود. عبوس و یی حوصله روی یگ از کاناپه ها 

 نشسته و به بقیه نگاه یم کرد. 

 

ی با چشمان آیی  
ل خورد . من عقب رفتم. دخپی

ُ
یکهو در ه

ند گرفت. لبخ  و موهای بلوند وارد شد. قلبم  به شدت درد 

ایه به رستاپایم انداخت. انگار قهر بودم که پشتم را زد و نگ

 به او کردم. نفریی عمیق از او داشتم. 

 

نفریی آمیخته به حسادت. رفت به طرف زن  و من از  

اهن قرمزش زیباتر به نظر  پشت اندام موزون  او را که در پپ 
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انداختم. یم رسید نگاه کردم. بعد نگایه به لباسهای خودم 

ن کهنه ی ج ی ساده ای که چسبیده بود ی  او و بلوز خاکسپی

 به اندام الغرم.  رو به زن گفت: 

 

 81#پست

 

 چیشدی؟ حالت خوبه؟ -

 

صورتم خیس بود. پلک که یم زدم؛ آب یم چکید از صورتم 

اما از پشت همان نگاه خیس هم یم دیدمش. با نگراین 

 گفت: 

 

 چرا لبات یم لرزه؟ -

 

دلخوری عمیق جوانه م ؛ یک حس ، وسط جان درون قلبم

م. گفتم:   زده بود. نیم دانستم چرا دلگپ 
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ایی یادم اومده! -
ن  یه چپ 

 

حالت چهره اش نگران و دهانش چفت شد روی هم. گره 

 ابروانش سقوط کردند و لب زد: 

؟! -  جر

 

دست گذاشتم روی شکمم. درد لگدی که خورده بودم را 

 حس یم کردم. گفتم: 

 

 دیدم. آواِز تو رو -

 

هموین که عاشقش بودی.  باباش منو کتک زد. باباش 

 دوستم نداشت
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منو نیم خواست. بهم گفت حرومزاده.  تو آواِز تو هم

 دستشو گرفنی . 

 

یی حرکت ایستاده بود و چشمانش دوخته شده بود به 

 دهانم. ادامه دادم: 

 

. من خی- ن یل یادم اومد لواشک رو چطوری درست یم کین

 ؟! دارم. کامران لواشک دوست

 

 نگاهش باال آمد. به چشمانم دوخته شد: 

 

 مهران خان چرا منو دوست نداشته؟-

 

اصال مهران کیه؟ من توی خونه ی اونا چکار یم کردم؟  

 زنش هم با من دعوا یم کرد.  
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ون و برای بلعیدن آب  مثل مایه که بیافتد از حوض بپ 

 شود، گفت:  فقط هوا نصیبشدهانش را باز و بسته کند و 

 

 تو ...من ... -

 

 فرداد و مریم به حیاط آمدند. مریم گفت: 

 

 آب بازی یم کنید؟-

 

هر دو به طرفش چرخیدیم. فرداد خندید. بهت ما را 

 ندیدند: 

 

 عادت قدیمیه! -

 

و به طرف شلنگ آمد و در یک حرکت کشیدش و آب را 

 گرفت روی مریم و بعد روی من ! 
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م. و به ه زد. من خشک شده بودمریم جیغ کشید و قهقه

 کامراین نگاه یم کردم که آب از رس و رویش یم چکید....... 

 82#پست

 

ن وار در خودم خودم جمع شده بودم. --  جنی 

 

ه افتاده وکش یم آمد. یی طوری که ستون فقراتم هم به نال 

هدف چشم دوخته بودم به پنجره . مریم نشسته بود در 

 د. حوصله نداشتم. حیاط پشنی و کتاب یم خوان

 

ی که به یاد آورده بودم ؛ حسایی توانم را چالنده 
ن آخرین چپ 

 بود. 
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چشمانم را بار ها بسته بودم تا دوباره ببینم آنچه را که در 

از پررنگ تر یم شد و بیشپی روی نگاه ذهنم بود. و هر بار آو 

 کامران دقت یم کردم. 

 

ن بود.    نگاهش پر از شیشه های تپ 

 

ه اش و قرمز چ زمینه ی شمانش، تشر خوابیده در نگاه خپ 

ی که قلبم را به تپش وا یم داشت؛  ن  چپ 

 

لبهایش بود. شیفته ی ظاهرش بوده ام یا اخالقش؟ مشتم 

 چرا یادم نیم آمد؟  را گره کردم و روی تشک کوبیدم. 

 

ن همه ی گذشته ای که سایه اش را برداشته و  چرا باید از بی 

 مت به یادم یم آمد؟ آواز ! برده بود؛ فقط این قس
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سم؛ نیم خواستم بدانم  ی را نیم خواستم بپر ن دیگر هیچ چپ 

ن که یم گفتند دوستند  که چه شده و اینها کیستند. همی 

 کافن بود! 

 

 مریم و نگاه من او را دنبال کرد. فرداد رفت به طرف 

 

 دو سه کلمه حرف زدند. مریم شانه باال انداخت . 

 

از رس گرفته شد.   د. جدالشان دوبارهفرداد رس تکان دا 

 فرداد که پشت کردبه مریم ؛ نگاه مریم دوید دنبالش. 

 

ه و ثابت رفتنش را تماشا کرد. بعد کتابش را بست و    خپ 

 دستانش را گذاشت

 

 82#پست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 464  

 

 

ه ی آسمان تاریک شد.   روی رسش و خپ 

 

ناراحت  نیم دانم چه در رسش یم گذشت  ؛ اما برایش

 ی استیصالش! بودم. برا

 

 حس انسانهای افشده را داشتم.  

 

 من را طناب پیچ کرده 
ی

حسش را که نه ؛ انگار خود افشدگ

 بود. 

 

مِن جا مانده از خاطره ها را. هیچ کدام از آنچه را که  به  

یاد آورده ام به اندازه ی این آخری ترس و اندوه به دلم 

 ننداخته. 
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روی بالشت. از  اشکهای گرمم چکیدند و رس خوردند 

ه بویشان در اتاق پخش شده هم متنفر گلهای ادرییس  ک

 بودم. 

 

  از این خانه هم و بیشپی از کامران!  

 

حس یم کردم کیس موهایم را نوازش یم کند. نوک 

انگشتانش گرم بودند و حنی نفس گرمش هم به صورتم یم 

 خورد. آرامش خایص به جانم رخنه یم کرد. 

 

حال شگرف پر کنم و این  که چشمانم را باز یم ترسیدم از این

بکشد. یا حنی چشمانم را باز کنم و یگ آدمهای کابوسهایم 

دم.   را مقابلم بب ینم.  پس بیشپی چشمانم را به هم فشر

 زمزمه اش را شنیدم: 

 من دارم یم رم. گربه ی چموش! -
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قلبم تند تند یم زد. صدای کامران تمام تارهای صویی 

 لرزه در آورد. اما تالش کردم  تا تکان نخورم. گوشم را به 

 

حس کردم که  رفت و در را هم پشت رسش بست. آرام 

هنوز هم روی شقیقه ی چپم رد  چشمانم را باز کردم

 انگشتانش را حس یم کردم. لبم را گزیدم ؛ 

 

 کابوس است یا رویا!   نیم دانستم کامران

 

خاستم و به خواسته ام هست یا خواسته اش بوده ام. بر  

کردم. در نیمه شب   طرف در اتاق رفتم. آهسته بازش

 فقط صدای هن هن کولر آیی یم آمد. 
 تابستایی

 

همه ی چراغ ها خاموش بودند. راهرو را با احتیاط یط 

م بود کردم. آباژور گوشه ی نشیمن روشن بود . همه جا آرا

 . 
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. همه ی ذرات معلق و ثابت این خانه آرام بودند؛  جز من 

 نگاهم چرخید دور و ور ؛ نیم دیدمش. 

رفتم  پشت پنجره و به ایوان و حیاط  نگاه کردم .  او را 

دیدم؛  که لباس خلباین اش را پوشیده و چمدانش کنار 

 پاهایش بود. 

 

اهن سفیدش    در تاریگ قبل از طلوع پپ 

د. پلک  زدم و دوباره نگاهش کردم  ناخونک یم زد درخشی

اشگ که رسشب من و مریم درست کرده به سینن های لو 

 بودیم. 

 

لبخند نشست  روی لبهایم. به ساعت هوشمندش نیم 

 نگایه انداخت و دوباره همان کار را تکرار کرد.  
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چند دقیقه ی بعد دستش را زیر لوله ی آب حوض شست 

 بر داشت و به طرف در رفت. و سپس چمدانش را 

 

شد  و درست در لحظه ی در را باز کرد و از  البالیش خارج 

ه خانه نگایه انداخت و من خییل رسی    ع آخر بر گشت ب

 پرده ی تور را رها کردم و به دیوار چسبیدم. 

 

قطعا در این هوای دم صبح و نور کم دیدن من کار سخنی  

 به نظر یم رسید. 

 

ن نشستم. مریم با صورت صبحانه را آماده   کردم و پشت مپ 

دور و ورش رها بودند؛ نشسته و موهای پریشاین که 

 مشکوک نگاهم کرد: 

 

؟  - ن نشسنی  عجیب نیست که تو این موقع رسحال پشت مپ 
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 شانه باال انداختم : 

د! گفتم الاقل تو روگرسنه روانه کار نکنم. حاال - خوابم نپی

 بده که صبحونه یم خوری؟ 

 

خمیازه کشید و رفت رساغ سینک و خم شد و صورتش را 

 رف من و گفت: آب زد. برگشت به ط

 اگه کامران بفهمه اینجا صورتمو شستم؛ کیل غر یم زنه! -

 

 پنپ  را کشیدم روی نان : 

 

 ه دوست نداره انجام یم دی؟ خب چرا کاری رو ک-

اهنش:   با دستش آب صورتش را گرفت و کشید به پپ 

 

این طایفه ادا و اصول زیاد دارن ! اگر بخوای بهش توجه -

 کنن که واویالست! 
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 و چایی که برایش ریخته بودم هم 
ن و بعد نشست پشت مپ 

زد. لقمه ی نان و پنپ  را چپاند درون دهانش و چایش را 

 و گفت: هورت کشید 

  

؟-  عرص یم خوام برم یه خونه ببینم؛ دوست داری بیایی

 

 83#پست

 

 دهانم از جویدن لقمه ام جا ماند. گفتم: 

 

 خونه چرا؟-

  

اد و وامم هم هفته ی دیگه در میاون آپارتمان رو فروختم. -

ه که یه جایی پیدا کنم. داداش 
تا قیمتا باز عوض نشده بهپی

م پیدا کرده. هم جاش خوبه و همکارم این آپارتمان رو واس

 هم قیمتش! 
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ده شد . خریدن خانه به معنای تصمیمش برای  دلم فشر

ن از اینجا بود. با اینکه از قبل آمادگیش را داشتم ؛ اما  رفیی

 اراحت شدم. به زور گفتم: ن

 

 چه خوب! باشه منم میام. -

 

لبخند زد و بقیه صبحانه اش را خورد و با عجله رفت تا 

 آماده شود. 

 

ون یم آمدم.   تصمیمم را گرفته بودم. باید از این عزلت بپ 

ی  ن دیر یا زود تنها یم شدم و باید برای خودم و تنهاییم چپ 

 پیدا یم کردم. 
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. در کمد را باز کردم. هم به اتاق رفتم مریم که رفت؛ من 

و شلوار  گشادکه به تونیک سیاه رنگ و شایل را برداشتم

 ا. آنها یم آمد ر 

 

لباسها را پوشیدم. شال را روی رسم انداختم. فهمیده بودم  

ون  که بپ 
 یم دیدم فرق یم کرد. لباسهایم  با مریم و یا زناین

 

وی عطری کهنه دست کشیدم به تونیک ابریشیم نفیس. ب

داشتم.  موبایلم را برداشتم و  یم داد. عطری که دوستش

 کردم. مکان یابش را روشن

 

راحت بود که یم توانستم راه رفته را برگردم. اینطور خیالم 

با دلهره پیام هایم را نگاه کردم. هیچ پیایم نبود. نه از کامران 

 و نه از جنان! 
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مران بودم. و با آنکه یم نیم دانستم چرا منتظر پیایم از کا 

ا چند کلیک حنی شده یک سالم کوتاه برای جنان توانستم ب

 بفرستم؛

 

تم. کارت بانگ ام را درون کیف پول اما جراتش را نداش 

کوچگ گذاشتم. عینکم را زدم و با ترس هایم مبارزه کردم و 

راه افتادم. به حیاط رفتم. خورشید باال آمده. و یم 

 درخشید. 

 

 های لواشک رد شدم و به جایی که که کامران ار سینن از کن 

 ناخونک زده بود نگاه کردم. 

 

پشت در ایستادم و دو سه نفس کوتاه کشیدم و در را 

گشودم. برای بار چندم کلیدها را در قفل در چرخاندم تا 

ن شوم راه برگشت دارم. هوای ابتدای تپ  ماه در اول  مطمی 

ناری انداختم. و نه ی کبه خا صبح خنک بود. نیم نگایه

ی نبود.  بعد به دو در بزرگ دو سوی کوچه. هیچ خپی
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آرامش محض حکمفرما بود. قدمهایم را ابتدا لرزان و بعد با 

ی برداشتم. صدای گنجشکها مثل  اعتماد به نفس بیشپی

 بود. 
ی

 رسودی همیشگ

 

شالم را کیم جلو کشیدم . تا صورت آسیب دیده ام را  

ر بلندی خانه  یگ از بپوشاند. در  ها باز شد. و صدای قپ 

داد. مردی قد کوتاه و میانسال دو کیسه ی بزرگ زباله 

 که به من نگاه کرد. دستش بود. از گوشه ی چشمم دیدم

 

اما من شال را جلوتر کشیدم. نیم خواستم همسایه ها من  

ند. شاید برای کانران بد یم شد. او مرد  را تحت نظر بگپ 

 یم کرد و منمح ینه در امجردی بود ک
ی

ن از ل زندگ هیچ چپ 

و از کنار هایم را تند کردماطرافیانش نیم دانستم. پس قدم

پرت کردم. از پیاده مرد گذشتم و تقریبا خودم را به خیابان

رو باریک و زیر سایه ی درختان ون و توت گذشتم و به لکه 

ن را نگاه  کرد م. های  سیاه توت های له شده ی روی زمی 

تم؛ فقط یم خواستم در محیط اطرافم کنکاش  نداشهدفن 

م و یا کنم. شاید از دیدن خیابان ها و آدمها کیم آرامش بگپ 
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ی به یادم بیاید. میوه فروش  محله در حال جدا کردن  ن چپ 

 گوجه های سالم از گندیده ها بود. 

 

یجات تازه  بودند.  ن دو سه زن هم در حال انتخاب کردن سپی

 که دکور زیبایی د غذایی موارگفروشگاه بز 
، بسنی فرویسر

داشت، فروشگاه بزرگ مبلمان وهمه ی مغازه ها را خوب 

نگاه کردم. از دو سه خیابان گذشتم و به خیاباین پهن تر 

ی از شلویعن  رسیدم. هر از گایه اتومبییل یم گذشت. خپی

 های میان شهر نبود. 

 

از اول هم یم دانستم که خانه ی کامران در منطقه ی 

گلدان خوب و آرایم ست. کافه ای با دیوارهای مرمر سیاه و  

ن و  های پیچک آویزان توجهم را جلب کرد. در پیاده رو مپ 

ها نشسته  ن صندیل چیده بودند  و دوسه نفری هم پشت مپ 

و در حال خوردن صبحانه حرف یم زدند. به خودم جرات 

ها نشستم. پش جواین منو دادم  ن و رفتم و پشت یگ از مپ 

ون آمد. شالم را روی صورتم رس داب دم. ه دست از کافه بپ 

 صدایش را شنیدم که گفت: 
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 خوش اومدین خانم! این منو ... -

 

 میان حرفش: پریدم

 

 یه قهوه ترک لطفا! -

 

رس تکان داد و رفت. به زن و مرد جواین که در حال عکس 

ن از  کردم . و بعد به دو بشقابهایشان بودند؛  نگاه گرفیی

  جواین که لباسهای رنگ روشن و تابستانه تنشان بود دخپی 

و موهایشان را روی شانه هایشان رها کرده بودند. به 

 سالمت و زیبایشان و خنده های از ته دلشان غبطه خوردم

ها از شال جلو کشیده  ن . پیش خدمت و آدمهای پشت مپ 

 شدند اما من به این نگاه ها عادت داشتم.  ی من متعجب 
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ه خوردم؛ باز هم راه رفتم و فکر کردم و آدمها را م را کقهوه ا

نگاه کردم.  اما ذهن من تکه هایی را گم کرده بود که یافتنش 

 بیس دشوار یم نمود

 

 84#پست

 

 

 راه رفته را برگشتم و به خانه رسیدم. 

 

؛ کنجکاو شده بودم که نگایه به در خانه ی فرداد انداختم

ا باز کردم و وارد حیاط شدم و داخل خانه اش را ببینم. در ر 

کردم. انگار که یک قله ی دست آهسته بستمش و قفلش  

ون رفتنم. لبخند روی  نیافتنن را فتح کرده بودم  با این بپ 

 لبهایم نشسته بود. 
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انرژی گرفته بودم برای ادامه روز. ماکاروین درست کردم.  

ن یک گوش دادم و گلدانها را آب دادم و برگهایشان را موز  تمپ 

شتم و رفتم کردم. ظهر بشقاب ماکاروین و کیم تریسر را بردا

ن خواندن کتاب غذا  زیر سایه ی درختان نشستم و حی 

 خوردم. تنهایی باعث یم شد نتوانم بخوابم. 

 

احساس امنیت نداشتم! اما آن روز روی کاناپه ی 

یم روی هم افتادند و نتوانستم در نشیمن  چشمهادرون

ن برابر رخوت به وج ود آمده مقاومت کنم. پلکهایم سنگی 

 ر نظرم محو شد و خوابیدم. شدند و پنجره د

 

وزه ای تنم بود و موهایم آبشار گونه  لباس ابریشیم آیی فپ 

 دور و ورم رها. جنان با لبخند نگاهم یم کرد. 

 

 یم آوردم. گفتم: اما دل من خون بود و به روی خودم ن

 

 دنبالم. دیر شد! چرا این مرتیکه نمیاد -
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 جنان شیشه ی ادوکلن را به دستم داد: 

 از این خوشش میاد. -

 

 ادوکلن را گرفتم و گفتم: 

 گور پدرش! -

 

اما با دقت ادوکلن را به موهایم و بدنم زدم. صدای 

که بلند شد؛ دلشوره امانم را برید . اما کیفم را چنگ آیفون

ون رفتم. دکمه ی آسانسور را  زده بودم  زدم و از آپارتمان بپ 

و منتظرماندم. در که باز شد؛ از دیدن او درون آسانسور 

 قلبم یم خواست از حرکت بایستد. لب زدم: 

 

 بل !  ج-
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کت و شلوار خوش دوخنی تنش بود و تکیه زده به دیواره 

من را برانداز یم کرد. نیم آسانسور با سگرمه های در هم

 دانستم که باید وارد اتاقک بشوم یا نه. 

 

 گفت:   و ا

 

؟ - ن  مگه نیم خواسنی  بری پایی 

 

مردد پا درون آسانسور گذاشتم و سغ کردم نگاهم به 

که یادم نیاید معاشقه امان را و قول و   نگاهش گره نخورد. 

قرارهایمان و مرد عشقی که باخته بودیم را. وقنی دستش 

رفت به طرف دکمه های آسانسور و متوقفش کرد ؛ 

 . هیجان زده نگاهش کردم

 

حرکت آین جلو آمد گردنم را چسببد و لبهایش را در یک 

 چسباند به لبهایم و به شدت بوسیدم و نفس زنان گفت: 
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آشا  نکن این کار رو! به خدا من دوستت دارم ! جونمو -

برات یم دم. نرو! خواهش یم کنم! فرار یم کنیم و یم ریم یه 

 جایی که دستشون به ما نرسه. 

 

ین بوسه   نش صورتم را لمسو با نوک انگشتا کرد. طعم شپ 

 اش روی لبهایم بود . اما چشم از او گرفتم: 

 

آدم شوجن بردار نیست! هنوز شپ  بازی نکن! این با دم-

یم. یادم  نرفته که نزدیک بود هر دومون بمپ 

او بازوهایم را گرفت و من را به خودش چسباند و خدا یم 

 داند که چقدر یم خواستمش! 

وجودش بودم و چطور چشمان درشتش شنه ی چقدر ت

 دلم را برده بود. از میان دندان هایش غرید: 

 

 یم خوای تبدیل بیسر به هرزه ی اون مرتیکه؟ -
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 خودم را عقب کشیدم: 

 

ی بشنوم. من به تو قویل - ن دهنتو ببند جبل!  نیم خوام چپ 

ندادم ! تو هم یگ مثل بقیه! برو دنبال یگ از اونایی که 

 جون یم دن! نه من که اصال نیم بینمت. واست 

 

کرد . با را زدم و آسانسور حرکت   و از زیر دستش دکمه

 دلخوری نگاهم کرد: 

 

قسم بخور که به من حیس نداری و منم یگ مثل بقیه ام! -

و فراموش کردی؟  ن  چطور همه چپ 

 یم خواستم بگویم

 

م! عاشقتم! " اما در عوض گفتم:    ؛"برات یم مپ 

 

! که اصال برامخورمیم قسم-  مهم نیسنی
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تش و بوی آسانسور ایستاد و در باز شد و من از کنار او هیب

تلخش و دل شکسته اش گذشتم و رفتم به طرف دو مرد 

تنومندی که منتظر بودند تا من را به میهماین خصویص 

ند. جبل نالید:   شیخ بپی

 

 نرو! -

دها دستش را و من قدمهایم را تند تر برداشتم. یگ از مر 

م را میان دستش دراز کرد و من دست ظریف و الغر 

ی کف دستش شبیه به شعله گذاشتم و احساس کردم گرما

 های آتش جهنم است.  

 

از ترس و انزجار از خواب پریدم. اولش گیج و منگ بودم؛ 

بعد نویع عشق قوی درون رگهایم احساس کردم. نویع 

ن محض. جبل ! جبل را یادم نیم  آمد؛ اما یم خواسیی

ین و  خواستمش! انگار خییل دوستش داشتم. انگار او بهپی

 یم بود. اشکهایم چکیدند. مهم ترین آدم زندگ
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مستاصل بودم و نیم دانستم چطور یم توانم این حال بد  

را از خودم دور کنم. نشستم روی کاناپه و زانوهایم را در 

دم. پشت رس هم زمرمه کردم:   مشتهایم فشر

 

 حل به من بده! خدا کمکم کن!  یه راه خدایا -

خانه رفتم . چند  ن جرعه آب یی حال برخاستم و به آشپر

 خوردم. صدای زنگ آیفون بلند شد. 

 

متحپ  به پشت رسم نگاه کردم. هر سه نفرشان کلید  

داشتند. فرداد و کامران ماموریت بودند و مریم دم غروب 

نش را زدم. یم آمد!  به طرف آیفون رفتم و دکمه ی دوربی

ایستاده بود تقریبا جا خوردم. از دیدن کیس که پشت آیفون

ه کیسه های زباله دستش بود؛ با همان همان مردی ک

لباسها و شمایل و اخمهای در هم پشت در ایستاده بود . 

 کیم نگاهش کردم . 
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هایی زیر لب گفت  
ن د و بعد چپ  او هم دو سه بار زنگ را فشر

گاه کردم. رسید جلوی در همان و رفت. مسپ  رفتنش را ن

 خانه و کیم دور و ورش را نگاه کرد و رفت داخل . 

 

 85#پست

 

 ترسیده بودم و نیم دانستم باید چکار کنم! 

 

موبایلم را برداشتم و به مریم زنگ زدم. جوابم را نداد.  

 گزیر در واتس اپ به کامران پیام دادم: نا 

 

؟/ راستش من ترسیدم! - یه آقایی از  / سالم کامران/ خویی

ن اون خونه ی بزرگ اومد و  در زد . من از پشت دوربی 

 دیدمش ویل در رو باز نکردم!  
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ن دیگری به ذهنم نرسید برای  بعد هر چه فکر کردم ؛ چپ 

 . ن  نوشیی

 

حنی پرده ها را هم جهت درها را چک کردم؛ قفل بودند ! 

ه احتیاط کشیدم و تلویزیون را روشن کردم و به آن خپ 

ن زنگ ماند م. ده دقیقه ی بعد کامران زنگ زد . با دومی 

بود. هیچ صدایی نیم آمد  ارتباط را وصل کردم. جای آرایم

 او گفت: 

 

 الو...الو آشا! -

 

 زمزمه کردم: 

 

 سالم! -

 ت: با همان صدای بم و لحن محکمش گف

 سالم ! حالت خوبه؟ -
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 مریس! -

 

س! اون مرد مستخدم  اون خونه ست. حتما فک- ر کردم نپی

ن   که در رو باز نکردی من خونه ام  که اومده و در زده. همی 

 کافیه! 

 

 

 تلفن را چسباندم به گوشم و گفتم: 

 باشه! -

 کیم مکث کرد و ادامه داد: 

! کتاب بخون! مریم هم یم رسه! ببینم ناهار - ن فیلم ببی 

 خوردی؟ 

 

نگرانم بود! اما من حیس از نگرانیش نیم گرفتم. ناخنم را 

 دندان گرفتم: به 

 آره ! ماکاروین درست کردم. -
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 تک خنده ای زد: 

 غذای تنبال! -

 

 جوایی ندادم. او گفت: 

 من تازه رسیدم هتل و اینکه اینجا نیمه شبه!  -

 کروم: 
ی

مندگ  لبم را گزیدم و احساس رسر

 ببخشید که یی موقع پیام دادم! -

 

 با صدای آرایم گفت: 

که پیام دادی! هر   خواهش یم کنم! خوب کاری کردی-

پیام بده. من پیام تو رو روی آالرم گذاشتم و  وقت ترسیدی

 رسی    ع جواب یم دم. 

 پلک زدم و دوباره پیامش را خواندم و نوشتم: 

! ممنون-  م کامران. خوب بخوایی
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 مریس عزیزم! -

 و یک استیکر ! 

ه ی تلویزیون ماندم. همه ی  از واتس  اپ خارج شدم و خپ 

دو پهلو بود. مخصوصا حاال که فهمیده بودم  رفتار کامران

ی را دوست داشته   که من را دشمن ین دانسته؛ به او دخپی

 احتماالت دیگر هیچ فکری نیم کردم.  

 

افتاد به خوایی که دیده بودم. در یک تصمیم  باز هم یادم

 به جنان که به غپ  از شماره ی کامران، مریم، فراد و 
آین

یوتراپم  تنها تلفن ن  ثبت شده در گویسر بود؛ پیام دادم:  فپ 

 

؟ سالم-  جنان! خویی

 

 من آشا هستم. 
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چند دقیقه منتظر ماندم ؛ اما جوایی دریافت نکردم. گویسر 

را روی کاناپه رها کردم و به حیاط پشنی رفتم. یگ از 

صندیل ها را زیر پایم گذاشتم و یک خوشه غوره چیدم  و با 

ند از باالی نرده ها وارد توهم و ترس از اینکه کیس بتوا

قریبا ت حیاط پشنی بشود جنگیدم. هر چند یم دانستم که

کار غپ  ممکنن هست ؛ اما ریشه ی این ترس را هم نیم 

 توانستم  خشک کنم. 

 

کاناپه کز کردم و غوره ها را شستم و نمک زدم و باز درون

ه تلویزیون شدم . کانال ها را عوض کردم و روی یک  خپ 

ریی که برنامه ی نیم روزی پخش یم کرد متوقف کانال ع

 که 
ی

با هیجان از خانه داری شدم. به زن خوش آب و رنگ

حرف یم زد نگاه کردم. و چه خوب معنای حرفهایش را یم 

فهمیدم. حنی حس یم کردم که اسمش را هم یم دانم ؛ اما 

 به ذهنم نیم آمد. 
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 عرص که مریم آمد؛

 

 نظر یم رسید. رسدرگم و خسته به  

 

یک لیست شماره تلفن روی کاغذی نوشته و کنارش روی 

ن گذاش ته بود و همانطور که کتلت یم گذاشت البالی مپ 

 نان و لیمو یم چکاند شماره یم گرفت. 

 

پر با امالیک حرف یم زد. بعد  به دیگری زنگ زده و با دهان

تشر یم زد و من هم در سکوت کامل روبرویش در صندیل 

 رده بودم.  کز ک

 

از سکوت پشت رس هم من به خودش آمد و دو سه پر 

 و گفت:  ریحان بر داشت
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واقعا معذرت یم خوام! این جماعت اگر زور پشت -

 رسشون نباشه آدمو رس یم دوئونن.  

 لبخند کم جاین زدم: 

 

 حاال خونه رو چکار کردی؟ -

 

 به کتلت ها اشاره کرد: 

 

ید به فکر ورزش باشم. دستپختت یه جوری خوبه که با-

 اق یم شم! دارم چ

 باز هم لبخند زدم: 

 

 نوش جانت! -

خونه رو که نخریدم. اما یه ساعت دیگه یم خوام برم یگ -

 دو مورد رو ببینم. تو هم بیا ! 
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بعدش هم با هم یم ریم یه دوری یم زنیم . من یم خوام  

ایی بخری! 
ن  مانتو بخرم! بد نیست تو هم یه چپ 

 

فشار آوردم که از ماجرای صبح حرفن ه خودم هر چه ب

ون رفته ام  ؛   بزنم نتوانستم. اگر مریم یم فهمید که تنها بپ 

 

جهانم را نصیحت هایش را  ردیف یم کرد و من یم خواستم

کنم. جهاین که فراموش کرده بودم را. و غر و لند   کشف

 مریم مثل مته ای بود که مغز آدم را سوراخ یم کرد.  

 

 ه! باش-

 

 را جمع و جور کرد . من هم یی 
ن از جایش برخاست و مپ 

خانه نگاه یم کردم. او  ن هدف به گلهای پشت پنجره ی آشپر

 گفت: 
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 عماد ازدواج کرده! -

 

ل دار و درس خوانده ی سننی را اما مرد هیکنیم شناختم آن

ی در دلم تکان خورد. مریم اسکاچ را محکم تر روی  ن ؛ چپ 

 بشقاب کشید: 

 

زودی! نذاشت عرق اون رابطه خشک بشه! این به -

 نذاشت چهار صباح بگذره!  

 

لکه مکث کرد . همزمان دستانش هم از تالش برای زدودن

 لویش گفت: های خیایل وا ماند. بعد با صدایی از ته گ

 

من که نیم گم عاشقش بودم! اصال واسم هم مهم نیست -

م که که چه گویه خورده. فقط ناراحت اون احمقی هست

 گولشو خورده.  
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به ناخن های کوتاهم نگاه کردم. برایم نامانوس بودند. انگار 

 نباید دستانم اینقدر پاک و ساده یم بودند. گفتم: 

 

وزه! اوین که اومده توی مریم! دلت فقط برای خودت بس-

 همش قبلیت خودش انتخاب کرده که بسوزه!  
ی

 زندگ

 

 نافذ و دلگپ  بود:  مریم از رس شانه نگاهم کرد. نگاهش

 

همه ی ما چوب همون انتخاب اشتباه رو یم خوریم. چون -

یم دونم قراره چه بالیی به رسش بیاد در کنار اون آدم رواین 

 ناراحتم! 

 بعد هم برگشت و دوباره بشقاب را سابید. 

 

چوب که حال اکنون من به خاطر خوردنبه این فکر کردم 

از آواز در نظرم جان کدام انتخاب اشتباهم هست! و ب
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رفت و به طرز عجینی گلویم پر بغض شد. شاید چون گ

خانه، نه از رس امیدوار بودم کامران، مرد عبوس این

عالقه ی قدییم من را پذیرفته دلسوزی  که از رس یک

 باشد.  

 

خانه رهایش  ن  همراهم که جایی از آشپر
صدای دینگ گویسر

ابروهای مریم باال  کرده بودم؛ نظر من و مریم را جلب کرد. 

 یدند و من مضطرب شدم. مریم گفت: پر 

 

 اوه! پیام داری! -

 

ی یی خیال نشان داد! 
ن  خودم را به طور اعجاب انگپ 
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 من حنی از جایم هم تکان نخوردم: 

 

هیچ کیس جز ایرانسل و پیام های تبلیغایی رساغ من نمیاد! -

 آخه من هیچر نیستم! 

 

  

م به موبایلم ی چشمنکه حنی از گوشه برخاستم و بدون آ

خانه خارج شدم. در حایل که با تمام  ن نگایه بیندازم از آشپر

وجودم التماس خدا یم کردم که مریم تلفنم را چک نکند. 

ی یم  ن باید من هم برای گویسر ام قفیل ، اثر انگشنی چپ 

 گذاشتم!  

 

چند دقیقه ی بعد مریم از کنار من که خودم را مشغول 

 شت و گفت: واندن نشان یم دادم گذکتاب خ
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م! تو هم کم کم آماده شو! یم خوام با - برم یه دوش بگپ 

مت.   ن کامران بپی  ماشی 

 

و خنده ای کرد که نیم دانستم برای چه بود! کامران که 

 همیشه اتومبیلش را در اختیار او یم گذاشت! 

 

ن آب بلند  تا مریم به حمام درون راهرو رفت و صدای ریخیی

خانه و با چشم به ؛ من قدم تند کردم به شد  ن طرف آشپر

 دنبال گویسر گشتم. روی کابینت کنار تخته رسوها بود.  

 

س زیادی از راهرو گذشتم و  موبایل را بر داشتم و با اسپی

از طرف جنان وارد اتاقم شدم . حدسم درست بود. پیام

 بود.  

 

جایی که  به عریی پیام داده بود و من توانایی خواندنش را از 

 نیم دانستم ؛ داشتم. 
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 سالم آشای عزیزم -

 

ت خدا رو شکر که پیام دادی. نیم دوین این مدت چقدر به

فکر کردم و چقدر برات نگران بودم. حتما حالت بهپی شده 

 که پیام دادی!  

 

پیام رو به عریی فرستادم که احیانا اگر کیس خوند نتونه 

 بفهمه .  

باهات  دلم برات تنگ شده. کامرانآشا به اندازه ی یه دنیا 

 خوبه؟ یم توین راه بری؟ درمان شدی؟ 

 

یل داشت که توانست  نیم دانم این چند جمله چه پتانسی

حال من را دگرگون کند . طوری که اشکهایم راه گرفتند. 

 دستانم یم لرزیدند. من هم به عریی برایش نوشتم: 
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ه . اما هیچر - یادم نمیاد. یم یم تونم راه برم. حالم بهپی

خوام بدونم چه بالیی رسم  خوام بهم کمک کنن جنان! یم

 من جر بو 
ی

 دهاومده. نقش جبل توی زندگ
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ن من االن نیم تونم حرف بزنم! -  ببی 

 

حرف به وقت ایران منتظرم که با هم ۱۲اما شب ساعت  

 بزنیم.  

 

 که تو دوست خییل خویی بودی! شک ندارم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 501  

ش درون کشوی پاتخنی . کردم و انداخت  تلفن را خاموش 

ن بودن با  یم ترسیدم از اینکه جنان بخواهد زودتر و حی 

د.  مریم ناگهاین   تماس بگپ 

جلوی آیینه ایستادم و دسنی به موهایم کشیدم و چهره ام  

 را کاوش کردم. 

 

 جنان نقطه ی نوراین در فکر سیاهم بود!  

 

شه ها دودی مریم صدای ضبط اتومبیل را زیاد کرد. شی

ن را به رس   عت راند و از کوچه خارج شد. بودند و مریم ماشی 

 

 گفتم: 

 

صبح یه مردی  اومد در رد. به کامران پیام دادم و اون -

 گفت که  مستخدم اون خونه باغ هست. 
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 گفنی فامیلشون محسنن هست؟ 

 

 کرد:   مریم لبهای رژ خورده اش را غنچه

 نیست!    چقدر این آدم فضوله! دست بردار -

 شانه باال انداختم: 

 چرا ؟ -

 

 مریم دسنی به موهایش کشید: 

 

اسمش روش هست دیگه؛ فضوله. دیده من یم رم و میام -

خونه . یم خواد رس در بیاره! ویل کور خونده. یم توی این

 رم گوششو یم کشم مرتیکه ی کچل کوتوله! 

 

 خندیدم : 
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 واویال! -

 

  پیچید درون خیابان پهن تری: 

 

ن شکیل؟ -  مگه دروغ یم گم؟ نبود همی 

رسم را تکان دادم و برای آنکه نخواهم ییشپی از مردی که به 

نویع هم ترسانده بودم و هم کراهنی خاص داشت بشنوم؛ 

 گفتم: 

 

 خییل دوره خونه ای که پیدا کردی؟ -

ن تره!  نه دو تا خیابون-  پایی 

 

ابان دیگر و درست یم گفت. پنج دقیقه ی بعد وارد یک خی

در یگ از فریع هایش  شد. خیاباین که رس باالیی داشت و 

درست وسط خیابان ساختماین با نمای سنگ عسیل رنگ 

و پنجره های بزرگ دودی  متوقف شد. جلوی ساختمان و 
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ختان کاج و ون و بووته های  در حاشیه پیاده رو باغچه و در 

. مریم اتومبیل را کنار جدول پارک کرد و گفت ن  : سپی

 

خب رخش آقای بد اخالق رو بذاریم اینجا و بریم خونه -

 رو ببینیم.  . 

 

 از دهانم پرید: 

 واقعا چرا انقدر عبوسه! -

مریم کیفش را از صندیل عقب چنگ زد و نگاه شیشه ای 

 ت و گفت: سیاهش را به چشمان من انداخ

 

 و تجربه های گذشته هست که آدمها و -
ی

! فقط زندگ
ی

زندگ

 ن رو یم سازه! خلق و خوشو 

 رس تکان دادم: 
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 تکلیف من چیه که گذشته ندارم؟ 

 

ن فک باالیش  تا اثر  زبانش را کشید به دندان های پیشی 

 احتمایل رژ پاک شود و گفت: 

 

ه؛ حاال که گذشته تعریف و توضیچ براش ندارم؛ جز اینک-

نیست برای خودت خلق و خوی خوب بساز! چون تو 

ی نداری که ن با یاد آوریش یه خودت و دیگران رو  چپ 

 عذاب بدی! 

 

پس به عنوان یه  شانس بهش نگاه کن! سغ کن خلق و  

. این هم به خودت کمک یم کنه  خوی ایده آل داشته بایسر

 و هم به بقیه!  
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 در را باز کرد و گفت: 

 

ن آشا جون-  بپر پایی 
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 مرد امالیک در الیی منتظرمان بود . 

 

ن دسته کلید انگشتانش یم چرخاند و قیافه ی ی را بی 

طلبکاری داشت . همانطور که نگاهش روی صورت آسیب 

 دیده ی من بود ؛ به مریم گفت: 

 

 خانوم دکپی یه کم دیر کردین! کیل انتظارتون رو کشیدم-
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و لبخند مضحگ زد. من به مریم نگاه کردم و در همان 

ن  گه زخمهایم نا روی رد حواسم به این بود که شالم ر حی 

 دارم. مریم گفت: 

 

ن طبقه ی چندمه؟ -  گفتی 

 

ین بازیش پس زده شده بود؛ یی حوصله گفت:   مرد که شپ 

 

 طبقه چهارم . واحد یازدهم.  -

 

و مرد در یر ما آمد. من و مریم به طرف آسانسور رفتیم

ه ی من بود و وقاحتش را به زبان  درون آسانسور هم خپ 

 آورد: 

 د نده! خدا ب-

 

نده ی همیشگیش گفت:   مریم با همان صدای ُبرَّ
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 فکر نیم کنم به شما ربیط داشته باشه جناب! -

س آن موقعیت لبهایم را درون  مرد یکه خورد و من از اسپی

 دهانم جمع کردم . 

 

دلم برای مرد فضول سوخته بود که اینطور تو دهاین یم  

 خورد از مریم. 

 

اشت و دلبازی د بود. سالنواحد شمایل و آفتابگپ  

خانه ی نو نوار و شیک . دو اتاق خواب که هر دوشان  ن آشپر

تراس داشتند. کف خانه از رسامیک برافی پوشانده شده 

 بود. مریم گفت: 

 

 نظرت چیه آشا!؟ -

 از پشت پنجره خیابان و درختان  را نگاه کردم و گفتم : 
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 به نظرم جای آروم و خوبیه! -

 مرد گفت: 

 

مون خلوته و مزاحم ندارین.  گه این ساختخانوم درست یم-

ش هم که کامله . حاال  ن در ضمن خونه کلید اوله و همه چپ 

ایی رو تغیپ  بدین دیگه 
ن ن یه چپ  اگر شما خودتون بخواهی 

 ی هست. سلیقه ا

 

ی نگفت. بعد  ن مریم متفکر اطراف را با دقت نگاه کرد وچپ 

 به صفحه ی موبایلش نگایه کرد و گفت: 

 

ویل کلید رو بدین دست مسوول الیی که  سندیدم! من که پ-

 فردا برادرم هم بیاد ببینه و بعد برسیم خدمتتون. 
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مرد ابرویی باال انداخت و بعد از کیم تامل که نشانه ی 

 یتیش بود؛ گفت: نارضا

 باشه ! مشکیل نداره! -

 

ن  ن کلید مطمی  با هم به الیی رفتیم و مریم از امانت گذاشیی

ن کامران شد و با مرد خ داحافیطن کردیم و به طرف ماشی 

سوار شدم و خودش هم رد رفتیم. مریم در را باز کرد و من 

ن موتور سیکلت امالیک را دنبال کرد و گفت:   رفیی

ن ! درها رو -  هم قفل کن تا من برم و برگردم. بشی 

 

از آینه دیدمش که وارد الیی شد و ده دقیقه ی بعد برگشت 

وی لبهلیش نقش بسته بود.  پشت . در حایل که لبخندی ر 

 فرمان نشست  و گفت: 

 

رفتم از الیی من کیل سوال پرسیدم و اسم صاحبخونه و -

ر تلفنش رو هم گرفتم. آمار همسایه ها رو هم تا حدودی د

 آوردم. 
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 او: 
ی

 خندیدم به زرنگ

 

 باریکال به تو!  -

 

 رسش را به تاسف تکان داد: 

 

هر جوری هست که باید بابت جامعه و این شمتاسفانه این-

. یی  هر 
قدیم که بر میداری هزار و یک ضمانت داشته بایسر

گدار به آب زدن یعنن نابودی. من شخصا به هیچ آدیم 

 که از 
ی

اعتماد ندارم. اتفاقات و تجربه های کوچک و بزرگ

 کردن رو 
ی

قبل داشتم باعث شده که راه و روش تنها زندگ

 خییل خوب بلد باشم. 

 

ن را یم راند و  ه مریماز نگا خوشم آمده بود. متفکر ماشی 

 انگار در ذهنش حساب و کتاب یم کرد که گفت: 
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هر جوری حساب یم کنم یه مقداری کم دارم واسه -

 خریدنش.  

 

 گفتم: 

 

 خییل مبلغ زیادیه؟ -

 

 شانه باال انداخت: 

 برای من خیلیه! -

 

! خب باید از یگ کم- ی! قرض بگپ   ک بگپ 

 ز گ؟ مثال ا-

 

 لبهایم را جمع کردم: 
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ن  -  خب تو کساین رو داری که یم تونن بهت کمک کین

 با چشمان گشاد نگاهم کرد: 

 

 گ ؟ -

 

 کامران، فرداد و من! -

 

 دستش را باال آورد: 

 

به خاطر خدا بس کن! من به این دو تا آدم هیچ وقت رو -

نیم ندازم. تو هم که فعال در وضعیت نرمال نیسنی و حنی 

ن حاال تمام پول اون خونه رو بدی هم من قبول  اگر همی 

 نیم کنم.  

 

دم:   دستانم را به هم فشر
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؟  -  خب چرا ا  اونا قبول نیم کنن

 

د. خورشید   کم جان یم تابید و دستانش را روی فرمان فشر

 خیابانها در سایه ی دلپذیری فرو رفته بودند: 

 

ن ضعیفم! چون که م- ن یه زن چون که نیم خوام فکر کین

 مبارزم نه محتاج! 

 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

ن - این بخش از از صحبت هات رو قبول ندارم! کمک گرفیی

اصال کار بدی نیست. موضوع اینه که آدم درست رو 

. انت  خاب کنن
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. که اگر  ن که من فکر یم کنم اون دو تا مرد آدم درست هسیی

نه به خاطر  نبودن ؛ تو یک لحظه هم توی خونه ی کامران

 من که به خاطر هیچ احدی نیم موندی. 

  

 در سکوت یم راند . ادامه دادم: 

 

 دارم! ما یی عقل نیستم که؟ برای یه -
مریم! من فرامویسر

 از اخالق و آدم کافیه که در یط س
ی

ه ماه بتونه بخش بزرگ

 روحیات هم خونه ایش رو بفهمه. 

 

ما حال و و من درسته که از گذشته ی تو خپی ندارم ا

که اون دو نفر رو حدی  اخالقت رو شناختم. به همون

شناختم. پس غرور رو کنار بذار و از یکیشون کمک طلب 

ه!   کن! اگر از فرداد کمک بخوای بهپی

 پوزخند زد: 

- !  برعکس حرف یم زین دخپی
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 اشتباه نکن! -

 

ن از فرداد یم تونه به کم احساس طفییل   این کمک گرفیی

 تو رو کم کنه. شاید در نگاه اول برات بودنش و یی توجیه

 ای! بد باشه که از فرداد کمک بخو 

 

 اما این به نقطه ی قوت یم شه

 

توی رابطه اتون. یم تونه یه مرهم باشه روی زخیم که  

 زده. 
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ن کنن که تونسته بعد از اون  یم توین بهش اینطور تلقی 

 یم ده؛  اتفاق بدی که من نیم دونم چیه و تو رو عذاب
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 !  امیدوارش کنه به دلجویی

 

ی کردم:   جوایی نداد. پر حرفن بیشپی

 

یه شانس بهش بده مریم. نقش بازی یم کنن اما من -

ن   که سواری پایی 
 نگاهت رو یم فهمم. از اون خر شیطوین

 بیا. 

 

 و 
ی

. خدا به اون بزرگ ن همه ی آدمها مستحق بخشش هسیی

 ما که فبها!  جباری از رس گناه مخلوقاتش یم گذره! 

 

ون داد و  دست کشید به پر شالش و نفسش را به شدت بپ 

 گفت: 

 

 بهش فکر یم کنم! -
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و اینطور قائله ی نصحیت من را ختم کرد.  جلوی دری 

 یع  ایستاد و گفت: کافه ای قدییم در خیاباین فر 

 

من و تو قبال اینجا همدیگه رو یم دیدیم. وقنی دلمون یم -

 با هم حرف بزنیم و درد و دل کنیم!  گرفت و یم خواستیم

 

 بریم یه قهوه بخوریم؟! 

 

ی و عریض  از پشت شیشه ی دودی به پله های خاکسپی

 کافه و در و پنجره های چویی رنگ پریده ش نگاه کردم.  

 

مریم منتظر پاسخ من نماند و اتومبیل را پارک کرد و با 

 خنده گفت: 
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خش نیوفته.  حواسم به این عروسک باشه که به وقت-

   کامران خییل روش حساسه. 

در کنار هم به طرف کافه رفتیم. از اتومبیل خارج شدیم و 

 گفتم: 

 

 مگه تا حاال برای ماشینش اتفافی افتاده که حساس شده؟ -

 مریم شانه باال انداخت: 

 نه ! نیم دونم! این آدم کال روی ماشینش حساسه. -

 

ن بود؟  ندیدی چقدر تمپ 

 

داخلش همیشه مثل جنگل بود. داشتم ؛  ۲۰۶یادمه یه  

 اگر یی خانمان یم ش
دم یم تونستم راحت توی ماشینم یعنن

 کنم. از لباس بگپ  تا پتو و وسایل حمام و همه جر  
ی

زندگ

 اونجا داشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 520  

 حرفهایش برایم آشنا بود؛ اما نیم توانستم بدانم از کجا! 

ن بود. صندیل های ک هنه ی داخل کافه قدییم اما دلنشی 

های گرد چویی وقابهایی با 
ن  و مپ 

عکسهای سیاه و  لهستاین

ن سف  کافه. یوی از صد سال پیش در همی 

 

من محو تماشای قابها بودم و مریم رسش گرم تلفنش بود.  

 سفارش قهوه دادیم . به مریم گفتم: 

 

 خییل اینجا یم اومدیم؟ -

 

 بدون آنکه رسش را از روی تلفنش بلند کند گفت: 

 

یم اومدیم. من و تو و گایه هم با کامران و فرداد خییل آره -

 و بقیه. 

 

 کاش یادم یم اومد. -
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 یادت میاد کم کم. -

 چویی آمد و دو فنجان قهوه و شکالت را 
پش جوان با سینن

ن گذاشت و لبخند زنان گفت :   روی مپ 

 

 امر دیگه ای ندارین؟ -

 مریم هم لبخند ملیچ زد: 

 ممنون !  -

 

ه بودم. جان طالیی من به فن   رنگ خپ 

 

 رهایم نیم کرد. وقنی مغز  آدم  خایل از وقایع باشد؛ 
ی

گ خپ 

 خود به خود به هیچ یم اندیشد. 

 

 مریم گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 522  

م. خییل - یم خوام به حرفت گوش بدم و از فرداد کمک بگپ 

دلم پیش این خونه هست. نیم تونم از دستش بدم. اون 

 نم. آپارتمان رو هم فردا معامله یم ک

 

. به طرز عجینی دوستش داشتم. دلم شاد شد برای فرداد 

 انگار که ریشه هایش را بشناسم . 
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 و یا اعتمادمان شایان بوده باشد: 

 

! فرداد یم تونه خییل خوب کمکت - چه کار خویی یم کنن

 کنه.  

 

ن و شکالتش را باز کرد و گاز  مریم گویسر را گذاشت روی مپ 

 زد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 523  

 

  یاد خونه ! فردا صبح م-

 

 مریم فنجان را برداشت:  رس تکان دادم. 

 

 

ن نزدیگ  و یه کم - بخور که بعدش بریم یه پاساژی همی 

 خرید کنیم. 

 

مریم تا توانست من را در طبقات مختلف پاساژ چرخاند و 

من معذب از چهره ام و نگاه آدمها مدام صورتم را پوشاندم 

 تم. و پشت رسش از این مغازه به آن یگ رف

 

ماحصل این گشت و گذار چند دست لباس برای مریم و 

 شال و مانتویی برای من بود. 
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ودند ساندوی    چ بعد هم در طبقه ی ای که فودکورت ها ب 

خوردیم و از مدل لباس ها حرف زدیم و من به شدت برای 

 این بحث اشتیاق داشتم . 

 

 لباسهای آدمها و فروشگاه ها برایم جذاب بودند.  

به خانه برگشتیم تا وارد کوچه شدیم؛ ب که آخر ش

چشممان خورد به همان مرد که روی صندیل جلوی در 

 خانه باغ نشسته بود. درست مثل مامور جهنم. 

 

من با نگراین مریم را نگاه کردم. او هم نفس های عصبیش 

ون  یم داد. رو به من گفت: را تند تند بپ 

 

! لط- کش جلو! این لتو بفا شانیم خوام بفهمه تو گ هسنی

 آدم فضول رو خودم ادب یم کنم.  
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به رسعت از جلوی مرد گذشت وبا ریموت در خانه را باز 

ن را به حیاط آورد.   کرد و ماشی 

 

شیشه های دودی اتومبیل کامران باعث یم شد که کیس  

ن نشود.  مریم از اتومبیل  متوجه ی آدمهای داخل ماشی 

 پیاده شد و رو به من گفت: 

 

 و یه چای بذار تا من برم و برگردم.  بر  تو -

 

در بزرگ بسته شد و مریم از در کوچک تعبیه شده در یک 

لنگه از همان در خارج شد . من کیسه های خرید را به 

 ایوان بردم  ؛

 

ن پشیمان شدم و کیسه ها را همانجا رها   اما از داخل رفیی

 کردم و پا تند کردم به طرف در . 
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نگاه کردم. مریم به مرد رسیده بود!  ون را ر بپ  از البالی د

روبرویش ایستاد و حرف زد. مرد هم از روی صندیل 

برخاست و با حرکات دست حرف یم زد. مریم تشر یم زد. 

 مرد رسبزیر شده بود. 

 

تهش مریم دستش را زد تخت سینه ی مرد و وارد خانه شد. 

ن بلندی کشیدم. نیم دانستم کارش درست است یا  من هی 

 نوهایم یم لرزیدند. ه. زان

 

مریم رفت و مرد هم صندیل اش را برداشت و پشت رسش 

 وارد خانه شد
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 نیم دانستم باید چکار کنم. 
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برای مریم یم ترسیدم. به آن خانه باغ حس خویی نداشتم. 

 شده بودم مثل بلوط روی آتش! 

ن یم رفتم.   داخل حیاط باال و پایی 

 

ت نگایه یم ی در به کوچه ی خلو و هر از گایه از ال

 انداختم. وقنی  نیم ساعت گذشت و نیامد ؛ 

 

 در را بستم و با عجله به اتاق خواب رفتم . موبایلم را از 

ون آوردم و روشنش کردم. ده تماس از دست رفته  کشو بپ 

 از کامران و دو تا از جنان داشتم. 

 

آن   االن هیچکدامشان برایم مهم نبودند. حس بدی که به

بود که به خانه داشتم؛ فقط من را به این فکر انداخته 

 پلیس زنگ بزنم. 
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به حیاط دویدم . وسط را پایم پیچ خورد و درد تا مغز 

ستخوانم رسید. اما به زور خودم را جمع و جور کردم . ا

ون را نگاه کردم. هنوز هم  پشت در رسیدم و از البالیش بپ 

ی نبود.    از مریم خپی

 

تلفن را مقابلم گرفتم و شماره ی سه رقیم را فکری  یی هیچ

 گرفتم. دو بوق و بعد صدای مردی که گفت: 

 

 الو مرکز فوریت های پلیس بفرمایید! -

 

پلک زدم . پشت در سقوط کردم. دستم رفت روی دکمه 

ی قطع اتصال و همانجا چسبیدم به فلز رسد در . جلوی 

 نگاهم نماییسر در حال اجرا بود. 

 

ودم و خودم را پشت بوته ها قایم کرده بودم. از ده بترسی

ته دلم خدا را صدا یم زدم اما انگار نیم شنید . دهانم مزه 
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هم یم سوخت. به زحمت شماره ی خون یم داد. چشمم 

 ی صد و ده را گرفتم و با گریه گفتم: 

 

 آقا لطفا به دادم برسید! یم خواد منو بکشه!  -

 مرد پشت خط گفت: 

 

؟ آروم  خانوم-  باش! االن کجایی

 

ذهنم درست کار نیم کرد. نیمه شب رسدی بود. یک ال قبا 

 بودم. تمام تنم هم درد یم کرد. 

 

نه فکر موشهای بزرگ بودم و نه به فکر نیمه برهنه بودنم. 

آنقدر یم لرزیدم که دندان هایم به هم یم خورد با گریه 

 گفتم: 

 

 نیم دونم... نیم دونم... -
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  مرد گفت: 

 

 ردیایی کنم. خانوم تا پشت خط بمون-

اشکهایم را پاک کردم. خون و اشک قایط شده بود. زمزمه 

 کردم: 

 

 یه چاقو دستشه و داره دنبالم یم گرده تا منو بکشه.  -

 مرد با آرامش گفت: 

 گ؟ بگو کیه اسمش و فامیلش چیه؟ -

 گفتم: 

 

 نیم دونم اسمش چیه. یه مرد با قد متوسط و چشمهای-

اهن ن . پپ  ن تنش هست  چهار خانه یسپی  قرمز و شلوار جی 

 یه تتو کنار چشمش داره.  
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ی مثل یه خنجر. آقا با چاقو به من آسیب زده.    ن  یه چپ 

 مرد باز هم با آرامش گفت: 

 

ل کن. هر جا پنهان شدی از - آروم باش خانوم. صداتو کنپی

 جات تکون نخور . فقط ارتباط رو قطع نکن. 

 

ن دستانم فادم. تلجواب ند دم . مرد فحش رکیک فن را بی  شر

 یم داد: 

 

هرزه ی عویصن ! پیدات یم کنم و یه درس درست و -

ون!    که قایم شدی بیا بپ 
ستوین  درمون بهت یم دم.  هر قپی

 

دم و صورتم را روی خاک گذاشتم.  دستم را روی دهانم فشر

ن آب از جوی آب  خاک باغچه مرطوب بود. صدای گذشیی

موش. حنی حسش کردم که از د. و صدای جپ  جپ  یم آم

 روی پاهایم ردشد و دمش کشیده شد به پاهای برهنه ام. 
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 بدبختیم یگ دو تا نبود!  

 

وع به باریدن کرد. تند و یی وقفه. چشمانم را  
باران هم رسر

ن را نبینم.   بستم تا دنیا و کثافتش را نبینم. تا هیچ چپ 

 

ن پلیس  آمد. و ده دقیقه ی بعد صدای آژیر م  صدای اشی 

 برخاستم. پاهای برهنه و یی 
ن دویدن. به زور از روی زمی 

ن هم  جانم را از البالی بوته ها رد کردم. شاخه های تپ 

 زخمم زدند. 

 

ن پلییس که   باران برای ماشی 
ُ رسر
رفتم وسط خیابان. زیر رسرُ

آژیر آیی و قرمزش نور پخش یم کرد در تاریگ دستانم را باال 

 داد زدم:  بروم و 

 ...کمک! . کمک -
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 93#پست

 

 

 پلیس ها دویدند به طرف من. یگ شان گفت:   

 یا خدا ! ای وای! -

 

ن سقوط کردم و چشمانم بسته و من همان دم روی زمی 

 شد.  

 

به هایی که به صورتم یم خورد چشمانم را باز کردم. 
با ضن

 مریم با نگاه اشک آلود و

 

م. در حیاط تا بفهمم کجا هستمقابلم بود. پلک زدم نگران 

 وا رفته کنار در. مریم گفت: خانه ی کامران

 

 چیشدی آشا! من که مردم از ترس! -
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 لب زدم: 

! ترسیده بودم. حنی به - زنگ  ۱۱۰خدا رو شکر که برگشنی

 زدم . اما بعدش حالم بد شد.  

 به صورت و تنش نگاه کردم: 

 

 تت نکردن؟ خونه؟ اذیحالت خوبه؟ چرا رفنی توی اون-

 

 لبخند زد و گونه ام را بوسید : 

 

؟ این - ن ؟ چرا اذیتم کین آخه این چه فکریه که یم کنن دخپی

 همسایه ما یه کم فضوله. اون مرد هم نوکرشه. 

 

ه!  هر از گایه یم فرسته تفحص کنه ببینه اینجا چه خپی

 م شد و رفت. رفتم تذکر دادم و اومدم. تمو 

 

 د: . بعد برخاست و دستم را کشی
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 پاشو دخپی خوب!  . -

 

دمش و با  برخاستم و یی هوا بغلش کردم و  به خودم فشر

 بغض گفتم: 

 

 خییل ترسیدم! خییل زیاد! -

 دست کشید پشت کمرم: 

 

ناراحت نباش! االن که اینجا هستم. ترس نداشت قربونت -

 کنیم و چای بخوریم!   برم. بیا بریم داخل  لباسامونو پرو 

 

ایوان رفتیم.  و من گردن من به طرف   و همانطور دست در 

ی نگفتم.  ن  از آنچه به یاد آورده بودم به او چپ 

 

اما در تمام وقنی که او لباسهایش را پرو یم کرد، چای یم  

 خوردیم، رسیال یم دیدیم و ساکت بودیم ؛ 
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ترسیده  فقط به آنچه دیده بودم فکر یم کردم. و به شدت

آن به یادم یم آمد بودم از گذشته ای که هر چه  از 

 ترسناک بود. 

 

مریم خوب یم دانست که گذشته ام یک تراژدی وحشتناک 

ی ام و از امروزم بیشپی لذت  بوده که اضار داشت از یی خپی

م.....   بپی
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آخر شب که مسواکهایمان را زدیم و به اتاق رفتیم تا 

 بخوابیم؛ گویسر را چک کردم. اول به کامران پیام دادم: 

 

 سالم ! چند بار زنگ زده بودی! -
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؟    تلفنم خاموش بود. کار واجنی داشنی

 

به فاصله ی اندگ تیک آیی شد . اما جوایی نداد و آنالین 

 هم نماند. 

 

داختم  و به ساعت نگاه کردم حدود به درک! شانه باال ان

 دوازده و نیم بود. 

 

 جنان پیام فرستاده بود: 

 

وابمو ندادی؟ یم خواستم آشا بهت زنگ زدم ! چرا ج-

 داتو بشنوم! ص

 

 برایش نوشتم: 
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سالم جنان! من نیم تونم تلفنن صحبت کنم. چون نیم -

خوام کیس از ارتباطم با تو مطلع باشه. راستش با اینکه 

مهای دور و ورم به نظر خوب و دلسوز میان ؛ اما هنوز آد

 نتونستم به طور کامل بهشون اعتماد کنم. 

 

 شت: بالفاصله نو 

 

ای ویل! اومدی؟ باورت نیم شه از وقنی که پیامت رو -

خوندم از روی این کاناپه تکون نخوردم و فقط چشم 

 انتظارت بودم! 

 

! حنی به منم اعتماد نکن   !  خوب کاری یم کنن

 نوشتم: 

 

 جنان! ازتباط من با جبل چیه؟ -
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ه بگم که ارتباط-  ارتباط شما دو تا دوستانه ست . البته بهپی

 تو دوستانه و حس جبل عاشقانه ست. 

 

 قلبم تند تند کوبید: 

 

 چرا من عاشقش نبودم؟  -

 

 نیم دونم! جبل دیوانه وار دوستت داشت ! -

؟ -  االن جر

 

 چرا اگر دوستم داشت منو پیش خودش نگه نداشت؟ 

ن وقنی کامران - چون تو اینجا جات امن نبود عزیزم! ببی 

ط  داشت! کاندید شد که تو رو برگردونه   ایران ؛ فقط یه رسر

 

یط؟ -  چه رسر
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که اگر با هم تماس داشتیم و تو هنوز دچار فرامویسر -

 بودی ؛ 

 

ی از گذشته بهت نگیم!   ن  چپ 

 

ن من را یم  بغض کردم. کامران به چه حقی جلوی دانسیی

 گرفت. 

 نوشتم: 

 

کامران غلط کرده! به اون چه ربیط داره؟ من دارم تلف یم -

 
ی

! شم از کالفگ ن  و ندونسیی

 و اشکم چکید. 

 

 جنان نوشت: 
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 آشا! این چه حرفیه! -

 

دقت کردی که از صدها نفر آدیم که دور و ورت بودن 

ن این پنج نفر قسم یم  فقط پنج نفر واست موندن؟ و از بی 

 خورم که دلسوز ترینشون کامران بوده!  

 

 من مجبور شدم که اینجا باشم.  -

 اجبار بدی نیست! -

 

 نبود. از امارت های دیگه جات امنهر کدومیی یا توی دو

 

ه امریکا اما پای خودش هم گپ    جبل یم خواست تو رو بپی

 جبل چجوریه! 
ی

 بود و از طرفن خودت که یم دوین زندگ

 

 تکون نیم تونه بخوره! زود اخبارش پخش یم شه. 
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 نوشتم: 

من هیچر ازش نیم دونم. حنی درست یادم نمیاد که چه -

 بود! هیچر یادم نیست! شکیل 

 وتایه چند تا یی عکس فرستاد: جنان به فاصله ی ک

 

یگ من بودم با لباس ورزیسر در کنار او در یک باشگاه . 

 موهایم بلند بودند و پشت رسم دم اسنی کرده بودم. 

 

 داشتم و چه لبخند وسیغ. 
ی

 چه صورت قشنگ

 د. دیگری من بودم چسبیده به جبل. رسم روی سینه اش بو 

 

 لباس اشگ تنمان بود. 

 

 یی رسمن بود. عینک های جیوه ای زده بودیم. کاله پشمالو
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جبل با آن هیکل درشتش مثل یک کوه من را با آن 

 لباسهای سفید در بر گرفته بود. 
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 واز پشت عینکش به من نگاه یم کرد.  

 

 عکس بعدی هر سه با هم بودیم. 

 

شلوار شیگ پوشیده و  من و جبل و جنان. جبل کت و 

 بود. من لباس نفییس تنم بود به رنگ سیاه. ون زده پاپی

 موهایم دور و ورم رها بودند  

جنان هم لباس قرمزی پوشیده بود. چهره ی من گرفته و  

 جنان اخمالود بود. 

ه مانده بود.  ن خپ   و جبل به دوربی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 544  

عکس دیگری هم فرستاد که چهره ی جبل بود. ته ریش 

درشت قهوه  شده. ابروهای پهن و کشیده. چشمان آنکارد 

 ای روشن. 

 

لبهای برجسته . موهای نرم و صافش را هم باال زده بود.  

 صورت پهنن داشت. 

 

لبخند مهرباین زده بود که چایل را روی یگ از گونه هایش 

 به نمایش گذاشته بود. 

 

ا و انرژی عجیب چهره   اما همه ی اینا یک طرف و نگاه گپ 

 یک سوی دیگر. اش 

 جنان نوشت: 

ا رو برات فرستادم که یادت بیاد ما گ هستیم و یا این ه-

 .  اگر یاد نیومد الاقل قیافه امون رو ببینن

 نوشتم: 
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 جنان ! من دارم سخت ترین روزهای زندگیمو یم گذرونم. -

تو خییل سخت تر از اینها رو گذروندی. چرا فکر یم کنن -

 سخته؟ 

 

 کوفنی جر نیم دونم اون -
ی

رفتار بوده که همه طوری  زندگ

ه!  ن که اگر یادم نیاد بهپی  یم کین

نه! اینطوری ها هم نیست. اما قدر آرامیسر که توی خونه -

 ی کامران داری رو بدون. االن فقط خودیی و خودت . 

 

ی از سالیان سال یادت بیاد! یه کم از این   ن بدون اینکه چپ 

 .  آرامش یی گذشته لذت بپی

موقع ؛ اما باالخره یه روزی یادم خواهد اومد  چهونمنیم د-

ن نباشه.   و امیدوارم به تلچن که شما یم گی 

من به جبل یم گم که زنگ زدی و حالت خوبه. تا اونم از -

س خارج بشه. اما ما  به کامران قول دادیم که این اسپی

 نزدیکت نباشیم. 
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 با حرص نوشتم: 

؛ به کامران ربیط نداره! اگر این س- ن ه نفر دوست من هسیی

م با  پس شما دو تا  ! اصال شاید من تصمیم بگپ  ن هم دوستی 

 شما باشم. 

! چون به صالحت نیست. -  تو این کار رو نیم کنن

وا یم  جوایی برایش نداشتم. باید کم کم او را به حرف

 داشتم. 
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 برایش نوشتم 

 ممنونم جنان! -

 

 یم شه.  خواهش یم کنم . آشا همه جر درست -
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پول و جواهرات رو گذاشتم صندوق امیدوارم. راسنی اون-

 امانات بانک. 

 

ن بود! -  اتفاقا ما نگران بودیم! اما جبل خییل از کامران مطمی 

 

که  جبل و کامران چه مکالمه ای باهم پیش خودم فکر کردم

 داشته اند و چطور رس من با هم به تفاهم رسیده اند. 

 

نبود علت حمایتش از من راز بود و معلومیگ که پر رمز و 

همه ی چیست و آن یگ هم که عاشقم بود و من با 

 عکسش هم قلبم یم لرزید!  فراموشیم با دیدن

 

 نوشتم: 

 

 خودمو به دست تقدیر یم سپارم. -
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عزیزم من باید برم! مواظب خودت باش. قرارمون باشه -

ن وقت ها.   هرشب  همی 

 

 باشه ! -

 

  !  شب بخپ 

 

 شبت بخپ  و خوب بخوایی عزیزم! -

ه ی  ه ی از چت خارج  و دوباره خپ  عکسهایمان شدم. خپ 

 چشمانم و لبخندم. 

 

 آیا خوشبخت بودم؟ 

 

 آیا جبل را دوست داشتم؟  
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 اگر دوستش داشتم پس چرا آن کابوس را دیدم؟

 

 چرا جنان گفت او عاشقم بوده و من نه؟!  

ن شدند.  آنقدر عکس او را نگاه کردم تا چش  مانم سنگی 

 

از پشت  اول صبح از صدای حرف زدن مریم بیدار شدم. 

پرده ی تور حیاط پشنی پیدا بود. مریم بلند بلند با تلفن 

ی را پهن یم کرد.  ن ن رومپ   حرف یم زد. و در همان حی 

 

 بر خاستم ؛ بلوزو شلوار راحنی تنم بود.  

 

ن صورتم از ات  اق موهایم را هم دست کشیدم و بدون شسیی

ه ای خارج شدم. داخل راهرو مریم را دیدم. برایم بوس

 . کیس از پشت رسم گفت: فرستاد 
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! سالم آشا - آی خوشم میاد که رس موقع بیدار یم یسر

 جون. 

 

لبخند نشست روی لبهایم. فرداد با بلوز و شلوار ورزیسر و 

 قابلمه به دست آنجا بود. 

  

- !  سالم! رسیدن بخپ 

 

ن مریس! بدو برو نون - خونه بیار سنگک رو از روی مپ  ن آشپر

 که کله پاچه خریدم . چه کله پاچه ای! 

 

خانه رفتم. مریم  داشت لیمو  ن از کنارش گذشتم و به آشپر

 قاچ یم کرد. تا من را دید ، گفت: 

 

آشا ! حاال چجوری بهش بگم که به کمکش نیاز دارم؟ -

 اصال نیم تونم . 
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 ده.  غرورم اجازه نیم

 پارچه ای بود برداشتم و گفتم:  البالی سفره ینان ها را که 

 یه-
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 کاریش یم کنیم! 

 

فرداد برایمان در بشقاب های گود کله پاچه گذاشت و 

 گفت: 

 

مریم رو که یم دونم عاشق کله پاچه ست. اما تو رو شک -

 دارم. 
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 هر دو به من نگاه کردند. گفتم: 

 

ن اشتم االنم دوست دار اگر قبال دوست د- م. خب شما بگی 

 جر بودم؟  قبال 

 

 فرداد شانه باال انداخت: 

 

دوست داشنی ! کاش یادت رفته بود! نیم دونم چرا اونایی -

 رو که نباید یادت مونده.  

 

و بعد خندید. من هم نیمچه لبخندی زدم. دو سه دقیقه ی 

 بعد به مریم گفتم: 

 

 ناهار جر درست کنم؟  -

 مریم گفت: 
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ی از بپ  - ن  ون یم خرم! یه چپ 

یم نه ! من بیکار بمونم  کالفه یم شم. هوی    ج پلو درست-

 کنم!  

  

 فرداد گفت: 

 

یه ساالد فصل هم درست کن! چون من ناهار -

 تم. هسمهمونتون

 

 گفتم: من دوباره رو به مریم

 

؟ -  امروز خونه رو معامله یم کنن

 مریم زیر چشیم نگاهم کرد: 

 تا ببینم جر پیش میاد! -
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 حظه گفتم: مال یی 

 

 مگه دیروز نگفنی که پول کم آوردی؟ -

 

نگاه فرداد رفت طرف چهره ی مریم. کارم تمام شده بود. 

پس با خیال راحت لقمه را در دهانم چپاندم. فرداد به مریم 

 گفت: 

 

 پو ل کم آوردی؟ چقدر؟ -

 مریم چشم دزدید از او: 

 

ن !  خودم یه کاریش یم کنم. حاال تو بیا خونه رو بب-  ی 

 

 فرداد یی توجه به حرف  او گفت: 

 چقدر کم داری؟ -
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 مریم گفت: 

 دویست تومن -

 فرداد تکیه زد به صندلیش: 

 

 اونوقت اون کیه که قراره دویست تا به تو بده؟ -

 

 مریم نان سنگک را گاز زد: 

 

م. یه مقدار طال هم دارم که یم - از چند نفر قرض یم گپ 

 فروشم.  

 : فرداد پوزخند زد 

 

 م نکرده. خودم یم دم الز -

 مریم گفت: 

؟ من اعانه نیم خوام. -  روی چه حسایی
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 ابروی فرداد باال پرید: 

 

 گ گفته قراره من به تو کمک بال عوض کنم؟-

  

قرض یم دم . دو تا راه داری یا یه چک به من یم دی یا 

 طالهات رو امانت یم ذاری! 

 

 مریم با چشمان گشاد نگاهش کرد: 

؟ ینجو عا اواق-  ری کمک یم کنن

 فرداد تک خنده ای زد: 

 

 انتظار جور دیگه ای رو داری؟  -

ن تکان داد:   مریم رسش را به طرفی 
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نه...نه همینجوری خوبه! من ترجیح یم دم طالهام رو -

 بذارم گرو. ویل ارزششون اینقدر ها نیست. 

 

 حنی یک سومش هم نیم شه. 

 د: فرداد دهانش را با دستمال پاک کر 

 

 برای بقیه اش هم یه فکری یم کنیم.  -

 من مثل نخود پریدم میانشان: 

 

 پس مبارکه! به هوی    ج پلو زعفرون هم بزنم؟ -

 

آن دو به هم نگاه کردند و مریم پقی زد زیر خنده و فرداد 

 مات چهره اش شد......... 
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 هوی    ج ها را رنده کردم و با کره تفت دادم. 

 

 ت دادم. کر زدم و باز تفزعفران و کیم ش 

 

دریا دادور ترانه ای فرانسوی فاریس را یم خواند. یی هیچ 

ن پیش بینن فقط فلش را به باند اسپی  ترانه یو زده بودم و اولی 

ن بود. این بار دهم بود که یم شنیدمش.    همی 

 

تکه های فرانسوی از خواننده ی کالسیک فرانسوی  به نام 

 پیاف بود . 

 

ن جا یا هر  ش را قبل تر بارها صدای  شنیده بودم. حتما همی 

 جایی که کامران بود! 
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فرداد آخر او بود که فرانسوی دوست داشت و یا شاید هم  

  ! 

 

 درست همان وقت که دریا دادور  از دلکش خواند: 

 هر کجا سازی شنیدی -

 از دیل رازی شنیدی 

 شور و آوازی شنیدی 

 چون شدی گرم شنیدن 

 کشیدن   وقت آه ار دل

 یاد من باش! یاد من باش! 

 

 اشک های  من هم یی دلیل چکیدند.   

 

تاثپ  شگرفن رو قلبم داشت. انگار یم خواست مرا متالیسر 

 کند. تکه های مرغ زعفران زده را رسخ کردم. 
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روی قابلمه ی هوی    ج پلو دم کیسر گذاشتم و روی اجاق 

 گذاشتمش! 

 

خانه نشستم و  ن تلفنم را چک همانجا روی صندیل آشپر

 ل پیام دادن نداشت. خیاکردم. انگار کامران

 

بعد از ده بار زنگ زدن کاری نداشته  مگر یم شد آدیم

 باشد؟ مگر یم شد کیس پیام آدم را بخواند و جواب ندهد. 

 

حرکت آین لبهایم را جمع کردم. دلم را به دریا زدم و در یک 

 برایش نوشتم: 

 

  بر یم گردی؟ سالم کامران! حالت خوبه؟ ِگ -
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و قبل از آنکه پشیمان بشوم برایش فرستادم.  وسوسه ای 

 ه جانم افتاده بود. ب

 

مبارزه کرده بودم. پیام وسوسه ای که از چند روز پیش با آن

ن بار خواندم و بعد حوصله ام  های جنان را برای چندمی 

و به سالن رفتم. جارو برفی رس رفت و گویسر را رها کردم

ی کردم . زدم، گرد   گپ 

 

کتاب ها را مرتب کردم . هر کاری که رسگرمم کند. اما    

که در رسم افتاده بود را نیم توانستم پس بزنم. با   فکری

س به طرف راهرو رفتم.   اسپی

 

 مثل کیس که یم خواهد برای بار اول 
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 دزدی کند ترسیده بودم . 

 

ته رفتمقلبم تند تند یم زد و چشمانم گرد شده بودند. 

ه ی در را گرفتم . راهرو. دست لرزانم را پیش بردم و دست  گپ 

 

رسمایش حس بدی منتقل یم کرد. آب دهانم را فرو دادم  

و در را باز کردم. پرده های اتاق کیپ تا کیپ کشیده شده 

 بود. 

 

به دیوار کنار در و کلید برق را زدم. اتاق دست کشیدم

 د. روشن شد. قلبم در دهانم یم کوبی

 

تخت خواب  ساده ی چویی دو نفره با لحاف یک دست  

 تخنی ساده ،رسمه ای و دو پا
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آباژورهای سیاه رنگ و ساعت شماته دار و چند تا یی  

ن و کتاب و لیواین آب نیم خورده. کنار دیوار دیگر یک مپ 

 آیینه بود. 

 

 به طرفش رفتم؛ دو سه تا ادوکلن و برس مو لوسیون و ...  

 

داشتم و بو کردم. با آنکه بوی خویی ه ها را بر یگ از شیش

ا نیم داد. دو تا ی دیگر هم ! معلوم داشت اما بوی کامران ر 

بود ادوکلن محبوبش را برده. کشوها را باز کردم. ساعت 

هاو کراوات هایش در یگ بود. دو تای دیگر پر از جورابهای 

 که مرتب چیده شده بودند و لباس زیر و تک پوش  و ... 

 

بود. به طرف کمد دیواری کشویی رفتم. بازش کردم. چرایعن  

اتاقک کوچک بود که دور تا دورش قفسه  روشن شد. یک

 و رگال قرار داشت. 
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ن هایش و کیف و ملزوماتش    کفشهایش، کت و شلوار و جی 

 آنجا بودند. 

 

در یگ از کمدها قفل بود . به اتاق برگشتم. روی دیوار کنار  

جود داشت. عکسهایی از کساین که در چند قاب عکس و 

 نیم شناختمشان. 

 

ی با بچه ای در بغلش که  زن و مرد مسنن کنار هم. دخپی

 حدس یم زدم کرانه باشد؛ 

 

خواهر کامران. عکس کامران با فرداد . و یک عکس دسته 

 و مهماندار. جمغ از او بیست یس نفر خلبان

 

یی و توالت در دیگر درون اتاق هم به حمام نقیل با روشو 

 ختم یم شد. حوله ی حمامش م
ی

تا شده درون  رتب و فرنگ

 سبدی گذاشته شده بود. مسواک و خمپ  ریش و ... 
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  .  هیچ جر

 

ن به طرز عجینی  روال و ساده و   قابل توجیه نبود. همه چپ 

 عادی بود. 

 

دلهره ی من هم رفته بود. قلبم منظم یم زد و از اینکه 

ی پیدا نکرده بودم؛ ک ن یم دلخور شده و پا کوبان از چپ 

ون رفتم و د ر را محکم به هم کوبیدم. به اتاقش بپ 

خانه برگشتم و یکبار دیگر تلفنم را چک کردم. خوانده آشپر

ی جوابم را نداده بود.  ن  بود و بازهم چپ 

 

عصباین بودم! رسما نادیده ام یم گرفت و من از این نادیده 

 گرفته شدن کالفه بودم.  
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ن را تق بودم که مریم و فرداد با یک جعبه  ریبا چیدهمپ 

ینن     و لب خندان وارد حیاط شدند. شپ 

 

خانه نگاهشان یم کردم که چطور در کنار   ن از پنجره ی آشپر

خانه  ن هم قدم بر یم داشتند. فرداد زودتر از مریم به آشپر

 آمد: 

 

ن بزرگ. بوی غذات هفت تا خونه - سالم آشا خانوم آشپر

 اونورتر هم میاد. 

 

 قاشق و چنگال را مرتب کنار بشقاب گذاشتم: 

! سال -  م فرداد! خسته نبایسر

 جعبه  را نشانم داد: 

ینن ناپلئوین خریدم. با چای عرصونه یم چسبه. -  شپ 

خانه ظاهر شد. چهره اش خسته به  ن مریم  در درگاه آشپر

 نظر یم رسید اما روی لبهایش لبخند موج یم زد: 
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ینن خونه ست دروغ یم گه! من خریدم . -  شپ 

 

 100#پست

 

 لبخند  زدم: 

 

سالم! مبارک باشه. چه فرفی یم کنه  تو خریده بایسر  یا  -

 فرداد ! 

 

و برگشتم به طرف فرداد که داشت جعبه را به سخنی 

 یخچال جا یم داد: درون

 

 چای عرصانه دعوت فردادیم پس! توی خونه ی خودش! -
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آنقدر متعجب  چرخید طرف من. هر دو همزمان نگاهشان

 شانه باال انداختم و گفتم: بودند که 

  

 خونه! چرا چشماتون گرد شد؟ خب خسته شدم از این-

 

ن یم خواد. جز فرداد هم که کیس رو  دلم مهموین رفیی

 نداریم!  

 

 فرداد  به مریم نگاه کرد. مریم گفت: 

 

 جر بگم؟ -

 

 فرداد گفت:  

 

 من که از خدامه!  -
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 د: به قابلمه اشاره کر 

 

بخوریم. من برم خونه یه کم مرتب پس ناهار رو بکش -

 کنم!   

 

خانه خارج شد.   ن  خندیدم و مریم هم یی حرف  از آشپر

 

ن فرداد و مریم از تخفیف خویی که صاحبخانه داده  رس مپ 

بود حرف یم زدند. مریم  از نقشه هایش برای رنگ  زدن 

 آپارتمان و نصب پرده یم گفت . 

 

به شادی و هیجانش پاسخ ت. من و فرداد ذوق زیادی داش 

 های کوتاه یم دادیم و من در خودم فرو رفته بودم. 
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مریم یم ترسیدم. از اینکه یم رفت و من را از تنهایی و نبودن 

ن بودم.  اما نیم توانستم به  اینجا تنها یم گذاشت  غمگی 

 روی خودم بیاورم.  

خ ن ن کردن آشپر ن ظرفها و تمپ  ه عهده انه را هم من بشسیی

 گرفتم. 

 

  روی کاناپه ی 
ی

فرداد به خانه اش رفت و مریم از خستگ

 درون نشیمن تقریبا بیهوش شد.  

مثل کساین که بعد از مدتها به میهماین مهیم دعوت یم 

 شوند با وسواس  لباسهایم را زیر و رو یم کردم. 

 

تهش بلوز و شلوار ساده ای انتخاب کردم.  با موهای 

چه فرفی یم کرد که چه ی عجیبم؛ دیگر کوتاهم و چهره 

 بپوشم! 

 

 مریم اما وقنی من را دید سویی کشید: 
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اوه چه خوشگل شدی! این بلوز رسخایی و شلوار مشکیت -

ه!   واقعا محشر

 

 گفتم: 

قابل تو رو نداره. یم شورمش و یم دمش به تو! به تو -

 ییشپی میاد تا من! 

 

 یم کشید : جلو آمد دسنی به موها

 

؟ تو خییل خوشگیل و حنی  را چ- فکر یم کنن قشنگ نیسنی

 رو خراب کنه! . 
ی

 اون زخم هم نتونسته این قشنگ

 

 بعد نوک انگشتانش را کشید روی خط زخم و گفت: 

ن درستش یم کنیم! این- خط زخم حنی اگر کامل هم از بی 

 نره؛ اونقدر کمرنگ یم شه که به چشم نیاد. 
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  . 

 

 101#پست

 

 را لمس کرده بود:  وی دسنی که صورتمدستم را گذاشتم ر 

 

یم خواد از این حجم خایل که توی رسمه و االن بیشپی دلم-

 بهم فشار میاره خالص بشم. 

 مریم عقبگرد کرد و گفت: 

 

 همه جر درست یم سه.  -

 

ینن برگشت و گفت:  خانه رفت و با جعبه ی شپ  ن  به آشپر

افن بکنم؟-  یه اعپی
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 ا گزید : منتظر نگاهش کردم. لبش ر 

 

 تا به حال خونه ی فرداد نرفتم. من-

 متعجب گفتم: 

 الگ نگو؟ واقعا؟ -

 

ون داد و با صدای محکم تری گفت:   نفسش را بپ 

 آره واقعا! -

 شالم را روی رسم انداختم: 

 چرا؟! -

 

چون من و فرداد چند سال قهر بودیم و البته فرداد سه -

 اومده. گشته ایران و به این خونه ساله که بر 

 

 گیج شدم.. یه کم-
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واقعا هم رسدرگم بودم از داستاین که اول تا االنش را نیم 

 و درست وسطهایش رسیده بودم. دانستم

 

 مریم گفت: 

 

هایی به -
ن  شد و حدااقل یه چپ 

حاال یه روز که حالت بهپی

و تعریف یم کنم. االن گفتنش یی  ن یادت اومد؛ همه چپ 

 فایده ست.  

 

 هم پشت رسش راه افتادم:  وجی رفت . منبه طرف در خر 

 پس االن هر دومون مثل همیم.  -

 خندید: 

 

آره! از تو چه پنهون که چند ساله دلم یم خواد ببینم توی -

ه. اون  خونه چه خپی
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 کفشهایم را به پا کردم: 

 

 خب پس با هم یم ریم واسه فضویل! -

 دسنی به لباسش کشید و گفت: 

 

وع- صبح کله  کنم به ورزش کردن .    باید خییل  جدی رسر

ینن  ناپلئوین   ! پاچه، ناهار هوی    ج پلو، عرصونه هم شپ 

 

 دلم خوشه شام نیم خورم! تقریبا یی فایده ست.... 

 

 102#پست

 

 

مریم  خییل اندام موزون و روی فریم داشت . و نگرانیش 

 بیهوده بود. 
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فقط  خانه ی فرداد کامال متمایز از خانه ی کامران بود. انگار 

 همان درب ورودی خانه  شبیه هم بود. 

 

ه شده بود. حیاط از رسامیک های یکدست سفید پوشید 

ی نبود.   از حوض خپی

 

فضای جلوی ساختمان کامال باز بود. باغچه های سمت  

راست را برداشته بودند و به فضای حیاط اضافه کرده  

 بودند. سمت چپ حیاط باغچه رسجایش بود . 

 

ی پوشیدهاما با چمن ها ن بود. چند تایی درخت میوه  ی سپی

ی در وسط باغچه  قرار  ن و صندیل حصپ  و یک دست مپ 

م دور باغچه بود. شسته و داشت. یک ردیف گلکاری ه

 رفته و به عباریی مدرن! 
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در ورودی ساختمان هم چویی و سفید رنگ بود. پنجره ها 

 را عوض کرده بودند . آهسته به مریم گفتم: 

 

 ون خونه! اوته از اچقدر متف-

 

 مریم گفت: 

ات انجام یم داد. کامران یم گه - یه سال تموم داشت تعمپ 

 ه. داخل خونه کامال عوض شد

 همان وقت فرداد در را باز کرد. چشمانش پف کرده بودند. 

 

 اما لبخند جذابش مثل همیشه روی لبهایش بود: 

 

 به به پرنسس های عزیزم! خوش اومدین! -

 بعد از در  ر کنار رفت. و از جلوی د
ی

پاگرد مربغ بزرگ

تعبیه ورودی وجود داشت که آیینه و کنسول مدرین در آن

 شده بود. 
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جاکفیسر یوارش هم کمد دیواری که احتماال به عنوانیک د

استفاده یم شد پر کرده بود و بعد از پاگرد فضای بزرگ 

ی نبود. فضا  سالن بود. از پذیرایی و نشیمن و هال خپی

خانه دست و بزرگیک ن بود با کف مرمری  سفید رنگ و آشپر

 ای مدرن و بزرگ در کنج  سالن. من هیجان زده گفتم: 

 

! اینجا کامال متفاوته از خونه ی وای چه -
ی

خونه ی قشنگ

 کامران! 

 

مریم اما سغ یم کرد زیاد دور و ور را نگاه نکند. رفت و روی 

ن کاناپه نشست.فرداد دست در جیب گفت  : اولی 

 

من اینجا رو کامال عوض کردم. وگرنه این خونه برادر دو -

 قلوی خونه ی کامران بود. 

 اه کردم: من به جهت اتاق خوابها نگ
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 تغیپ  دادی؟ اونجا رو هم-

 

 به آن طرف حرکت کرد: 

 بیا نشونت بدم. -

 

رو به مریم  اشاره  کردم و او با اشاره ی دست از آمدن رس 

 باز زد.  

 

ر جای خودشان بودند.  اما راهروی دراز خواب د سه اتاق

کنار اتاق خواب اول که به حیاط پشنی راه داشت؛ عریض 

 تر شده بود. فرداد گفت: 

 

 خب سوپرایز اصلیمون اینجاست. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 580  

به طرف در شیشه ای رفت و آن را کشید . من هم به 

دنبالش رفتم. و از آنچه یم دیدم  دهانم باز ماند. حیاط 

 ده بود. وشیده ششنی رسپپ

 

 استخر متوسیط با حاشیه ی چمن آنجا بود. گفتم:  

 

 وای چه فکر خویی کردی؟ -

 شانه باال انداخت: 

حیاط پشنی برای من بال استفاده یم موند. من همیشه در -

 سفرم! به نظرم استخر و جکوزی پر کاربردتر بود.  

 بعد به سقف اشاره کرد: 

 ه! ته یم شاز و بساین سقف شیشه ای هم ب-

ن مرتب و شیک بود.   به باال نگاه کردم. همه چپ 

 آفرین به تو!  -

 خندید: 

 ویل این دو تا ... -
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 به ساختمان اشاره کرد. منظورش مریم و کامران بود. 

ن اصالت خونه رو از - مخالف این بازسازی بودن! یم گفیی

ن بردی! اما من یم خواستم اونجوری که دوست دارم  بی 

 ه. باش

 مهربان روبرویم لبخند زدم:  مرد به 

تو مختاری که زندگیت رو اونطور که یم خوای بسازی! -

 باالخره هر کیس یه سلیقه ای داره! 

مات نگاهم کرد. خنده از روی لبهایش پس رفت . من 

متحپ  بودم. حرف بدی نزده بودم ؛ اما انگار به مذاقش 

 خوش نیامده بود. با کیم تامل گفت: 

 ریم! بریم پیش م-

من پا تند کردم. این آدمها چقدر عجیب بودند. انگار 

جمالت برایشان معنای دیگری داشت . معنایی فراسوی 

حرف یم زدند. با لبهای با نگاه هایشان به همظاهر کلمات. 

بسته به هم دشنمام یم دادند. و با لبخندشان یکدیگر را 

بود که  مواخذه یم کردند. همه ی اینها له خاطر رویدادهایی 

 من نیم دانستمشان. 
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ن  مریم هنوز هم همانجا نشسته بود و به تزیینات روی مپ 

ه بود. فرداد گفت:   خپ 

 نکنه انتظار دارین من چای درست کنم؟ -

 من پیشدسنی کردم: 

 من آماده یم کنم! -

خانه اشاره کرد:  ن  فرداد به آشپر

 بیا بریم! -

 و بدون آنکه به مریم نگاه کند گفت: 

ن توی تو هم پاشو بیا ناپلئو خانم آهای-  ها رو بچی 
ین

 ظرف.  

 مریم یی هیچ عکس العمیل همانجا چسبیده بود به مبل.  

خانه رفتم. فرداد هم آمد. ضد حال  ن من به طرف آشپر

خورده بود. حواسش پرت شده  و نیم دانست چکار یم 

کند. یادش رفته بود که قویط چای را کجا گذاشته. درهای 

و بسته یم کرد.  نت ها را با اشاره ی دست باز لمیس کابی
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طاقت نیاوردم . جلو رفتم و مچ دستش را گرفتم. برگشت 

 نگاهم کرد. گفتم: 

 فرداد! آروم باش! -

دستش از کابینت جدا شد و یی حالت افتاد کنار تنش. 

قویط چای کنار چایساز بود. برداشتم و مقابلش تکان 

 دادم: 

 اینجاست!  -

ون نفیش را آه     داد. آهسته گفتم: گونه بپ 

عادی رفتار کن! اینجوری که مریم یم فهمه چقدر دست و -

 پات رو گم کردی! 

 

 زد. من داد زدم: 
ی

 لبخند کمرنگ

 

 103#پست

 

ینن ها رو بچینن توی ظرف؟ -  مریم میایی شپ 
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 هر دو به هم نگاه کردیم. بعد از دو ثانیه گفت: 

 آره! -

 

حت شده باشد؛ رفت رساغ فرداد انگار که خیالش را

ون آورد.  خچالی  ساید بای ساید و ظرف میوه را بپ 

 

ینن ها را داخل دییس که فرداد آورده   مریم هم آمد و شپ 

خانه و ملزوماتش را از  ن بود چید و همانطور زیر چشیم آشپر

 نظر گذراند. 

 

ن دستانش به طرف اتاق خواب ها  تهش به بهانه ی شسیی

 او خندیدم.  رفت  و من به زیرگ 

 

بساط عرصانه را بردیم به حیاط و داخل باغچه زیر سایه 

 ی درختان نشستیم. هوا مالیم بود . 
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 نسیم کیم یم وزید. فرداد گفت:  

 

 براتون یه موزیک بذارم؟ -

 مریم گفت: 

 

 خوبه! اگر خارجی بلغور نکنه -

 فرداد گفت: 

 خوشحال یم کنه!  ۶۰تو رو فقط  شش و هشت دهه ی -

 

مریم خندید. اما چشمانش به اشک نشستند. موزیک شاد 

ینن ها ترکیب  را پیل کرد . چای  هل دار عرصانه  با شپ 

 خویی ساخته بودند. فرداد گفت: 

 

 جای کامران هم خالیه!خییل ناپلئوین دوست داره. -
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 مریم گفت: 

 آره ! یادته ؟ من که یادم نیم ره. خدا بهش رحم کرد. -

 

من هم یم دانم چه شده.  احساس کردم کهبرای لحظه ای 

 تصاویر جلوی چشمم رژه رفتند.  

نشسته بودیم روی یک فرش قرمز رنگ. من ، مریم، فرداد 

و دو سه نفر دیگر.  صدای رودخانه یم آمد. درختان 

ن بودند. فرداد یم گفت:   رسسپی

 

. خدایی این- ن  ها رو سالم رسوندم تا این پایی 
 ناپلئوین

 

ی که م ایی رنگ  وهای کوتاهدخپی
سیاه و چشمان درشت رسر

داشت و قد بلند بود با عضالت بازوی پیچیده  در حایل که 

 تکیه اش را از درخت یم گرفت ؛ با ناز گفت: 
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 دستت درد نکنه عزیزم! -

ن گذاشت.   فرداد چشمگ زد و جعبه را روی زمی 

 

 مریم  آهسته به کامران گفت: 

 یه نخ سیگار یم دی؟ -

 

 زد: ن نق کامرا

 نه نیم دم! -

 مریم با حرص گفت: 

 به درک!  -

 

برخاست و رفت لب رودخانه. فرداد در بشقاب های یکبار 

 مرصف ناپلئوین ها را تعارف کرد . کامران گفت: 

 

 چه تازه ست! -
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ن تر از شانه ام  من شاد و رسزنده بودم. با موهایی که تا پایی 

 ده بودم بود  و تکه هایی از آنها  را قرمز کر 

 

ته چیده ناخن هایم کوتاه بودند و الک سیاه زده و تا  

نشسته بودم؛ هر کاری یم کردم تا بودمشان. روبروی کامران

کامران به من توجیه کند؛  اما او حواسش به من نبود. 

ن مریم را نگاه یم کرد . مردی که یادم  دخپی قد بلند رد رفیی

 
ی

ی بزرگ که روی آتش بود   نیم آمد کیست برای همه از کپی

تاد و پچ پچ چای ریخت. فرداد کنار دخپی قد بلند ایس

 کردند. 

 

مریم لب رودخانه نشست. من برخاستم و یک بشقاب 

ینن و دو لیوان یکبار مرصف چای را برداشتم تا  شپ 

پیش مریم. یکهو صدای رسفه آمد. کامران بود. بروم

 صورتش کبود شده و تقال یم کرد. 

رانم به شدت سوخت.  از دستم افتاد  لیوان های چای 

یم کرد. فرداد دوید. چند بار پشت کامران هنوز هم تقال 
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کمر او زد. من جیغ کشیدم. مریم دوید و فرداد و آن مرد 

کامران را که تقریبا یی نفس شده و چشمانش در حال بسته 

 شدن بودند بغل زدند. 

 

 فرداد یا خدا گویان دستانش را دور 

 

. چند بار فشار داد. مرد هم کمک ن حلقه کرد شکم کامرا 

ن وا کرد. نفس کام ران برگشت. فرداد و کامران دوی زمی 

 رفتند. من یم لرزیدم. و با ناباوری او را نگاه یم کردم .  

 

 مریم تکانم داد. چرخیدم به طرف او . گفت: 

؟  - ویی  چرا توی هپر

 

ون دادم. با کلمات شمرده و صدای ضعی  قن نفسم را بپ 

 گفتم: 

 چرا خدا به کامران رحم کرد؟ -
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 مریم شانه باال ان اخت و با لحن یی قیدی گفت: 

ینن ناپلئوین خفه بشه. -  خییل سال پیش نزدیک بود با شپ 

 گفتم: 

 و فرداد نجاتش داد! -

 

 : مریم پلک زد. دهانش نیمه باز ماند. فرداد گفت

 تو یادت میاد ؟ -

ن تکان دادم:    رسم را به طرفی 

نه! فقط حدس یم زنم که اینطور بوده. آخه همیشه با -

ن .   هم هستی 

 

 مریم  پرید میان حرفم: 

 

 خب تو هم همیشه بودی! -
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 فرداد گفت: 

 آره خدا رو شکر که اون روز بودم! نجاتش دادم.  -

 مریم طعنه وار گفت: 

 ت جمع بود. تو که ... حاال بازم خوبه حواس-

 

 فت: حرفش را خورد. به جایش گ

 

 کاش یه کم خنک بشه! پختم از گرما! -

 فرداد به چایش لب زد و جوایی نداد.  

 من دوباره و دوباره آنچه یادم آمده بود را دوره کردم. 
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سبد به دست به حیاط رفتم. باغچه ها را صبح خییل زود 

 که مریم رایه بیمارستان بود؛ 

 

داد یم کرد. شب آب داده بودم. بوی ریحان و فلفل ها بی

 داد برگشتیم؛قبل وقنی از خانه ی فر 

 

اهن تابستانه ی قشنگ به من هدیه داد.   مریم یک پپ 

اهن بلندی با زمینه ی سیاه  رنگ و پر از    گیالس .  پپ 

 

 امروز پوشیده بودمش؛ و احساس خویی داشتم . 

مریم  دیشب حرفهای تازه ای یم زد؛ یم گفت من خیاط 

اهن ها یم دوختم   خویی بوده ام که همیشه برایش از این پپ 

 یم کردم . یا لباسهایش را دستکاری 

 

قدییم ها را جدید و جدیدها را اصالح یم کردم. اما من 

آمد! فقط وقنی مجله های مد را ورق یم اصال یادم نیم 
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ن ها و دکمه ها  زدم از دیدن لباسها ذوق یم کردم. روی چی 

خشنن پارچه ها دقت یم را لمس یم کردم. به لطافت و 

 کردم.  

 

با احتیاط  قیچر را به ساقه های ریحان ها زدم و چند 

 دسته ریحان چیدم. 

 

 ه نقیلمقداری فلفل و نعناع. داشتم از گل خیس تربچ

 

ون  که صدای در آمد. از همانجا هم یم یم کشیدمبپ 

توانستم ببینم که کامران از راه رسیده.  انگار تقدیر  اینطور 

 ود که هر وقت او از راه ین رسد من در حیاط پرسه بزنم. ب

 

 خود به خود تپش قلبم تغیپ  کرد. 
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ن   دامن لباسم را مرتب کردم و خودم را به آن راه زدم. دومی 

ون کشیدم  که صدایش نشست در گوشم: تربچه را هم بپ 

 

 سالم! -

 

 رس بلند کردم. کامران با آن قد بلندش آنجا ایستاده بود.  

 

کاله خلبانیش در دستش و چمدانش کنار پاهایش بودند.   

 برخاستم و سبد را هم برداشتم: 

 

-  !  سالم! رسیدن بخپ 

 

 نگایه به رستاپایم انداخت. یک نگاه دقیق و موشکافانه : 

 

؟ -  حالت چطوره؟  اونجا چکار یم کنن
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دستپاچه شده بودم. مدام در دلم یم گفتم کاش همان 

 ت
ی

 نم بود. سبد را باال گرفتم: لباسهای همیشگ

 

ی خوردن- ن  یم چینم! دارم سپی

رس تکان داد. اخمهایش در هم بودند. یکبار دیگر نگاه 

 دوخت به من: 

 

؟ -  یم شه  بیایی برای من یه چای درست کنن

 پلک زدم : 

 

 باشه!  -

 

جمالتم اینطور کوتاه بودند. با احتیاط  از نیم دانم چرا 

ی کشیده شدن چرخ چمدانش میان  باغچه گذشتم. صدا
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شد و من در یر  را یم شنیدم. او زودتر از من وارد ساختمان

 اش! 

 

خانه رفتم و چای دم کردم و نقل محبوبش را هم   ن به آشپر

 داخل کاسه ی میس کوچگ ریختم. 

 

ینن هم درون بش قاب گذاشتم. مشغول دو سه تایی شپ 

خانه شد.  ن ی ها بودم که وارد آشپر ن ن سپی  شسیی

 

را عوض کرده بود. اما هنوز اخمش میان  سهایشلبا  

 ابروانش ماسیده بود. 

 

لیوانش را برداشت و برای خودش چای ریخت. صندیل را 

خانه سنگینن یم  ن عقب کشید و نشست. وجودش در آشپر

ه ها و خاک و گل کرد روی دلم. افتاده بودم به جان تربچ

 خیایل آنها را یم شستم. 
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 وقنی گفت: 

 

ن آشا ! بیا -  باید صحبت کنیم! اینجا بشی 

انگار کیس یک سطل آب یخ ریخت روی رسم. ضعف 

 کردم. حنی نیم دانستم علت این ترس چیست ! 

 

ی ها گذاشتم.  ن آب را بستم و تربچه ها را با آرامش کنار سپی

 کردم و بهدستم را با دستمال پاک  
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 به طرفش رفتم و روی صندیل نشستم. 
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ن دارم که ای پشت پنجره هاو به گلدان نگاه یم کرد. یقی 

ن پتوس ها را   ها و برگهای سپی
گلهای نوشکفته ی شمعداین

 دیده بود. 

 

 یم کردم.  
ی

 من به گلدان ها و باغچه هایش حسایی رسیدگ

آلوها لواشک یم بوته های ادرییس را هرس یم کردم. از  

 پختم. 

 

ه بودم روی از هلو و سیب ها مارماالد و گردو ها را پهن کرد 

شان خشک  ن ی کنار حیاط تا پوست سپی  شوند. حصپ 

خودم را ملزم یم دانستم به انجام این کارها. شاید نویع 

 سپاسگزاری برای ماندنم در این خانه بود!  

 

انگشتانم  دستانم را در هم گره کرده بودم و به مفاصل

فشار وارد یم کردم. نیم توانستم نگاهم را از چشمانش 

م. ن  ویع کدورت در آنها بود که دل آدم را یم لرزاند.  بگپ 
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او باالخره چشم از گلدان ها گرفت و نگاه من را غافلگپ  

 کرد. اما به قدر یک لحظه ی  کوتاه بود نظر کردنش! 

 

 چرا جواب تماس هام رو نیم دادی؟ -

 

تا حرفن بزنم که دستش را باال آورد و مقابل ان باز کردمده

 انم بسته شد. او بود که حرف زد: صورتم گرفت. ده

 

مگه روز اویل که اومدی اینجا بهت نگفتم به خاطر یه -

ون نری؟ مگه نگفتم ؟!  ه از این خونه بپ 
 رسی مسایل بهپی

 

 هاج و واج مانده بودم: 

 

 من ...راستش من فقط یک بار ... -
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 پرید وسط حرفم: 

 

- ! ون رفنی و  دم ظهر برگشنی  صبح از خونه بپ 

 

  کنجکاو یم شه؟ موقع رفتنت همسایه دم در بود! نگفنی   

 

؟  اگر بهت حمله کرده بود جر

 

؟     اگر رفته بودی و راه برگشت رو بلد نبودی جر

 

 با چشمان گرد نگاهش کردم: 

 

؟-  تو من تعقیب یم کنن
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؟ من کار اشتبایه انجام ندادم   به چه حقی اینکار رو یم کنن

 ! 

 

 نالید: دست کشید به ته ریشش و 

 

 ده! خدای ا خودت به من صپی ب-

 

هر دو ساکت شدیم. او نفس هایش را مثل یک گاو 

ن نفس یم کشید.   خشمگی 

 

ن مشت شده بود. من صمم بکمم بودم . یی  دستش روی مپ 

حد دلم گریه کردن یم خواست. حسم به چشمانم رخنه 

 کرده بود و دستش را مات یم دیدم
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 گفت: 

 

ن آشا -  بت نیم کنم. ! من تعقیببی 

 

ون رفتنت شدم.   ل کردم و متوجه بپ 
ن ها رو کنپی  اما دوربی 

 

 تو اسپ  من نیسنی !  

 

 اصال من گ هستم که بخوام تو رو اینجا زنداین کنم؟  

 

اما ما یه قول و قراری داشتیم با هم. یه کاری نکن که 

 اعتمادم رو از دست بدم. 

 

 آه کشید: اشکم رس خورد روی گونه ام. او 
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ون برای تو ناامنه؟ چطور بهت بگم-  که بپ 

 

ی یادت نمیاد!  ن  الاقل االن که چپ 

 

 از اون طرف بهت زنگ زدم.  

 

 اما جوابمو ندادی. ده بار زنگ زدن من تو رو نگران نکرد؟  

 

 یا خاموش بود تلفنت یا ... 

 

دوباره آه کشید. خییل عصباین بود و من درکش نیم 

 ب گفتم: کردم.حق به جان

 

 تو چرا وقنی ازت پرسیدم چکار داشنی جواب ندادی؟   -
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 چایش را برداشت: یک نگاه گذرا انداخت به من  و لیوان

 

ناراحت یم شه وقنی کیس خواستم بفهیم که چقدر آدم-

 و تلفنش رو نیم ده. جواب پیام

 

این با ادب و روابط اجتمایع سازگار نیست. اگر قراره اصال  

 پیام دیگری رو جواب نده ؛  کیس رس وقت

 

 اونم یی دلیل ! 

 

پس این امکانات مجازی برای چیه؟ خب مثل قدیم برای 

 هم نامه یم نویسیم! 

 

 چه جوایی داشتم که به او بدهم؟! حق با او بود! گفتم: 
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 ببخشید!  -

 

 ت و در دهانش گذاشت: دانه ای نقل برداش

 

ودم که کاری نکن قبل ترها ؛  خییل قبل تر ها بهت گفته ب-

! که بابتش بخوای عذر خوا  یه کنن

 

م. نتوانستم زبان به دندان  نتوانستم جلوی خودم را بگپ 

م . از زبانم پرید:   بگپ 

 

 من جر بوده؟ ناجی  بودی؟ شاید هم -
ی

نقش تو توی زندگ

 ... 

 لبخند زد و کیم از چایش را نوشید: 

 

 وی حاشیه!   من یه آدم عادی بودم توی زندگیت. یه آدم ت-
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 یعنن من رابطه خایص با تو نداشتم؟ -

 خییل محکم گفت: 

 

 نه! هرگز! -

 

پوزخند زدم. یی مالحظه شده بودم. مثل هر زین که دست 

ندش:   کم بگپ 

 

کرده. اسمش   نبود معشوقه ای داشنی که رهاتآه یادم-

 آواز بود دیگه؟! 

 

دش فقط نیم دونم نقش من جر بوده که آواز تو از من ب 

 یم اومده! 

 هوشیار شد : 

 

ی یادت اومده؟ - ن  مگه تو چپ 
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ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

ایی رو مریم برام گفته. -
ن  نه ! فقط یه چپ 

خپی نداشت از دروغ های بیچاره مریم که حنی روحش هم

 من!  

 

 رسی به نشانه ی فهمیدن تکان داد: 

 

 پس باید خوشحال بایسر که جای آواز نبودی! -

 

 چون اوین که رها کرد من بودم نه آواز. من نخواستمش!   
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بحثمان با یی فکری من به جای باریک کشیده بود. انگار 

من و نیم توانستیم چند دقیقه مثل آدم کنار هم بمانیم. 

دروغ چرا! دلم برایش تنگ شده بود. نبودنش در این خانه 

و  مقل یک نقص بزرگ به چشم یم آمد. و حاال آمده بود 

ن برخاستم:   هم من را مواخذه یم کرد. از پشت مپ 

 

 ر که خودمو توی این چند وقتهاونطو -

 

شناختم؛ مطمئنم که هرگز نیم تونستم از آدیم مثل تو  

 خوشم بیاد. 

 

تو برای من یه حایم ناشناس، یه همخونه، یه دوست  

 !  ساده یا صمییم هسنی

 

 !  نه بیشپی
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 احساس و من برای نگاهش ماند روی صورتم. خشک و یی 

 شته گفتم: هم حرفهایش اثری در من نگذاآنکه نشان د

 

خب این بحث ها یی فایده ست و من تمایل ندارم ادامه -

 اش بدم . 

 

من یم خواستم کشک بادمجون درست کنم برای خودم و  

 مریم! 

 

 107#پست

 

 تو جر یم خوری؟  

 

د . با صدای یی رمقی گ  فت: طول کشید تا نگاه از من بگپ 
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همون کشک و بادمجون خوبه! انقدر توی این مدت -

 ی عجیب و غریب خوردم که ... غذاها

  

بادمجان هایی که پوست گرفته و نمک پاشیده بودم را 

گذاشتم زیر شپ  آب و با آنکه هنوز قلبم تند یم زد و متاثر 

 بودم از حرفهای جدیمان . 

 

 اما نقش بازی یم کردم:  

 

 خونه خریده؟  مریم برات گفته که-

 

 یک کلمه گفت: 

 

 نه! -

 ادامه دادم: 
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ن خونه معامله کردن. شب هم رفتیم - دیروز صبح رفیی

 خونه ی فرداد! 

 این بار گفت: 

 

 چه خوب! -

 

ینن خونه خریدن مریم - ن هم شپ  ینن های روی مپ  اون شپ 

 هست! 

 

 بخور خییل خوشمزه ست 

 

 خب از خونه ی فرداد خوشت اومد؟ -

  انداختم:  شانه باال 

 

 بود.   راستش خونه اش خییل قشنگ-
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 با بدجنیس و بر خالف عقیده ام  ادامه دادم: 

خییل قشنگپی از اینجا بود. به نظر من این خونه خییل -

 کهنه و خسته کننده ست. 

 

 اونجا مدرن و نو بود. حنی باغچه هاش هم قشنگ تر بود.  

  

  

مار خوش خط و جوایی نداد.  زهر ریخته بودم. مثل یک 

 ��خال! 

 

من کارم را تمام کردم . بادمجان ها را همانجا گذاشتم و  

خانه خارج شدم.  ن  بدون آنکه نگاهش کنم از آشپر

 

ن  به حیاط  اشکهایم روان شدند.  ن رفیی  حی 
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 و غم ناگهاین چه بود که روی دلم 
ی

نیم دانم این دلتنگ

 سنگینن یم کرد. 

 

یر سایه ی درخت سیب رفتم چندتایی گردو برداشتم و ز  

 ستم و مغزشان کردم. نش

 

ن پوسته ها بود.   هیچ صدایی نیم آمد. فقط صدای شکسیی

 

 پوسته هایی که یم شکستند تا درونشان را به باد بدهند.   

 

ون  او هم انگار حوصله ی آنچناین نداشت. نیم دانم بپ 

ن  ن من چقدر باعث دردرس شده بود که او این چنی  رفیی

 ناراحت بود. 
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ن   ه خانه ی همسایه و آن مرد فضول مریم بشاید با رفیی

ون  ربیط داشت. من فقط برای آشنایی با محیط زندگیم بپ 

 رفته بودم و این همه دردرس را پیش بینن نیم کردم. 

 

از روزی که مرد همسایه  در زده بود و ترسیده بودم ؛ دیگر 

ون را هم  نگذاشته بودم از خانه و قصدش پایم را تنهایی بپ 

ن    گردوها تمام شده بودنداشتم. شکسیی

 

 108#پست

 

 

 رسم را باال گرفتم و هوا را به ریه هایم فرستادم . 

ن رنگ روی شاخه ها خودنمایی یم  سیب های بزرگ سپی

 کردند. 

 به رسم زد چند تایی بچینم. 
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به زحمت پله ی فلزی را از کنار دیوار آوردم و تکیه دادم  

  به تنه ی درخت سیب. 

 

میان شاخ و برگ بود. انگار که شاخه ها از رسمباال رفتم. 

 رس من رشد کرده بودند. 

 

و برگ و میوه داده بودند. دستم را روی تن قدییم و  

زمخت درخت کشیدم . ناهمواری و زبریش  را با تمام 

 وجودم حس کردم. این کارها حالم را خییل خوب یم کرد. 

 

 پذیر بود. ن خانه خییل دلآرامش یم ریخت به وجودم.  ای 

 

از همه ی دیوارهایش، باغچه ها و اتاق ها و اثاثیه اش  

 نویع اعتماد و رخوت یم بارید. 
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چقدر گستاخ بودم که دل کامران را با آنچه خییل دوست  

 داشت یم شکستم. 

 

دستم را باال بردم و سینی چیدم و با لذت زیادی   

 همانطورگاز زدم.  

 

ن دو تا زنگ داشت. . خانه ی کامراصدای زنگ بلند شد 

یک زنگ قدییم  که صدای بلبل یم داد و دیگری زنگ 

 تصویری که داخل حیاط صدایش نیم پیچید. آیفون

 

هر که بود زنگ قدییم را انتخاب کرده و منتظر باز شدن  

 در بود.  

 

من یی اهمیت به صدای زنگ سیب دیگری چیدم. در 

ن کامران را دیدم که د از پله های مپایی پوشید و همان حی 

ن آمد و پا تند کرد به طرف در حیاط.   ایوان پایی 
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حواسش به من نبود. من را آن باال ندید. فقط دور و ورش 

را نگاه کرد تا پیدایم کند و بعد رسی به تاسف تکان داده و 

به راهش ادامه  داد. الی در را باز کرد با کیس حرف زد و 

 رفته را بر گشت.  نی در دستش راهبعد در را بست و با پاک

 

سیب پرید توی گلویم.  رسفه کردم؛ رس کامران چرخید در 

 جهت صدای من. 

 

 که چند تایی سیب را در آن تلنبار کرده  
دستم از دامنن

 . ن  بودم ول شد. سیبها ریختند روی زمی 

 

چرخ خوردند و پخش شدند به هر سو. سینی را دیدم که 

 کامران. درست افتاد جلوی پای  
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رسش را باال آورد و نگاهش افتاد به من. هنوز رسفه یم  

 کردم. توبیخ گر گفت: 

 

ن ! - ؟ بیا پایی   میوفنی
ی

؟  نیم گ  اون باال چکار یم کنن

 

ن پله را با دو دست چسبید:   پاکت را  زد زیر بغلش و پایی 

 

!  همیشه یی فکر بودی! -
 کال آدم یی فکری هسنی

 

 با حرص گفتم: 

 

این کار رو یم کنم. فکر کردی گردوها رو گ  ر روز من ه-

چیده! مارماالدها رو گ درست کرده؟ آلو و هلوها رو گ 

 چیده! 
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به زور جلوی خودش را گرفته بود که نخندد. اخمش اما 

 ماندگار بود . 

 

 گفت: 

 

یم ذاشنی من بیام یا فرداد! تو کل روز توی الزم نبود! -

؟ خونه تنهایی و این خطرها   رو یم کنن

 

 یم دوین اگر بیوفنی جر یم شه؟  

 

ن آمدم:   یک پله را پایی 

 

! رسم یم خوره یه جایی و اون گذشته ی لعننی به - هیچر

 میاد و تکلیفم معلوم یم شه! یادم

 

 نوچ نوجر کرد: 
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! ت- ازه استخون هات جوش عجب استدالل مزخرفن

ن ببینم.   خورده. بیا پایی 

 

 جیغ کشیدم: 

 

 لم نکن! باشه هو باشه! -

 غرید: 

- ! ن ! بیا پایی   عجب  دخپی کویل هسنی

 

ن آمدم. دامن بلند لباسم گپ   دستپاچه دو سه تا پله را پاییی

ن و این  کرد زیر دمپایی ام و پیش پا و رُس خوردم به پایی 

دستان قدرتمند و آغوش فراخ کامران بود که من را از روی 

ن افتادن نجات دادند.   زمی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 621  

دور کمرم یک طرف صورتم به شدت گره کرد   دستانش را 

 روی سینه اس سابید. 

 

بوی عطرش فرو رفت در مشامم و رگ هایم و حس های 

 دیگرم . 

 

د  دم. او من را آنچنان به خودش فشر چشمانم را به هم فشر

و آنچنان دستانش نجات گر شدند که امنیتش رخنه کرد در 

ن گذاشت و با  احتیاط گره ی  تمام جانم. او من را روی زمی 

 دستانش را باز کرد. 

 

ن افتاده بود. چشم در چشمش عقب رفتم. پ اکتش روی زمی 

 بلوزش را مرتب کرد و گفت: 

 

- !  آدم لجبازی هسنی
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خب تو که سیب یم خواسنی یم گفنی من یم اومدم برات 

 یم چیدم! 

 

 109#پست

 

 

جوابش را ندادم. خم شد و پاکت را برداشت و تکاند و 

 گفت: 

 

این خونه ی کهنه ی زهوار در رفته زیاد قابل اعتماد -

 نیست ! 

 

ن نکن! من حوصله ی دردرس و  پله ها رو باال و پایی 

 بیمارستان ندارم. 

 

ن سیب ها را جمع کردم و گفتم:   از روی زمی 
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 به این فکر نکرده بودم.  -
ی

 راست یم گ

 

ی زیر لب گفت و به طرف ساختمان رفت. حریص  ن چپ 

 گفتم: 

 

است.  لب حرف زدن یر ز -  کار زنها و دخپی

 

 دستش را در هوا تکان داد: 

 

گفتم عجب گرفتاری شدم که گپ  این دخپی دیوونه -

 افتادم! 

 

ی ام  یگ از سیب ها را به طرفش پرتاب کردم. نشانه گپ 

ت نگاهم  خوب نبود و کنار پایش افتاد. برگشت و با حپ 

 کرد: 
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 ای وای! این چه کاریه؟-

 

 بودی که شدی! ن یسر وح 

 

 و فرصت جواب نداد و وارد  ساختمان شد. 

سیبها را ریختم داخل حوض آب  و مغز گردوها را برداشتم 

خانه رفتم. نبود!  ن  و به آشپر

 

 انگار به اتاقش رفته بود. 

 خودم را با درست کردن کشک و بادمجان رسگرم کردم. 

 

بوی بادمجان رسخ کرده در ظهر تابستان آنقدر  

ژیک بود که آدم دلش یم خواست چند تایی خاطره الستنو 

را کنارش بگذارد. اما برای من فقط نویع احساس آشنایی 

 داشت. 
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تمام شده بود و داشتم پیاز داغ ها را رسخ یم تقریبا کارم 

خانه آمد و  به طرف پنجره رفت و آن را کردم ن که به آشپر

ون رفت.   بست و یی توضیح بپ 

وشن کند. بعد صدای صحبت ر  لر حتما یم خواست کو  

کردنش به فرانسه بلند شد. پشت رس هم و با لهجه ی 

 حرف یم زد
ی

 قشنگ
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ن  من کشک و بادمجان را با نعنا داغ و پیاز داغ و گردو تزیی 

 کردم. 
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ی خوردن ها را مرتب و  ن و به صدای بم او گوش دادم. سپی

تکه هار را چچیدم. تربچه نقیل ها سوا در سبد کنار هم

 کردم . 

 

ن گذاشتم.    نان های سنگک را در سبد چیدم   و روی مپ 

 

ن بنشینم و غذا بخورم.  نیم دانستم چطور با او رس مپ 

آخرش با آنکه بزاق دهانم با فکر کردن به کشک و 

 بادمجان راه افتاده بود؛ 

 

عرص با مریم غذا بخورم. به قیدش را زدم و تصمیم گرفتم

 سالن رفتم؛ 

 

بود روی کاناپه و عینک مطالعه ای شبیه به  شستهاو ن

مانش زده و کتاب یم خواند. از عینک مالکوم ایکس به چش

 دور گفتم: 
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 غذا آماده ست!  نوش جان! -

 

و به اتاقم رفتم  و روی تخت نشستم. کیم کتفم درد گرفته 

 بود از تکان ناگهانیم. 

 

. اما حاال موبایلم را چک کردم. دیشب جنان پیام نداده بود  

 پیایم از او داشتم . نوشته بود: 

 

د که دیشب نتونستیم حرف سالم آشای عزیزم! ببخشی-

 !  بزنیم. من خییل رسم شلوغ بود. راسنی

 

به جبل گفتم که پیام دادی و حالت خوبه! خییل خو 

شحال شد و سالمتو رسوند. یه تور داره برای دور دنیا و 

الیاست. اگر یم خوای ب دوین در چه حاله یم توین االن اسپی

 !  اینستاگرامش رو چک کنن
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از دست دادی. اما یه اکانت جدید  یم دونم اکانتت رو   

 بساز . 

 

ن نبودم که کار  پلک زدم. چند بار پیامش را خواندم . مطمی 

به به در خورد.   درسنی باشد. همان وقت دو سه ضن

 

دامنم  خییل با عجله و دستپاچه گویسر را زیر بالشتم راندم. 

 را مرتب کردم و گفتم: 

 

 بله! -

 

الی در را باز کرد و رسش را داخل اتاق آورد. نگایه اجمایل 

 به من انداخت و گفت: 

 

 این همه  راه رو برنگشتم خونه  که تنها غذا بخورم-
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 پاشو بیا با هم ناهار بخوریم!  

 

 دی به او انداختم: نگاه یی قی

 

؟ -  و اگه من گرسنه نباشم جر

 نده بود چه جوایی بدهد. کیم تامل کرد و بعد گفت: ام

ه! -  اگر بیایی خییل بهپی

 و رفت. در را هم نبست. 

 

ن هم از دلم یم گفت برو و عقلم یم گفت نه .اگر هیچ  چپ 

نیاید، اگر نشوم آن آدم قبیل، اگر همه ی گذشته به یادم

 و خویی که دارم بکر و تازه باشند اما؛  این خلق

 

ن از یک ؛ من همیشه به قلبم فرصت حرف زدن و  مطّمنمچپ 

ن داده ام. از گذشته تا حال!   تصمیم گرفیی
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 111#پست

 

 و رفت. در را هم نبست. 

 

ن هم از دلم یم گفت برو و عقلم یم گفت نه .اگر هیچ  چپ 

اگر همه ی نیاید، اگر نشوم آن آدم قبیل، گذشته به یادم

 د اما؛ این خلق و خویی که دارم بکر و تازه باشن

 

ن مطمئنم؛از یک  چپ 

 

ن   من همیشه به قلبم فرصت حرف زدن و تصمیم گرفیی

 داده ام. از گذشته تا حال!  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 631  

ن نشسته  اما به  خانه رفتم ؛ کامران پشت مپ  ن وقنی به آشپر

ن دست نزده بود. نیم دانم را داشت یا  انتظار دیدنمهیچ چپ 

 نه ؛ 

 

 زد و گفت: 
ی

 اما لبخند کمرنگ

 

ن - ظرف کشک و بادمجون رو میذارم توی  ! من این بیا بشی 

 ماکروویو تاگرم بشه! 

 

ن نشستم؛ دو دقیقه ی بعد در حال ک شیدن غذا پشت مپ 

 گفت: 

 

 عطر و بوش که خوبه! -

 

 با پررویی گفتم: 
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 مزه اش هم خوبه! -

 رسی تکان داد : 

شک ندارم. تو همیشه دستپختت خوب بود! هر چند زیاد -

ی  ن ! تمایل به آشپر  نداشنی

 تکه ای نان سنگک برداشتم: 

ی یم - ن یعنن من اینقدر با تو صمییم بودم که برات آشپر

 کردم؟  

ن تکان داد:  رسش را به  طرفی 

نه ! صمییم نبودیم. تو یه جورایی منو زیاد دوست نداشنی -

 ! 

 بعد سکوت کرد. لقمه اش را جوید و گفت: 

 یعنن واقعا هیچر یادت نمیاد؟ -

 کردم :   اباورش نگاهبه چهره ی ن

ای جسته و - ن گریخته ای یادم اومده . اما اونقدر مهم یه چپ 

ن که بتونم بفهمم تو توی  من چه نقیسر داشنی  نیسیی
ی

زندگ

. راستش دیگه  که حاضن شدی با این وضعیت کمکم کنن
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ی رو برام ن توضیح بدین. به هم اضاری ندارم که شماها چپ 

ی و این شخصیت م  قول مریم از یی خپی جدیدم لذت بپی

ه!   بهپی

 متفکر نگاهم یم کرد به بشقابش اشاره کردم: 

 رسد یم شه آقا کامران! -

 او دوباره مشغول خوردن غذا شد!  

 

ن را از  سکوت بینمان زیاد شده بود. برای آنکه جو سنگی 

م گفتم:  ن بپی  بی 

سم؟ -  یم تونم یه سوال بپر

 

ن  ی زیر چشیم نگاهم کرد. همزمان از سبد روی مپ  ن سپی

 خوردن برداشت: 

 

س! -  بپر

 کیم آب نوشیدم: 
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؟ -  با گ فرانسوی حرف یم زین

 شانه باال انداخت: 

 

 یم کنه! -
ی

 با یگ از دوستانم که پاریس زندگ

 فرانسویه؟ -

 رسش را تکان داد: 

 آره! -

 اسمش چیه؟ -

 ربکا! -

  یی اختیار هینن کشیدم: 

 

ته! -  پس دوست دخپی

 من کرد:  نگاه پر استهزایی به
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 یعنن هر کیس با یه دخپی دوست بود؛-

 

شه؟ بعدشم  به حال تو چه   باید فکر کنن دوست دخپی

 فرفی یم کنه؟ 

بینانه به چهره اش نگاه کردم:  ن  لبم را جمع  کرده. و تپ 

 البته که نه!  -

 

 او با لذت لقمه اش را گاز زد و بعد با دهان پر گفت: 

 

 شبها پیش ربکا یم مونم. تازه هر وقت که پاریس هستم -

 

 به من چه!  -

 خندید: 

 

- !  خب گفتم شاید دوست داشته بایسر بدوین
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 بشقاب را عقب زدم. از اشتها افتاده بودم: 

 نه اصال برام مهم نیست. -

 

ی بازی یم ک ن مشغول غذا خورد ن ردم. او همبا لبه ی رومپ 

 بود. بعدتر گفت: 

 

 چطوریه؟ دوست داری بدوین که جریان کار من -

ن گذاشتم و دستم را زیر چانه ام زدم: آرنجم  را روی مپ 

 چجوریه؟ -

نگاهش کیم مکث کرد روی صورتم و بعد همانطور که با 

 برگ ریحاین که میان انگشتانش . 

 

 112#پست
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 گفت:   بود؛ بازی یم کرد،

 

ن - گت هواپیمایی بی   الملیل کار یم کنم. من توی یه رسر

داسفرهام به تهران، فران  م و لندن کفورت ، پاریس، آمسپی

هست. پروازهای منظم و رس تاییم که برنامه ریزی شده 

 هستند.  

 

 چه جالب! -

 لبخندی زد: 

 

دیدی که ریت من )همان رس دویسر خلبانان( چهار تا خط -

؟   داره. معنیشو یم دوین

 

ن تکان  دادم. او ادامه داد:   رسم را به طرفی 

 ستم. این یعنن من کاپیتان ه خب-
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ن الملیل انجام بدم. معموال وقنی از   و یم تونم پرواز بی 

یم رم یه خلبان و دو تا کمک خلبان دیگه هم تهران به لندن

 . ن  با من هسیی

 

پروازمون شش ساعت و نیم طول یم کشه. اما خب من  

 دو ساعت قبل و بعد پرواز هم توی فرودگاه هستم. 

احت یم کنم و به ف و بعد چند ساعت  رانکفورت یم اسپی

دام  و باز بر یم گردم رم. از اون جا به پاریس و بعد آمسپی

احت یم کنم.   لندن و سه روز اسپی

 

اون سه روز رو پیش مامان یم مونم. گایه هم اتفاق یم 

ن پروسه تکرار یم  افته که یگ دو روز توی پاریسم . بعد همی 

م ؛ هران و دو سه روزیم مونت شه و از لندن یا پاریس میام

 بعدی .  یعنن تا نوبت پرواز 

 

 چه کار خویی داری! -
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 ابروهایش باال یم روند: 

 از چه نظر؟ -

 

- 
ی

در واقع تو داری توی چند تا کشور به طور همزمان زندگ

. این بده؟    یم کنن

 

ن نیست! -  نه بد نیست؛ اما اونقدرها هم هیجان انگپ 

 

! یه  لذت هیچ کدوم رو به طور کامل ندارم. اما راست
ی

یم گ

 مزینی داره! 

 

؟ -  جر

 

اینکه هم اینجام توی خونه و خلویی که عاشقشم و هم -

 پیش مامانم هستم.  
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 با بدجنیس گفتم: 

 

 پیش ربکا! و هم-

چند ثانیه نگاهم کرد. برگ ریحان را انداخت داخل 

ن گفت:  ن برخاسیی  بشقابش و حی 

 

 بله و ربکا! -

 

هم نیم کرد. بشقاب و  چه آدم پر رویی بود که پنهانکاری

 رداشت و گفت: بلیوانش را 

ن ظرفها با من! -  شسیی

 

ون رفتم. کتایی برداشتم خانه بپ  ن و به جوایی ندادم  و از آشپر

 اتاقم رفتم . اما هنوز دو سه صفحه نخوانده خوابم برد

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 عرص که بیدار شدم؛ خانه آرام بود. -

 

و  کردن   ن رفته باشد. برای پیدا حدس زدم که کامران بپ 

 به سالن رفتم.  مریم

 

 خانه از رسمای کولر خنک بود . 

 

ن مرتب بود و یک ظرف پر از انگور  خانه همه چپ  ن در آشپر

ی و قوری  ن گذاشته و زیر کپی سیاه هم در کاسه ای روی مپ 

 هم روشن بود. 

 

ی از کامران نبود. به اتاق  از پنجره حیاط را نگاه کردم. خپی

 یم رفتم ؛مر 
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ون  رفتم. تختش دست نخورده بود! رساسیمه از اتاق بپ 

حنی دلشوره هم گرفته بودم. طوری که دستم را گذاشتم 

دمش.   روی شکمم و فشر

 

ترسیدم از اینکه تنها مانده باشم. از اینکه آنها من را رها 

 کرده باشند به حال خودم. 

 

ه هر چه درمدت زماین که از اتاق مریم تا خیاط رفتم ب

 مال بود ؛ فکر کردم. احت

 

ی نبود. به طرف باغچه و درختان  داخل حیاط هم خپی

 رفتم. آنجا هم نبودند. 

 

برگشتم داخل و دنبال تلفنم گشتم؛ اما پیدایش نیم کردم. 

 اصال در یادم نمانده بود که کجا گذاشته بودمش ! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 643  

 

شماره ی هیچ کدامشان را از حفظ نبودم. برگشتم به 

ای ایوان نشستم. زانوهایم را بغل کردم و روی پله هحیاط 

ه ماندم به در حیاط. آسمان نارنچی شده بود.   و خپ 

 

چراغهای ساختمان خاموش بودند. حنی دلش را نداشتم 

وارد بشوم و چراغها را روشن کنم. اما چراغهای حیاط را 

 روشن کردم. 

 

انم و باز همانجا کنار دیوار روی پله ها نشستم. نیم د

ه شده و ستاره ها  مثل چقدر گذ شته بود؛ اما آسمان تپ 

ن های درخشان پیدا شده بودند. در حیاط که باز شد؛  نگی 

 

اولش تکان سخنی خوردم ؛ اما با دیدن مریم که کیسه های  

خرید دستش بود ؛ و پشت رسش  کامران و فرداد وارد 

 شدند. 
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ن کیس که من را ر دستان آنها هم  وی پله ها پر بود. اولی 

 ید؛ کامران بود که از همانجا گفت: د

 

  

؟  -  آشا؟! خویی

 

و بعد مریم کیسه های خرید را همانجا رها کرد و دوید به 

 طرف من. دستم را گرفتم به دیوار و به زحمت برخاستم. 

 

ن برریس کردن تمام تنم  مریم خودش را به من رساند و حی 

 گفت: 

 

 ؟ یا خدا! چیشده؟ چرا رنگت پریده-

 فرداد گفت: 

 

 چرا چراغای خونه خاموشه؟ -
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 و کامران یی حرف به من نگاه کرد. لب زدم: 

 

 ک...کجا رفته بودین؟! -

 

مریم موضوع را فهمید من را در آغوشش کشید و دستش را 

چسباند پشت کتف چپم. درست پشت قلبم. بغضم 

 ترکید. 

 

ی ضعیف بودم برای آنکه خودم را گریه کردم. من زیاد

د روی چهره ی کدر قرص و محکم نشان دهم. نگاهم مان

 شده ی کامران.  

 

 زمزمه کردم: 

 

 خییل ترسیدم! بیدار شدم و دیدم هیچگ نیست! -
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مریم گردنم را بوسید. احساس یم کردم که همیشه 

همینطور بوده ام. همیشه از تنهایی ناگهاین یم ترسیدم. 

 م جلو آمد و گفت: فرداد ه

 

ن بری- ین بدیم این دخپی بخوره!   م داخل ! یهبیایی  بت شپ   رسر

 

ون.  شما دو تا چقدر یی فکرین  که یهویی زدین بپ 

 

 کامران گفت: 

 من ده بار بهش زنگ زدم. تلفنشو جواب نداد.  -

 مریم گفت: 

- . 

 

 113#پست
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 یه یادداشت زده بودم به در یخچال! 

 کامران رسی به تاسف تکان داد: 

 

 رم داخل! برم ماشینو بیا-

 

 و خریدها را روی ایوان رها کرد و رفت.  

 

بت آلبالو دست فرداد بود و با  اندگ بعد یک لیوان رسر

 قاشقی هم یم زد. 

 

لیوان را به دست مریم داد و او هم به لبهایم نزدیکش کرد  

 : 

 

 بخور دورت بگردم! آخه چرا فکر کردی ما رهات کردیم. -
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 یم شه رهات کنم؟ تو جون منن تو عزیزمنن  مگه 

 

بت آلبالو خنک و دومزه بود. حالم را بهپی کرد. رسگیجه  رسر

 ام  کمپی شد. فرداد گفت: 

 

 عزیرم ما رفته بودیم خرید کنیم واسه فردا! -

 یی جان گفتم: 

 

ه؟ -  مگه فردا چه خپی

 

 صدای کامران بود که گفت: 

 

 خپ  رسمون یم خواستیم سوپرایزت کنیم. -
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یمت سفر . ک   . تا حالت بهپی بشه! وه و دشت و دریا بپی

 به صورت خسته اش چشم دوختم: 

 ببخشید! -

 

خانه خارج شد . یادم  ن ی زمزمه کرد و از آشپر ن  کرد . چپ 
پوفن

ن که کنارم  ن بدش یم آمد. همی  رفته بود که از ببخشید گفیی

بودند برایم کافن بود. حاال اگر یگ دوتا فحش زیر لنی هم یم 

 . مریم لیوان را به دستم داد و گفت: گفت اشکال نداست

 

 خب سغ کن حالت خوب بشه. -

 

 داریم. باید خریدها رو رس و سامون بدیم.  چون کیل کار 

 وسایلمونو جمع کنیم . وای چقدر کار... 
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خانه خارج شد. فرداد اما صندیل را  ن فرداد را کنار زد و از آشپر

نگاه عقب کشید و روبروی من نشست. خوب به چهره ام 

 کرد و گفت: 

 

؛ من  برات قسم- ن یم خورم اگر کل دنیا هم بهت پشت کین

س! رهات نیم   کنم. پس از هیچر نپی

 دلم قرص شد. لبخند زدم. او اخم نمادینن کرد و ادامه داد: 

 

اون تلفن کوفتیت رو سایلنت نکن! طفیل کامران کیل بهت -

 زنگ زد.  

 لبم را گزیدم. فرداد برخاست: 

 

 تا باز بد خلق نشده! خانومک مریم برم کم-
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خانه خارج شد. من زل زده به لیوا ن ن نیمه پر و از آشپر

بت آلبالو که دیواره اش از رسما عرق کرده بود ؛ همانجا  رسر

 ماندم. 

 

شوک عجینی بود و حاال که اوضاع به حالت عادی برگشته 

 بود از عکس العمل های خودم خجالت یم کشیدم

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 114#پست

 

خانه بودیم.  ن  چند دقیقه ی بعد هر چهار نفرمان در آشپر

 

کامران آلبویم از استاد شجریان را ِپیل کرده بود و خودش 

 در حال خرد کردن گوشت و مرغ ها بود. 

یجات را یم شست و فرداد مشغول   ن مریم میوه و سپی

 درست کردن شام بود. به قول خودش غذای مجرد ها؛ 
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 ت بود و حرف نیم زد . ن ساکسوسیس بندری. کامرا

من سوسیس ها را خرد یم کردم و فرداد پیازها را رسخ یم 

 کرد. 

 

یم هر از گایه نگایه به چهره ی مغموم و جدی کامران

 انداختم. 

 

بعد به رسم زد برای چهار نفرمان چای بریزم. و به عمد 

برای کامران کنار چایش نقل تازه گذاشتم . استاد شجر یان 

 اند: یم خو 

 

انند!  در نظر بازی ما یی - ان حپ   خپی

 … من چنینم که نمودم

 دگر ایشان دانند 

 … عاقالن نقطه ی پرگار وجودند ویل
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حواس شنواییم مجذوب ترانه بودم و زیر لب من با تمام

ن  زمزمه اش یم کردم. انگار این ترانه با تمام تار و پودم عجی 

 بود. 

من بود. یک لحظه ش به میان فقط کامران حو اسدر آن 

متوجه ی نگاهش شدم.  انگار او از اینکه یم دید من با ترانه 

 همخواین یم کنم؛

 

شگفت زده بود. چشمانمان قفل شدند در هم. مثل اینکه  

!  او لبخند زد  ریشه بدوانند در یکدیگر . ریشه هایی نامری 

ین تر  و من فکر کردم که گایه لبخند یک آدم یم تواند شپ 

سیل، خوش صداتر از هر چهچهه ای، و امیدوار هر ع از 

 کننده تر از هر قویل باشد. 

 

اولش قرار بود هر چهار نفرمان با یک اتومبیل برویم. بعد 

ن را با  مردها مشورت کردند و تصمیم گرفتند دو تا ماشی 

یم  خودمان بپی
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. مریم خودش داوطلب شد که با فرداد برود و این باعث 

اوضاعشان بهپی بود. و آنها از من نگار تعجب من شد. ا

سیدند که نظرم چیست ..   نپر

 

انگار که حتما باید با کامران یم رفتم. در واقع زیاد هم برایم  

تفاویی نداشت. از دیشب هم او مالیم تر شده بود و هم 

من آرام تر. من روی صندیل جلو نشسته بودم و به جنان 

 فکر یم کردم. 

 

یم گفت حالش  ده و حرف نزده بود. دیشب عذر خوایه کر  

مساعد نیست. مسمومیت غذایی پیدا کرده و من را باز هم 

 با سوال هایم تنها رها کرد. با صدای کامران به خودم آمدم: 

 

 دوست داری جر بذارم؟ خواننده ی خایص مد نظرته؟ -
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 شانه باال انداختم : 

 

ری بذار. فقط آروم چمیدونم! هر جر خودت دوست دا-

  باشه. 

 

قبال عاشق ترانه های پررس و صدا بودی. از تهران که -

حرکت یم کردیم که بریم شمال یا دماوند؛ دیوونه بازیت گل 

 یم کرد. 

 

 من با تو یم اومدم شمال؟ -

 

 خندید: 

 ما چند تا دوست بودیم که معموال با هم سفر یم رفتیم. -

 

 نامزدت هم بود؟ - 
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 به من زل زد: از پشت عینک دودی  برگشت و 

تو چرا انقدر کنجکاوی که نامزد من گ بوده و کجا با ما -

 بوده و نبوده؟ 

 

 خودم را جمع و جور کردم: 

 

 خب فقط کنجکاوم!  -

 

کنجکاو نباش! تو هیچ وقت ازش خوشت نیم اومد . اونم -

 تو رو دوست نداشت! 

 

چرا جلوی زبانم را نیم دانم از کجای ذهنم این جمله پرید و 

 نگرفتم: 

 

 من تو رو دوست داشتم؟ -
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حنی تکان هم نخورد. رسش را بر نگرداند. فقط به 

ه شد: اتوبان  خپ 

 

 نه ! -

 

 دوست نداشنی . 

 

 این یگ رو کامال مطمئنم.  

 

من جوایی ندادم. عضالتم شل شدند. نویع راحنی بال به 

ن که گذشته ی  رمانتیگ با او نداشتم رساغم آمد. همی 

 د امیدوارتر باشم. باعث یم ش

 

 115#پست

 

 کامران صبحانه نخورده بود ؛ 
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 باید تالش یم کردم کیم ارتباطم را با او بهپی کنم. 

 که نیم دانم مریم از کجا سفارش داده 
ی

ظرف کیک خانگ

 بود را باز کردم و گرفتم کنار دست کامران: 

 

یل خوشمزه بود! بخور یه صبحونه نخوردی! این کیک خی-

 کم. 

 

ش چرخید روی کیک ها و بعد چهره ی من. تکه ای اهنگ

 کیک برداشت و گفت: 

 

ن هست و من معموال برام فرفی نیم - با اینکه خالف قوانی 

ن رو رعایت  کنه که کجای دنیا هستم و مردم چقدر قوانی 

ن اما ؛   یم کین

 

 واقعا ضعف داشتم ! 
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 لبخند زدم : 

 

! چ- ی کنن ن ای هم یم خب حاال اشکال نداره اگر ناپرهپ 

 خوری؟ 

 با دهان پر گفت: 

 اگر که برام نگه داری تا رسد بشه بله! -

برایش چای ریختم. هر دو به موسیقی مالییم که گذاشته 

 بود گوش کردیم. 

یواش یواش از تهران و کرج گذشتیم و رسیدیم به جاده ی  

ود. انگار هزار بار این راه را چالوس که خییل برایم آشنا ب

 .  رفته بودم 

 

جاده ی پیچ در پیچ و درختان و دره ها. انگار یک جورهایی 

 پر پیچ و 
ی

این مناظر شبیه به من بودند. شبیه به زندگ

 خمم. فکرم را به زبان آوردم: 
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 منه.  این-
ی

 جاده مثل زندگ

 م: کامران جوایی نداد. اما حواسش به من بود. ادامه داد

 

اینکه زندگیم پر از هر جر بیشپی تالش یم کنم؛ بیشپی به -

یر یم برم. حس یم کنم از پرتگاه سقوط  فراز و نشیب بوده

 کردم. و حاال ته دره هستم.  

 

 کامران به دقت از پیچر گذشت: 

 هم مثل عبور از جاده ست! اگر دقت کنن و درست -
ی

زندگ

ی صحیح و سالم به هدفت یم ر  یس  اما اگر تصمیم بگپ 

ن و را هنمایی ها رو از زندگیت رس به هوا بایسر و قوانی 

 دره ای حذف کنن ؛ قطعا ته
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https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 661  

 

 پیچ خورد. دلم

 

تمام کرخنی چند دقیقه ی پیش رفت و جایش را داد به 

 دلشوره. 

 

 گفتم: 

 

 خییل خطا کردم؟ -

 خییل سقوط کردم؟ 

 

آه کشید و دهانش چفت شد روی هم. چشمان پر از اشک 

 من  را انگار نیم دید. بعدتر گفت: 

توی اون زمان شاید از نظر خودت درست ترین تصمیم رو -

. شاید کار درست رو کردی! اما چرا بهت دروغ بگم؟  گرفنی

 ما هیچ کدوم کارتو قبول نداشتیم! 
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حس عذاب وجدان از وقایع هر روز اینباور کردم. چون

گذشته را داشتم و به زبان نیم آوردم. کامران که سکوت 

دستش را جلو آورد و گذاشت روی من را دید ؛ یی هوا 

دستان چفت شده ام در هم. گرما رخنه کرد در جانم. 

د . نگاهم ماند روی دستش! به انگش  طالیی دستم را فشر
پی

ن سیاه بزرگش. اش با آن تراش های پیچ در پیچ و نگی 

ر خایص به او یم داد. صدایش گرفته و  ی که پرستپ 
انگشپی

 بم شده بود: 

داریم یم ریم جایی که ! بیا و حاال که آشا! آشای عزیزم-

حالت بهپی بشه به اون گذشته ی منحوس فکر نکن. ولش 

کن به حال خودش. االن که کنار هم هستیم باید لذت 

یم  کنیم. چه لزویم داره که تا خدا بپی
ی

. باید در حال زندگ

؟  ن  نخواسته تو به خودت و دیگران فشار بیاری برای دونسیی

د در وجودم. حس یم ؛ اما گرمایش ماندستش را پس کشید 

 کردم از تمام رگهایم گذشت و رسید به قلبم. گفتم: 

ی یادت رفته؟ - ن  تا حاال چپ 
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 لبش را گزید: 

ها رو فراموش کردم. شاید  آره یادم رفته. - ن خییل چپ 

 اینطوری بهپی باشه. 

 رنج نیم کیسر از اینکه یادت نمیاد؟ -

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

نیم کشم! چون خودم خواستم. خودم مثل یه  رنج نه -

خیاط ماهر نشستم و قیچر دست گرفتم و اون تیکه رو 

نیم کردم  بریدم و بعد بقیه رو دوختم به هم. اگر این کار رو 

 ؛ االن اینجا نبودم!  

 و برگشت و من را نگاه کرد و رسی    ع حواسش را داد به جاده: 

! کار یه خ-  یاط چیه! تو که باید بهپی بدوین

 آره مریم گفته که من خیاط بودم. -

 پوزخندزد: 

تو یه خیاط ساده نبودی! تو یه طراح لباس بودی عزیز -

 من! 
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روز صبح غوغا یم کرد. چقدر عزیز و جانم گفتنش از ام

انگار با خودش و با من کنار آمده بود. به این فکر کردم که 

ن  حال  یک طراح لباس چقدر یم توانسته مفید و در عی 

 موفق بوده باشد! کامران باز هم به حرف آمد: 

. درسش رو - خییل تالش کردی و خییل هم عالقه داشنی

ستان و دانشگاه واز چند تا اس ه خوندی. توی هپن تاد خپی

. هدفت این بود که بری ایتالیا  و اونجا ادامه  کمک گرفنی

 بدی .اما یکهو تصمیمت عوض شد. 

 که او یم گفت را به یاد نیم  من جوایی  ندادم. این آشایی 

آوردم. اما خوب یم دانستم که چه عشقی به پارچه ها و 

 لباس ها داشتم. 

دک اما مثل رسم به دوران افتاده بود. حجم دانسته هایم ان

تپ  زهر آلود بودند. دانسته هایی که یواش یواش لک های 

 سیاه یم انداختند روی ذهن یکپارچه سپیدم. 

 پی بدانم. کامران گفت: نیم خواستم بیش چشمانم را بستم. 

؟ -  خویی
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 گفتم: 

 

 تهوع دارم! -

 

 خندید: 

 به خاطر این پیچ هاو سنگینن هواست. -

 

 117#پست

 

 بخواب وقنی رسیدیم بیدارت یم کنم. 

 

و صدای موزیک را کمپی کرد و من چشمانم را به دنیا بستم 

و فقط صداها را یم شنیدم. صدای موتور اتومبیلش، 

ون یم داد.   صدای نفس تندی که هر از گایه بپ 
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صدای  دینگ هر از گاه پیام رسان  تلفنش و یه پشت رس 

 هم عطرش را بو کشیدم . 

 

ردم کیس دست یم کشد به گونه ام. چشمانم را باز حس ک

 کردم و با چهره ی کامران مواجه شدم. 

 

. اخم کرده و با نگاه پر از مالطفنی به من چشم دوخته بود 

تا چشمان بازم را دید؛ خودش را عقب کشید و به روبرو 

 اشاره کرد: 

 

 پاشو ! رسیدیم.  -

 

وبرویم ویالی روی صندیل اتومبیل جابجا شدم. منظره ی ر 

 بود . 
ی

 سپید رنگ
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ن و تازه بودند. کامران کمربندش   ن خیس و درختان رسسپی زمی 

 را باز کرد : 

 

 ه فیل رو بخورم.  به اندازه ای گرسنه ام که یم تونم ی-

 

نگاه من رس خورد روی سبد جلوی پایم. سبدی که مریم 

تدارک دیده بود؛ اما من ، مِن سهل انگار، هیچ کدام از 

 یه را به او تعارف نکرده بودم. اغذ

 خجل شدم . 

 

کامران در اتو مبیل را باز کرد. من هم کمربندم را باز کردم و   

ه رنگ فرداد هم وارد از آیینه بغل دیدم که اتومبیل سیا

 محوطه ی ویال شد. 

 

جی خورد به صورتم.    پیاده شدم. باد خنک اما رسر
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. چشمانم را مالیدم و به    ن کمرم یم سوخت از زیاد نشسیی

 درختها و گلها نگاه کردم. صدای مریم را شنیدم: 

 

 سالم علیکم به رفقا! خوش گذشت؟ -

 

 کامران در عقب را باز کرد: 

 

ن که تو نخییل خوش گذشت- بودی و وراجی نکردی ! همی 

 بود! کافن 

 

 مریم خندید. فرداد گفت: 

من که اصال نفهمیدم چجوری رسیدیم. از تهران تا رامش -

 رسگرم بودم. 

 

 یا تنقالت خوردم یا با مریم حرف زدم.  
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مسار شدم از اینکه نتوانسته بودم همسفر خویی 
بیشپی رسر

 برای کامران باشم. 

 

وچک من را از صندوق ودش و چمدان ککامران ساک خ  

 ون آورد و گفت: عقب بپ  

  

ترافیک بدی بود. مسپ  سه چهار ساعته و هفت ساعته -

 تلف یم شم...... 
ی

 اومدیم. االن هم دارم از گرسنگ

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 118#پست

 

 

وزمندانه گفت:   مریم پپ 
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ن جوجه ها رو از تهران آماده کردم و گذاشتم - واسه همی 

 س االن فقط یم خواد کبابشون کنیم. توی ترمو 

 

 و بعد کیف به دست به طرف من آمد و گونه ام را بوسید: 

 

 روبرایه؟ -

 کنار گوشش زمرمه کردم: 

 

 کل راه رو خوابیدم این بیچاره هیچر نخورده. -

 مریم چشمگ زد: 

 

ایی واسه خوردن داریم. یه چای به کم تنقالت -
ن یه چپ 

 روبراهش یم کنه. 

 گاه کردم: تمان نیه ساخ

 اینجا مال کیه؟ -
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اینجا مال پدر کامران هست. ارث رسیده بهش. خوش -

 بحالش نه؟ 

 

 قشنگه! -

 فت: مریم به طرف ساختمان ر 

 هاش رو ندیدی! -
ی

 تازه هنوز قشنگ

 

من هم سبد و کیفم را برداشتم و دنبال مریم راه افتادم. 

ندام بود با مردی دوان دوان از پشت ویال رس رسید. الغر ا

قد متوسط و رسی کم مو. دماغ عقایی و چشمان یی حالنی 

 فرداد گفت:  داشت. اما لبخندش جلب توجه یم کرد. 

 اعیل خودمون! به به  آقا اسم-

 

 مرد دستش را باال آورد: 
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 سالم آقا فرداد. سالم کامران خان. -

 

خوش آمدین. داشتم باغچه های اونطرف رو آب یم دادم. 

 ومد استقبالتون؟ طاهره نی

 

 کامران بود که گفت: 

 

چکار به اون زن پا به ماه داری آخه! ما استقبال نیم -

خواهیم. فقط یه مقدار وسیله برای بچه آوردم  بپی بهش 

 بده. 

 

 زد: 
ی

 اسماعیل لبخند کمرنگ

ین داخل! - منده کردین. کمک یم کنم وسایل رو بپی آقا رسر

ه مثل دسته ی گل.   ن  ویال تمپ 

 باز گفت:  رانکام
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 دستت درد نکنه. -

نگاه از من دزدید و به مریم لبخند زد. مریم دسنی  اسماعیل

برایش تکان داد. او به طرف  کامران رفت و پشت اتومبیل 

کامران که صندوقش را باال زده بود مشغول صحبت 

 شدند. 

 

داخل ویال درست برعکس خانه ی سننی کامران بود. همه 

ن مدرن و جدید  ی و سفید بود. سالن چپ  و به رنگ خااکسپی

خانه و چند در دیگر در یک جهت و بسیا ن  با آشپر
ی

ر بزرگ

 یک پله ی عریض به طبقه ی باال. 

ن  جا هم یم توانستم پنجره های بلند  انتهای سالن را از همی 

ببینم. که با پرده های سفید پوشیده شده بودند. مریم 

خانه رفت و فرداد ساک ن و چمدان ها را  یکراست به آشپر

ون رفت. انگار همه کار کنار پله ها گذاشت و باز  بپ 

 خودشان را بلد بودند به جز من. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 119#پست

 

 داخل ویال درست برعکس خانه ی سننی کامران بود. 

ی و سفید بود.   ن مدرن و جدید و به رنگ خااکسپی همه چپ 

خانه و چند در دیگر در  ن  با آشپر
ی

یک جهت  سالن بسیار بزرگ

ن  و یک پله ی عریض به طبقه ی باال.  جا هم یم از همی 

توانستم پنجره های بلند  انتهای سالن را ببینم. که با پرده 

های سفید پوشیده شده بودند. مریم یکراست به 

خانه رفت و فرداد ساک و چمدان ها را کنار پله ها  ن آشپر

ون رفت. انگار همه کار خودشان را بل د گذاشت و باز بپ 

 بودند به جز من. 

نشستم و به وسایل سالن چشم  من همانجا روی کاناپه

دوختم. مبلمان و تابلوها و بقیه ...مریم چند دقیقه ی بعد 

خانه داد زد:  ن  از آشپر

ی نشونت بدم. - ن  آشا ...آشا بیا یه چپ 

خانه رفتم. مریم پشت پنجره ایستاده  ن سالنه سالنه به آشپر

 گفت:   بود؛ صدای پایم را که شنید 
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! کیل کیف - ن ! بیا این منظره رو ببی   یم کنن

وقنی به پنجره نزدیک شدم؛ باران یم بارید. نرم و ریز ریز. 

دانه های باران یم خوردند روی آب استخر و دایره های 

زیادی روی سطح آب ایجاد یم کردند. آسمان تقریبا تاریک 

ند. شده بود. انبوه درختان پشت ویال سیاه به نظر یم رسید

جی وارد شد. مریم پنجره ی کشویی را کامال  باز کر  د. نم و رسر

 شعف عجینی بر دلم نشست. به مریم گفتم: 

 وای چقدر حالم خوب شد! -

ون گرفت و رفت به دنبال ادامه مریم چشم از منظره ی بپ 

 ی کارش و گفت: 

قبل ترها این ویال این شکیل نبود. یه خورده قدییم بود. -

د. ه فوت کرد؛ کامران اینجا رو تعمپ  کیل کر پدر کامران ک

وسایل رو عوض کرد . پدر کامران مردی خییل خویی بود. از 

اون آدمهای اهل دل و با وقار. خدا رحمتش کنه؛ در حق 

 من پدری کرد.  

همانطور که ریزش باران و استخر آیی رنگ را نگاه یم کردم، 

 گفتم: 
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 منم اینجا اومدم؟ -

 مریم خندید: 

 جا پاتوق همه امون بود. آره تو هم یم اومدی گایه! ینا-

پدر کامران هم گایه یم اومد. از دور هم بودن جوونها لذت 

یم برد. خدا بیامرز سه تار یم زد. چه شبهایی که با صدای 

 سازش یم رفتیم توی هفت آسمون و بر یم گشتیم.   

صدای کامران باعث شد هر دو یمان برگردیم به طرفش. او 

خانه گذاشت و رو به مر  ن  ها را کنار آشپر
یم وسایل و خوردین

 گفت: 

 یاد پدر رو یم کردی؟ -

آره! حیف که قدرشون رو نیم فهمیدیم. خدا رحمتش -

 کنه. 

 کامران لبخند زد به مریم و رو به من کرد: 

 رو بذار توی یخچال .  آشا! اگر خسته نیسنی لطفا اینا -

 ی شکمش و گفت: به طرفش رفتم. دستش را کشید رو 
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مریم الاقل یه چای و کیک که یم توین به من بدی؟ از -

 عصنی شدم. 
ی

 شدت گرسنگ

 

 از قبل خجل شدم از یی توجهیم نسبت به او . 
بیشپی

ن نشست و به پنجره ی باز نگاه کرد:   کامران   پشت مپ 

 

- !  چه باروین

 ! انگار نه انگار که تابستونه!  آره -

 

 کرد: امران تلفنش را چک  این را مریم گفت. ک

ن شمال و تهران باشه یا نه! حیف که -  بی 
باید یه تفاویی

جیه!    رسر

 

ن وسایل درون یخچال  و ساکت شد. من خودم را با گذاشیی

 رسگرم کردم. بعدترمریم گفت: 
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هم یه خب این چای و کیک آقا کامران!  آشا بیا تو -

 فنجون چای بخور. خستگیت در بره. 

خانه شد: فرداد وارد آش ن  پر

 پس من جر مریم خانم؟ -

 مریم گفت: 

تو از تهران تا اینجا  یه بند داشنی یم خوردی! یه فالسک -

 چای رو خودت تنها خوردی! 

 فرداد روی صندیل نشست: 

 

 حاال خسیس نشو. واسه من چای لیواین بریز.  -

ن نشستم. هر دویشان رسشان به  من هم رفتم و پشت مپ 

ن گذاشت و تلفنشان گرم بود.  مریم چای ها را روی مپ 

 گفت: 

فرداد چای که خوردین آتیش رو به پا کنید تا جوجه ها رو -

 کباب کنیم و شام بخوریم و بخوابیم! حسایی خسته ایم. 

 قط رسش را تکان داد. من چایم را آهسته لب زدم.  فرداد ف
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 کامران گفت: 

 

احت کن! رنگت پریده! -  آشا ! تو برو اسپی

ها به سمت من برگشت! حق داشت؛ من هم  نگاه همه ی

 مثل او گرسنه بودم ؛ از صبح تا حاال هیچ! 

 

  120#پست

 

 

ی نخورده بودم. فرداد گفت:  ن  چپ 

 

 چرا؟ حالت بده ؟ -

ن و رسم را به یی اختی ار چشمم افتاد به ظرف کیک روی مپ 

ن تکان دادم. کامران رد نگاهم را دنبال کرد و بعد با  طرفی 

 ندی گفت: صدای بل
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 ای وای! این دخپی هیچر نخورده!  -

 

تکه ای کیک درون بشقاب گذاشت و هل داد طرف من و 

 گفت: 

 

؟ آدم- ؟ چرا حرفن نیم زین ا بآخه مگه تو دیوونه ای دخپی

 شکم خودشم تعارف داشته باشه؟ خییل حرفه بخدا... 

 

خانه گفت:  ن  مریم از آن طرف آشپر

 

داد پاشو آتیش رو درست کن. بخور تا فشارت برگرده . فر -

این دوتا نیم دونم توی راه چکار یم کردن که هیچر 

 نخوردن! 

 

 فرداد خندید: 
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 وهللا! جر بگم-

 

و چایش را رس کشید و تکه ای کیک چپاند در دهانش و از  

ون رفت .    پنجره ی قدی کشویی  بپ 

 

کامران یی حرف به من نگاه یم کرد و من نیم خواستم با او 

 در چشم بشوم. مچش

 

 کیم کیک خوردم و نییم از چای را هم پشتش  
ی

با دستپاچگ

 فرو دادم و برخاستم.  

 

 انجام بدم مریم یه کاری بگو که من-

(
ی

 (: vipرساسیمگ

 
ی

 #رسآسیمگ

 121#پست
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 خسته بودیم. 
ی

 آن شب همگ

 

 من از نظر جسم و روح از بقیه چند پله فراتر رفته بودم. 

 ه اتاق پناه بردم . م بسنده کردم و ببه دو سه لقمه شا

ن آنقدر گیجم کرده  قرص هایم را زودتر خورده بودم و همی 

وت خود ساخته ام بود که بدون فکر کردن ی به هپر ن به چپ 

 رفتم.  

 

ی که دیدم ؛ ن ن چپ   صبح روز بعد وقنی چشم باز کردم؛ اولی 

مریم بود که دستش را انداخته بود دور بالشتش و در  

 یقی فرو رفته بود. خواب عم

 

 برخاستم و به طرف پنجره رفتم. با احتیاط 
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پرده را کنار زدم و وارد تراس شدم. هوای اول صبح خنک  

و نمناک بود و مه اندگ هم اطراف را پر کرده و شکل رمز 

 آلودی به فضا داده بود. 

 

هوای پاک که به ریه هایم رسید انگار انرژی مضاعقن  

ن و بوته ها به آدیم انرژ گرفتم . انبوه در خ  ی یم داد. تان سپی

 

ن درختان با سنگ ریزه فرش شده و تا آن   مسپ  باریگ بی 

طرف مه یم رفت. شکل پر رمز و رازی که آدم را مشتاق یم 

 کرد برای کشف شدن. 

این که چطور تصمیم گرفتم بروم و آن راه به ناکجا را 

 کشف کنم را یادم نیست. 

 

ن رفتم.  م کردم و به طبقه یفقط لباس مناسنی تن همه  پایی 

 جا پر از سکوت بود. 
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خانه سینی برداشتم و وارد باغ شدم.   ن ن  آشپر از روی مپ 

صدای خرویس که اول صبح یم خواند و صدای پرندگان 

 دیگری که نیم دانستم چیستند؛ 

ملموس یم برایم آشنا بود. حنی درختان و نم هوا هم برایم

ن مه نمود. وارد جاده ی بار  یک شدم. نزدیک به سطح زمی 

 بود و مسپ  را تا جایی یم دیدم. با احتیاط روی ک
مپی

سنگریزه ها قدم بر داشتم و صدای قرچ و قروچشان در 

 گوشم پیچید. 

بوته های تمشک در باغچه های کناره های  راه دلربا 

ین بودند.   بودند. چند تایی چیدم و مزه کردم. ترش و شپ 

 

. صدای هوهو یی شد دگان آمیخته به کم کم صدای پرن  

صدایی که کم و زیاد یم شد. مه رقیق شده و من مشتاق 

 انتهای راه.  
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برای کیس مثل من که معمای پیچیده ای در ذهن سپیدم 

در حال جوالن بود؛ اشتیاق به کشف انتهای این راه 

 هیجان خایص داشت. ! 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 122#پست

 

دم و قد  مهایم را تند کردم. سیب را در دستم فشر

و من نرده های انتهای راه را که دری فلزی  مه تمام شد 

 داشت دیدم و در پس زمینه ی همه ی اینها؛ 

آیی بیکران و مواج دریا را. چنان ذوفی بر قلبم نشست که 

انگار تا به حال تجربه اش نکرده بودم. چفت در را باز کردم 

 و پا گذاشتم به روی شن های نرم. 

ده و آرام بود و ر شن ها فرو یم رفت. ساحل گیم دپاها سپی

وع به دویدن  دریا آن سوتر. قدم هایم تند ار شد و بعد رسر

 کردم. 
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سیب از دستم افتاد. اما مهم نبود! من به دریا رسیده بودم. 

خوردند به پاهایم . تا کرانه ی آب. موج های  آرامرفتم

 قلقلگ دادند.  کفشم را در آوردم.  شن ها کف پاهایم را 

 

پوستم را نوازش داد. دستانم را از هم باز کردم. رسم و آب 

و بوی دریا و هوا را با تمام قوا به ریه هایم را باال گرفتم

 فرستادم. اینجا برایم خییل آشنا بود . 

 

در امتداد ساحل راه رفتم. به شن ها و ویالها و دریا نگاه  

 یکلت از کنار ویالها یمکردم. به مرد و زین که با موتور س

ی حمل یم  گذشتند و خرید هایشان را در زنبیل حصپ 

 کردند. به دو پش جوان که یم دویدند . 

 

وهر چه در مسپ  نگاهم بود. بعدتر رسیدم به دوقایق 

کوچک آیی رنگ در ساحل که انگار مال محیل ها بود. 

 مسپ  رفته را به آرایم برگشتم. حالم خییل خوب بود. و در 
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یه مردی را دیدم که در ساحل رو مسپ  برگشت از دور سیا

 به دریا ایستاده بود. نزدیکپی که شدم؛ 

 

شناختمش! کامران بود که  آنجا ایستاده و سیب را میان 

دستانش گرفته و نگاهش یم کرد. رسش را چرخاند و من را 

 دید. 

.و همانطور به نزدیک شدنم چشم دوخت. وقنی به او 

 گفتم: د زدم. اوهم پاسخ داد.  رسیدم  لبخن

! ویل کامران چرا نگفنی پشت ویال - سالم صبح بخپ 

 دریاست؟ 

 

 شانه باال انداخت: 

- !  فکر یم کردم یم دوین

 

 لبهایم را جمع کروم: 

 از کجا باید یم دونستم؟ -
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این را گفتم و به دریا نگاه کردم. او هم همینطور. کیم مکث 

 کرد و بعد گفت: 

 

ن وقنی او - ورزش یم کردم. اما تو   دیدمت! داشتممدی پایی 

 حواست به دور و ورت نبود! 

 

 ندیده بودمش! هیچ کجای ویال نبود!  

 

 متوجه نشدم! -

ن توی مه اومدم دنبالت. آخه فکر کردم- که شاید از فرو رفیی

ن ؛ ترسیدم! اما  یس! وقنی دیدم سیبت رو انداخنی زمی  بپی

 وده ست. جلوتر که اومدم دیدم خیالت آس
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بود که اینجا ایستاده و من را تماشا یم کرد. پس خییل وقت 

دستم را جلو بردم و سیب را از دستش کشیدم. نگاهش یر 

 دست من رفت. سیب را با لباسم پاک کردم و گازش زدم. 

 خندید:  

 

بیا بریم ویال صبحونه رو آماده کنیم. مریم دیشب خییل -

 م رستوران . خسته شد! تصمیم گرفتم ناهار بری

 

به من یاد آوری یم کرد که کمک آنچناین به مریم  نکرده ام. 

حق داشت! باید سغ یم کردم که کارها را تقسیم کنم. 

 گفتم: 

 

دم! کارها کامران! لطفا به من بگو که چه کاری باید انجام ب-

رو تقسیم کن و وظیفه ی منو بهم بگو! نیم خوام مریم 

 اذیت بشه
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ی

 #رسآسیمگ

 121ست#پ

 

 

 کامران عقبگرد کرد: 

 

 باشه! بیا بریم  که خییل گرسنه ام! -

 

 سیبم را گاز زدم و پشت رسش راه افتادم: 

 

 اونطرف تر دو تا قایق موتوری بود! یم شه بریم دریا؟ . -

 

دست کشید به موهای سیاهش و با نوک انگشتانش 

 مرتبشان کرد: 
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؟  آره یم شه! نیم تریس؟ اگر بیوفنی توی آب-  جر

 

 پر گفتم: با دهان

 

- !  نه نیم ترسم! من از هیچر نیم ترسم جز تاریگ و تنهایی

 خندید: 

 

 حنی از پرنده ها هم نیم تریس؟ از مرغ و خروس و ... -

 

 اخم کردم: 

سم؟ -  وا چرا باید بپی

 

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

ا یم ترسن! -  نیم دونم! آخه بیشپی دخپی

 پوزخند زدم: 
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 س مسخره ای! تر  چه-

 

 جوایی نداد. گفتم: 

 بعد از صبحونه یم ریم دریا؟  -

 ایستاد: در پشنی را باز کرد و کنار 

 آره یم ریم! -

 

 122#پست

 

خانه کامران املت درست کرد و من چای دم دادم.  ن  در آشپر

. صدایش قشنگ بود. نویع آرامش  او آواز یم خواند  

 درصدایش موج یم زد. 
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ن را چیدم محیل و خیار و گوجه  . پنپ  و کره یمن مپ 

 گذاشتم. نان سنگک و لیوان ها را . 

 

و مریم دوش گرفته و مرتب . با  فرداد خمیازه کشان آمد  

 بلوز لیمویی و شلوار سیاه رنگ. 

 

 که زده بود. 
ی

نگ زیبا شده بود. مخصوصا با آن رژ خورسر

فرداد هر چند دقیقه یکبار او را رصد یم کرد. کامران 

ن گذاشت: ماهی  تابه ی حاوی املت را روی مپ 

 

بفرمایید املت کامران پز! بخورین که یم خواهیم بریم -

 قایق سواری! 

 

 من چای ریختم برای همه. مریم گفت: 

 

 من که نمیام! یم دوین که یم ترسم! -
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 فرداد تکه ای نان برداشت : 

 

 من میام!  -

 . لبخند زدم. کامران گفت:  و برای من چشمک زد 

 ! باشه! تو یم توین از ساحل نگامون کنن -

 مریم به من گفت: 

 

 تو هم یم ری؟ -

رسم را تکان دادم. مریم سکوت کرد. و من آنقدر اشتیاق 

ی برایم مهم نبود!  ن ن به دریا را داشتم که چپ   رفیی

 

ن  کامران صاحب قایق را یم شناخت و با یک تلفن همه چپ 

مه رفته بود و  را حل کرد. چهار نفری به ساحل رفتیم

 ابری داده بود.  جایش را به آسمان نیمه

نسبت به اول صبح ساحل کیم  شلوغ شده بود. ویالهای  

ف به دریا علت شلویعن ساحل بودند.   مشر
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چند تایی بچه بازی یم کردند. در خییل دورترها هتیل بود که 

ساحل اختصایص خودش را داشت و مسافرها پا را فراتر 

 طرف ها هم ین آمدند. کامران گفت: گذاشته به این 

 

ف به ویالها رو با حصار از بقیه  یه- مدت این بخش مشر

ساحل جدا کرده بودند اما انگار باز حصار رو کاری کردن که 

مسافرها اینجاها  هم  میان! باید به مدیر شهرک بگم که که 

 ترتیبش رو بده. 

 

 فرداد گفت: 

 

ن؛ قطعا با اون همه پویل که هر ماه از صا- حبان ویال یم گپ 

ن تحویل بدن!  ساحل باید یه   امن و تمپ 

 

 کامران با حرص گفت: 
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دو روز دیگه این جا هم یم شه پر از آشغال و کثافت. این -

 بار خودم با مدیر شهرک

ی یم کنم. که این جدا   حرف یم زنم و هزینه ها رو پیگپ 

ی آب بره.   سازی تا دو سه مپی

 

ای را که در ساحل یم  بادبادک پش بچه فرداد همانطور که

 دوید نگاه یم کرد گفت: 

 

ن مریم یادته ماهم از این بادبادک ها هوا یم - خوبه! ببی 

 کردیم؟ 

 

ن   کماین بود . مریم مریم به آسمان نگاه کرد. بادبادک رنگی 

 گفت: 

 

جی و گرمای جنوب! آخ از اون روزا... - آره! یادمه! توی رسر

 برگردم به قبل.  اصال دلم نیم خواد 
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ت به مریم نگاه کردم:   با حپ 

 

 یم کردین؟ مگه با فرداد چه نسبنی -
ی

شما جنوب زندگ

 داری؟  

 

 مریم رسش را تکان داد: 

 

 یم کردیم.  -
ی

 آره بندر عباس زندگ

 فرداد گفت: 

 

- ! ن  وای اینا رو ببی 

 

نگاه ما رفت یر دو پش جواین که روی شن ها نشسته 

  زدند. بودند و گیتار یم
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پشها از ساکنان ویالها بودند. چند تایی هم زن و دخپی 

 کنارشان نشسته بودند. 

 

 هایشان را به  
ی

دریای آدمها خوشحال بودند و روزمرگ

 بیکران پیوند زده بودند. 

من به این فکر یم کردم که فرداد چه مدت طوالین مریم را 

 یم شناخته . 

 

ف میان حرف آوردن فرداد حتما همبازی بوده اند. اما با حر 

ال مثل خوره مغزم را یم خورد. به کامران قول عالمت سو 

 داده بودم که سوال نکنم و خودم تالش کنم برای فهمیدن. 

 

اما عاجز بودم! به معنای واقغ  از بیاد آوردن عاجز بودم و 

 این برایم مثل جهنم بود. 

و  ه حرف یم زدند چشم دوختم به دریا همان دم که آن س

ناراحنی و غصه و آرزو آدم با از ته دلم از جایی که به وقت 
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ی را طلب یم کند؛ التماس خدا  ن تمام توانش از معبود چپ 

 کردم که کمکم کند تا بشوم همان آشای  گذشته! 

 

در آن لحظه حاضن بودم پای همه ی عواقبش هم بمانم.  

 مهم نبود شخصیتم چقدر د
ی

هشتناک بوده و چه زندگ

 هم هویت واقغ ام بود! داشتم. م

 

 مرد قایقران گفت: 

 

 که شنا بلدین؟ -
ی

 دریا یه کم ناآرومه! همگ

 کامران گفت: 

 

آره هرسه شنا بلدیم. جلیقه ی نجات هم که داری عباس -

 آقا؟ 
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ن  ن کوتاه سپی مرد کوتاه قد بود با شلوار ورزیسر و بلوز آستی 

 روشن. گفت: 

 

 

 شنا بلدین!  آره بابا دارم. دم شما هم گرم که-

ی نارنچی را تنم کردم و کنار کامران درون قایق جلیقه

نشستم. مریم کیم آنطرف تر ایستاد و نگاهمان کرد. فرداد 

نشست. مرد موتور را روشن کرد و  روبرویمان کنار قایقران

 قایق روی امواج به آرایم رُس خورد. 

 

ن شد. نم نشست ر بعد تند تر راند و  وی قایق باال و پایی 

 پوستم. هیجان زده خندیدم. 

 

 کامران از میان رس و صدای آب و موتور  
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 قایق گفت: 

- ! ن یه وقت نیوفنی  محکم بشی 

 

خندیدم . دستم را گرفتم به لبه ی سکوی زیر پایم. مرد 

 تندتر راند. من دستم را رها کردم کامران گفت: 

 

- !  نکن بچه جون یم افنی

 داد:  فرداد به قایقران اشاره

 

 تندتر برو عباس آقا! -

 کامران عصباین گفت: 

 

 تند نرو عباس! خطرناکه. -

 عباس خندید: 
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س!  آقا این کار هر روز ما -.    هست. نپی

 

 کامران دندان هایش را به هم سابید: 

 

- !  آشا دستت رو بده من . میوفنی

 

من دستانم را باال بردم و جیغ زدم. لذت داشت معلق بودن 

   روی آب. 

 

مرد رسعت را بیشپی کرد. قایق روی موج باال پرید. من 

 تعادلم را از دست دادم. 

ل خوردم. کا 
ُ
مران دستش را از جا کنده شدم. به جلو ه

د.   پیش آورد تا من را بگپ 
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ن برداشت   خپ 
سنگینن ام افتاد به طرف مقابل . قایق بیشپی

میان آب. جاذبه ی آب من را و در یک لحظه پرت شدم

 ید. کش

در یک لحظه فقط هجوم آب بود؛ رفتم زیر خروارها آب. 

 سیایه محض بود! 

 

. دست و پا صداها تغیپ  کرد. آب درون ریه هایم را پر کرد 

زدم. انگار جریان برق به رسم وصل کرده بودند. نور 

 شدیدی چشمانم را زد. 

 

دو دست قدرتمند دور تنم پیچید و دو دست دیگر پاهایم 

به سطح آب آورده شدم. دو مرد احاطه ام را چسبید . 

دادم. به رسفه افتادم. کامران کرده بودند. آب ها را پس 

شناور بودیم. زیر سینه ام را فشار یم همانطور که روی آب 

 داد. نفسم برگشت. چشمانم گشاد شدند. 
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فرداد از قایق خودش را باال کشید . کامران من را به فرداد  

د. کشیده شدم. کف قایق ولو شدم. نگاهم، نفسم،  سپر

م برگشت.....  ن  حس هایم، جانم ؛ همه چپ 

 

 124#پست

 

 

 کامران نفس زنان گفت: 

 

 خوبه؟ آشا حالت -

 

آه کامران! این کامران بود! اینجا کنار من در لحظه و دقایقی 

 که حنی فکرش را نیم کردم. 
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کامران با همان چشمان درشت و مژه های برگشته اش. با   

چهره ی جدی که حاال نقیسر از نگراین هم در آن همان 

 وجود داشت.  

 

 دستش را گذاشت روی شانه ام و تکانم داد: 

؟ -  با تو هستم! خویی

 

وع کردم به لرزیدن. من وسط جهنم بودم. او من را یم   رسر

کشت! قسم یم خورم که زنده نیم ماندم. فرداد نفس زنان 

 گفت: 

 

 خوبه! فقط شوکه شده! -

 

ورد روی چهره ی فرداد. آه عزیز دلم! آه جانم! رس خنگاهم

 یی اختیار بغض کردم و زمزمه کردم: 

 فرداد! -
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زمزمه ام به اندازه ای بود که فقط لبهایم تکان صدای 

 خوردند. فرداد گفت: 

 

! تا گ یم خوای یه گوشت - جونم؟ دخپی تو که ما رو کشنی

 !  تن ما رو بتکوین

 

ا گرفت و من یه. کامران شانه هایم ر بغضم ترکید. زدم زیر گر 

 را به خودش چسباند: 

 

 گریه نکن! -

 تموم شد! حالت خوبه! حاال بر یم گردیم ویال!  

 

وع شده بود. او چطور تن پر از نجاست  تمام شد؟ تازه رسر

 من را به خودش یم چسباند. چطور این کار را یم کرد؟
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اش یم کرد. چشمانم را بستم. کصدای قلبش گوشم را کر   

ه فرو یم دادم ؛ باال نیم آمد! چه یم مردم. کاش نفیس ک

 شد در دریا غرق یم شدم؟  

 

دستش را کشید به بازویم. جانم  به لب آمد. کامران 

 نوازشم یم کرد؟ او مهرباین یم کرد؟  

آنچنان تالطیم در وجودم رخنه کرده بود که نیم توانستم 

ل   ش در تنم روشن کنم. انگار شعله های آتخودم را کنپی

 بود. 

 

حجم دانسته هایم آنقدر یکهویی و ناگهاین بود که مغزم 

 تحملش را نداشت. 

 

ن  مثل اینکه یک سونایم کل آب دریا را بفرستد به رس زمی 

 های کناری و تخریب کند. 
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 بریزد، بشکند، غرق کند و بعد هیچ نماند.  

وع کردم به لرزیدن.   رسر

 

باز  نیم توانستم  چشمانم را ر حنی نیم خواستم و یا دیگ 

م و ترس  ویرانم کرده بودند.  کنم  . رسر

 

به شدت در تب یم سوختم. مریم دستمال مرطویی را روی 

 پیشانیم  گذاشت و گفت: 

ی آخه؟- ن  تو چرا انقدر بالخپ 
 دخپی

 

 نیم دونم این تب و لرز وسط مسافرت دیگه جر بود!  

 

دم. مریم صبور و کر ی پلکم مریم را نگاهبه زور از البال

مرییم که یم دانستم با من بودنش و کنار من  عزیزم. 

 و مهربانیش هست. وگرنه باید من را برای 
ی

ماندنش از بزرگ

همیشه طرد یم کرد. چقدر دلم برایش  تنگ شده بود؛ 
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برای غر زدن هایش و برای بکن و نکن هایش  و بیشپی از 

. زمزمه کردم:  همه برای مبارزه اش
ی

  با زندگ

 

؟-  مریم! یم شه بغلم کنن

  

 دستش از حرکت ایستاد . این بار با بغض گفتم: 

 بغلم کن! -

پارچه را کنار گذاشت و آمد روی تخت و کنارم دراز کشید. 

رسم را در آغوشش پنهان کردم و دستم را دور تنش 

 انداختم. او دست کشید به موهایم : 

 چیشده آشا؟ چرا اینجوری شدی؟ -

 خوردند روی صورتم . سخت بود له وار رس یماشکهایم گلو 

ن یم ترسیدم . گفتم:   و ترسناک. از همه چپ 

 ییم!  مر -
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تکان شدیدی خورد. فاصله گرفت. به صورت اشک آلودم 

نگاه کرد. لبهایش یم لرزیدند. انگار توان چیدن کلمات کنار 

 هم را نداشت. دستانم را روی صورتم گذاشتم: 

- 
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 م. مرییم !  ونه یم شدارم دیو 

 

ن رفت و روبرویم ایستاد.   مریم از روی تخت پایی 

ترین ن حالت ممکن  در حایل که اخیم روی  با حزن انگپ 

پیشانیش بود و چشمانش پر از رنجیسر ناگهاین شده بود؛ 

 گفت: 

 یادت اومد؟. -

 منو یادت اومد؟ مرییم رو یادت اومد باالخره؟  

 بیشپی گریه کردم. 
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ون رفت. بلند بلند هق زدم. م کرد و امریم رهای ز اتاق بپ 

تازه فهمیده باتالق بدبوی ذهنم داشت خفه ام یم کرد. 

 نیست؛ بودم که تنهایی به یاد نیاوردن

عزیزانش تنهایی به یاد آوردن هر آنچه که آدم را از چشم

 بیندازد است.  

 

در بازو فرداد وارد اتاق شد. آمد کنار تخت و منن را که 

ی تخت مچاله شده بودم را نگاه کرد.  کنارم نشست و رو 

م را که از فرط پیش آورد و موهای روی پیشانی دستش را 

 دایعن تنم  خیس شده بودند عقب زد . 

 لبم را گزیدم.  

صدایش آرام بود. اثری از شور و هیجان و شوخ طبغ در 

 آن نبود. گفت: 

 

 عزیزم! باالخره باید اتفاق یم افتاد.  -

 انگشتانش اشکم را پاک کرد:  نوکبا 
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 گریه نکن! آروم باش! -

 با هراس دستش را چسبیدم: 

 

ون یم کنه! فرداد تنهام نذار ! من از کامران ین - منو بپ 

 ترسم! 

؟    برگردم دیی
ی تهران؟ یم شه کمک کنن یم شه منو بپی

ه به جنان زنگ بزنم...   اصال بهپی

 آه کشید: 

 

 دم و یم کنه و نه من اجازه یمآروم باش! نه این کار ر  -

 . اگر قرار بود این اتفاق بیوفته  برگردی به اون کشور لعننی

 االن اینجا نبودی! 

خجالت یم کشم! از خودم و رفتارم!  باید خودم رو گم و -

 گور کنم.  
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خجالت نکش. گذشته و باالخره بعد از این همه درد و -

و پناهت  زجر اینجایی . بهت که گفتم هر کیس هم پشت

 نباشه من هستم! 

 با گریه گفتم: 

 

 ام برم یه جایی که هیچکیس نباشهفرداد! یم خو -
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 با تشر گفت: 

غلط کردی! به اندازه ی کافن تن همه امون رو لرزوندی . -

 کافیه دیگه! یم فهیم؟ 

 

 جوایی ندادم. او گفت: 

 

 خودتو جمع و جور کن!  -
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ون بیام! نیم تون فکر نیم کنم بتونم از این- م  یم اتاق بپی

 فهیم؟ 

 

 فرداد برخاست و گفت: 

 

ن میاد. فکرای بیخودی - پاشو برو یه دوش بگپ  ! تبت پایی 

هم به رست نزنه. تو باید بایسنی و مبارزه کنن و دیگه اون 

  !  آشای قبل نبایسر

 

 نا گفتم:  با آخرین

 

...وای صورتم...وای... -  من هیچر نیستم. هیچر

 تاسف گفت:  د با فردا

 

 درست یم شه ! -
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ون رفتنش برگشت و نگایه و به طر  ف در رفت. قبل از بپ 

 به من انداخت: 

 

 آشا هیچ وقت رهات نکردم. -

 

کل روزای خوب و بدت کنارت موندم. اینا رو که یادته؟ یم 

ن بودم که تو الیق  دوین چرا کنارت موندم؟ چون مطمی 

 !  کمک کردن هسنی

 

و درست یم کنیم. ودتو بدون. هماز حاال قدر خ ن  ه چپ 

 

رفت و من را با کوله بار سنگینم به جا گذاشت. در حمام او 

 خودم را تا توانستم؛ 

 

شستم. آنقدر لیف را به پوستم کشیدم که تمام تنم یم 

 سوخت. 
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ن را پاک کنم. یم خواستم خودم را یم خواستم همه چپ 

 تطهپ  کنم ؛ 

 

رخنه نهاین ترین سلولهای تنم  اما پاک نیم شد. انگار در 

 کرده بود. 

ون آمدم.    تهش خسته و کوفته از حمام بپ 

 

و هول هولگ لباس پوشیدم و همانجا روی تخت نشستم 

 زل زدم به در اتاق ! 

 

ون آن در بودند فکر کردم. به اینکه   به سه آدیم که بپ 

 کرده بودند. به 
ی

چطور هر سه ی آنها برایم از خود گذشتگ

ون کشیده بودند. این    که من را از دهان اژدها بپ 

بعد ناگهاین جبل در ذهنم پر رنگ شد. دستم را گذاشتم  

 شدم. تلفنم را پیدا 
ی

روی قلبم و به شدت دچار نفس تنگ
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م و به جنان زنگ زدم. هر چه زنگ خورد ؛ جوایی کرد

 نشنیدم.  

 را رها کردم. ماندنم اینجا درست نبود! باید یمناامید تلفن

ود رفتم. اینجا در ویالیی که خییل آرزوها و قول ها را در خ

 کرده بود؛ من وصله نچسب بودم. دفن

 

چمدانم را بستم. لباس مناسب پوشیدم. پول داشتم. راه را 

 لد بودم. باید یم رفتم.  ب

 

ون. هیچ صدایی نیم  در اتاق را باز کردم و پا گذاشتم  بپ 

ن بردم. و کنار راه پله آمد. چمدان را به زحمت از پله  ها پایی 

 گذاشتم. 

 

سم کم شود. قدم  دستانم را در هم گره کردم تا کیم از اسپی

های نامطمئنم را به طرف  سالن برداشتم. هر سه نفرشان 

 جا بودند. آن
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کامران پشت پنجره ایستاده بود. مریم سیگار دود یم کرد و 

ه فرداد هم آن سو تر روی کاناپه نشسته و به نقط ه ای خپ 

 مانده بود.  

 به زور از ته گلویم گفتم: 

 س...سالم! -

مریم برگشت و نگاهم کرد. فرداد برخاست و به طرفم قدم 

هیچ حیس به من  برداشت. نگاهم ماند روی کانران که یی 

بان  قلبم نامنظم بود!  چشم دوخته بود. ضن

 فرداد گفت: 

ون پوشیدی؟ - ی؟ چرا لباس بپ   سالم! بهپی

اشتم از نگاه کامران. از آن دو گوی آتشینن که رو برندچشم 

 به افول بودند: 

 یم خوام برم! -

 مریم آه کشید: 

ن یم ترسیدم. روز از نو روزی از نو! - ؟ از همی    یم بینن

 فرداد مقابلم رسید: 
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 بسالمنی کجا؟ -

 

 مخاطبم کامران بود: 

 

 ندارم و خودمنیم تونم بمونم. درست نیست! لیاقتش رو -

دم هم یم دونم. یم خوام برم هتل و بعد یه خونه واسه خو 

 کرایه کنم.  یه کاریش یم کنم. 

 

عجیب بود که حنی نوع صحبت کردنم هم عوض شده 

 بود.مریم گفت: 

 

وع نکن. چهار - آشا تو رو ارواح هر گ دوست داری باز رسر

 روز دیگه خونه ی من کارش تموم یم شه. 

 م! ران موندن یم برمت پیش خوداگر ناراحنی از خونه ی کام

 لبخند زدم به مریم: 
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فرفی نداره! چه خونه ی کامران و چه خونه ی تو! باید -

 برم. 

 شالم را مرتب کردم: 

 

منونم. هر هزینه ای کردین رو هم خودم برای همه جر م-

 پرداخت یم کنم.  

  

 : 
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 مریم عصباین سیگارش را در زیر سیگاریش خاموش کرد و 

 گفت: 

این خزعبالت چیه؟! تو جایی نیم ری! دست بردار از -

 لجبازی! 
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انگار نه انگار که روزها کنار هم بودیم و من شده بودم 

 آشایی دیگر. 

 

ی آرام  ی دخپی ن و صبور و کم حرف. کیس که با هیچ چپ 

 مخالفت نیم کرد. 

 

انگار نه انگار که تا چند ساعت پیش هر سه تای آنها به  

ا احتیاط با من رفتار یم کردند. حاال که خوِد خودم نریم و ب

 شده بودم؛ 

 

ی برای مدارا وجود نداشت. هر کیس شده بود خود  ن چپ 

یک بمان و نرو از واقعیش .  اما درآن لحظه فقط منتظر 

 کامران بودم. 

 

یک حرکت یا رفتاری که بتوانم به آن تکیه کنم و بفهمم 

 کیم من را بخشیده.  
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رداد را پس زدم و با همان حال بدم رفن نزد. فوقنی هیچ ح

ه ی چمدان  به طرف چمدانم رفتم. دستم به دستگپ 

 نرسیده بود که صدای قدمهای تندش را شنیدم. 

 

 ریتم آشنای گذشته!   

 

دستش نشست روی شانه ام و به شدت تکانم داد و من را 

 برگرداند. پیش پا خوردم . اما خودم را محکم نگه داشتم.  

 

چشمانش یی حالت شده بودند. اما سگرمه هایش در هم 

 بودند. 

 

 نگاهمان به هم گره خورد. مریم به التماس گفت:  

 کامران ! -
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داد. یی دفاع بودم در برابر ابهتش! او با کامران جوابش را ن

صدایی که از دلخوری یا عصبانیت بم تر شده بود 

 گفت........ 
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ون بذاری قلم پاتو  اگر پاتو از این ویال -  خورد یم کنم.   بپ 

 

 و با صدای بلندتری ادامه داد: 

 

 بس کن! -

 

 تمومش کن این یی عقیل رو!  
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ستو  ین بری! من اجازه نیم دم! اجازه نداری هیچ قپی

 

؟  باید یم گفتم تو گ هسنی

 

 تو چرا سنگ منو به سینه یم زین ؟  

 

 تو چرا دایه دلسوزتر از مادر شدی! 

 

! نگفتم چون خودم هم نیم خواستم دور شوم. نگفتماما  

ن . از چاه و تله های  یم خواستم بمانم ! یم ترسیدم از رفیی

 ندانسته  یم ترسیدم. با صدای ضعیقن گفتم: 

 

ی! -  جلوی منو بگپ 
 تو نیم توین

 پوزخند زد: 
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 یم تونم! خییل خوب هم یم تونم!  -

 

ته مانده ی استم یم خو عناد نداشتم و فقط لجباز بودم و ن

 غرورم زیر پایش بیافتد: 

 

ه! -  هیچ احدی نیم تونه جلوی منو بگپ 

 با حرص گفت: 

 

 که اینطور! -

 

 و به فرداد گفت: 

 برو اون کیف منو بیار! این لعننی آدم بشو نیست! -

 

فرداد به  طرف پله ها رفت . چند ثانیه طول کشید تا 

با عجله  شید و داد کبرگردد. کامران کیف را از دست فر 

ی گشت.  ن  داخلش دنبال چپ 
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چه ی زرشگ   وزی زدند. یک دفپی بعد چشمانش برق پپ 

ون آورد و بازش کرد و مقابل من گرفت و گفت:   رنگ را بپ 

 

 عقدت کردم! -

 

ممنوع الخروجت هم کردم. حاال هم اگر غلط اضافه کنن با 

 !  من طرفن

 

ند. د  ون بپر نیمه باز  هانمچشمانم یم خواستند از کاسه بپ 

رق زدم. امضای من و اثر و و ماند. دفپی چه را کشیدم

 انگشتم ! 

 

ی یادم ن  نیم آمد: چرا چپ 
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 این مسخره بازی ها چیه؟ 

 

من چه موقع زن تو شدم که خپی ندارم؟ نکنه توی خواب و 

 کما؟  

 

 رو به فرداد گفتم: 

 

 کو شناسنامه ی من فرداد؟ -

 

یم خورم که یش خودم هست. قسم بعد یادم آمد که پ

 شناسنامه ام سفید بود !  

 

نشستم پای چمدانم و بازش کردم و میان لباسها کیف 

ون مدارک ر  ا پیدا کردم. تند تند بازش کردم وشناسنامه را بپ 

 کشیدم. صفحه دومش را نگاه کردم. 
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 اسمش آنجا بود به عنوان همش من!  

 

ه لباسهایم را درون چمدان یم وا رفتم.  با التماس به فرداد ک

 خت نگاه کردم: ری

 

 این داره راست یم گه؟ چرا یادم نمیاد؟ -

 

 گفت: فرداد نگاهم نکرد. فقط  

 آره راست یم گه!  -

 چطوری؟ من یادم نمیاد...یادم نیست! -

 فرداد رس چمدان را بست: 

 

حتما فراموشت شده! اثر انگشتت رو زدی پای سند و -

 امضات هم هست.  
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 مریم رنگ پریده نگاهم یم کرد. کامران گفت: 

پاشو جمع کن خودتو ! از این به بعد هر جا من بگم و هر -

 جر من بگم ! فهمیدی؟   

 

 فرداد دست انداخت زیر بازویم و با دلسوزی گفت: 

 

ی بخور! - ن  پاشو عزیزم! پاشو بریم یه چپ 

م آنقدر قدرتم را از دست داده و هیجان و ناباوریم در ه

 چه بگویم. گره خورده بود که نیم دانستم

 

کند. چش  مانم از بس گشاد شده بودند نزدیک بود که بپی

روزی آرزویم بود  که او مال من باشد. نیم نگایه شده حنی 

 به من کند. 
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ایطم   روزی تمام قلبم مال او بود. حاال اما اجبار و رسر

رداد ترسانده بودم.  کامران مثل یک بپی زخیم بود. به ف

 غرید: 

 

حاال باید عواقب   لوسش نکن! فرامویسر که تموم شد . -

 کارهاش رو ببینه. و من اینو نشونش یم دم.  

 

مریم جلو آمد ؛ با دستش کامران را پس زد . در نگاهش رعد 

ن ولو   بود خانمانسوز! کنار من آمد. منن که روی زمی 
و برفی

 شده بودم. بغلم کرد و با صدای محکیم گفت: 

 

 که دست از رس خواهرم بردار! عقدش کردی یا هر غلیط-

  ! سونیش یا اذیتش کنن  کردی! اجازه نیم دم بپی

 فرداد گفت: 

 آروم باش مریم! کامران دشمن آشا نیست. -
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من یم لرزیدم . بد طور تمام استخوانهایم به لرزه افتاده 

 بودند. مریم داد زد: 

 

ن حاال! -  گورتونو گم کنید. همی 

 

 خودش چسباند. مثل یک مادر، مثل همیشه که را بهو من 

پشتیبانم بود. مثل تمام روزها و سالهایی که مامن جان 

 خسته ام بود. مریم خواهرم بود. 

 خواهر عزیزم. خواهر مونسم

 

 
ی

 #رسآسیمگ

  130#پسته

 

 #گذشته
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جی بود.   هوا گرم و رسر

 

ون از خانه یم گذاشنی   جی ها که وقنی پا بپ  از رس  از آن رسر

 و رویت آب یم چکید 

 

. برای کودک نحیف و گرسنه ای مثل من که آخرین وعده 

 ی غذایی که خورده بودم دیروز ظهر بود؛

 این هوا طاقت فرسا بود.  

 

ن کهنه ام که یگ از بندهایش هم  دمپایی های پالستیگ سپی

ون زده بود پاره شده و انگش ت کوچک پای چپم از آن بپ 

 خورد. در پایم لق یم 
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اهن های زیبا  در    نازک و پپ 
ی

زنان بندری با چادرهای رنگ

حایل که دست بچه هایشان را گرفته یا بغلشان زده بودند 

 در حاشیه ی دریا راه یم رفتند. 

 

. میان  
ی

دریا آرام بود ؛ آدمها خوشحال و امیدوار به زندگ

های بادکنک ها را محکم چسبیده بودم. کف  دستم نخ

 رده بود. دستم عرق ک

 

موهای تا رسشانه ام را مامان برایم دم اسنی کرده و با کش  

 قیطاین بسته بود.  

 

کودک پنج ساله ای بودم که نگاه آدمها اذیتم یم کرد، 

 آتشم یم زد. همیشه لبهایم یی رنگ و پوستم زرد بود. 

 و گرما. نه از مرییصن که بیشپی 
ی

 از گرسنگ
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اهن آیی به تن  بندری که پپ 
داشت و چادر حریر  زین

 ن پارچه های مرغوب بود؛گلدارش از آ

 برایم دست تکان داد.  

 

ن  ن برایم سنگی 
پاهایم در شن ها فرو یم رفت و قدم برداشیی

بود؛ اما خودم را به رسعت به او رساندم. زن به بادکنک ها 

 اشاره کرد: 

 

 دونه ای چند؟ -

 

ن  ی صدای من در رس و صدای دو کودکش که لباسهای تمپ 

ی هم سن و سال من داش ت که تنشان بود گم شد. دخپی

 
ی

ن دار خییل قشنگ اهن چی   تنش کرده بود. پپ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 735  

موهای نرم و سیاهش را هم دو ور رسش بافته و پوست  

ه ی  ی برق یم زد. اما آنچه چشم من را خپ  ن ه اش از تمپ  ن سپی

 خودش کرده بود؛

 

 فقط گوشواره های طالییش بود. گوشواره هایی به شکل 

 ستاره که زیر نور خورشید عرص برق یم زد. زن گفت: 

 

 ! یه آیی و یه قرمزش رو بده-

 

ی که با یک کیسه  ی پر از خورایک از راه رسید تا زن جوانپی

 من را دید گفت: 

 

ماشاال چقدر هم خوشگله! واال اگه من جای بابا و ننه این -

ون. چه چشمایی   بودم صد سال نمیذاشتم از خونه بیاد بپ 

 داره؟ 
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من بادکنک ها را  جدا کردم و با احتیاط به طرف زن 

 یگری گفت: گرفتم. زن رو به د

نیست بابا و ننه اش گ رسحدی هست! حاال معلوم-

! یی لیاقتها. 
ن  هسیی

 

چشم من ؛ مِن کودِک گرسنه دوخته  شده بود به نایلکس 

پر از خورایک. زن جوانپی رد نگاهم را گرفت . من اسکناس 

 مالش یم  دو 
ی

توماین را گرفتم و ناامید و با دیل که از گرسنگ

 رفت ؛

 

ی بعدی. که زن م پا کشیدم  یان شن ها  تا بروم رساغ مشپی

 از پشت رس صدا زد: 

...بیا اینجا!  -  آهای دخپی

 

از رس شانه های نحیفم نگاهش کردم. یک بسته کیک را در 

روم. دل گرسنه هوا تکان یم داد. غرورم اجازه نیم داد جلو ب

ام اما زورش زیادتر بود . که دو قدم برداشتم. زن جوان 
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ه من رساند و کیک و ساندیس را به طرفم خودش را ب

 گرفت: 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 131#پسته

 #گذشته 

 

 بیا اینا مال تو! بخور ! 

 

دست نحیفم را جلو بردم و کیک و ساندیس را گرفته و 

 گفتم: 

 ممنونم خانم! -

  زن لبخند زد: 

 

-  !  مودیی
 چه دخپی
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و دست کشید روی موهای زرد و طالییم و رفت. خودم را 

 به  خلوت ترین جای ممکن. به رسعت رساندم

 

روی شن ها نشستم. دسته ی نخ بادکنک ها را بستم به 

مچ پایم و با ولع کیک و ساندیس را خوردم و به دریا نگاه 

 کردم. 

له ام مریم رایه سا ۹چند مایه بود که من هم مثل خواهر 

 ن ها شده بودم. خیابا

 

من در کوچه و پس کوچه ها و در ساحل پرسه یم زدم تا 

ت یک مرد را یم   الغری که باید غپ 
نان آور باشم. دخپی

 داشت.  

 

در تمام لحظایی که کیک و ساندیس را یم خوردم؛ به فکر 

ک خوشبخت بودم!   گوشواره های ستاره ای دخپی
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 آرزو داشتم به جا
ی

مامان کرده بود  که ی دو نخ قرمز رنگ

توی سوراخ های گوشم ؛ یک جفت ستاره در آن یم 

 درخشید. 

 

قانون این بود؛ قبل از تاریگ به خانه برگرد! قرارمان با مریم 

 در پیاده رو کنار مجسمه ی بزرگ  بود! 

 

 ده تا بادکنک فروخته بودم!  

 

خاطر آنچه از  و دوتا ترکیده بود و حاال من ترس داشتم به

 ه بود و نه آنچه که به دست آورده بودم.  دست رفت

 

و  رسبزیر روی نیمکت نشسته بود. مانتوی مریم مغموم

رنگ و رو رفته ی مدرسه و رورسی گلدار کوچکش را یم 

 شناختم . 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 740  

دویدم به طرفش . نصف کیک را برای او نگه داشته بودم  

دن همه ی ساندیس . اما نتوانستم با ولع خودم برای خور 

ت گرم بود. داد زدم:   مبارزه کنم.  هوا به رسر

 

 مرییم...مرییم  ده تا فروختم.  -

مریم رسش را باال آورد و نگاهم کرد. چشمانش اشگ بودند. 

حرکت ایستادم. او از روی  ترسیدم و نرسیده به او از 

 نیمکت برخاست و آمد به طرفم: 

 بریم  آشا. داره دیر یم شه! -

 

 صف کیک را به طرفش گرفتم: ن من

 این مال تو هست! -

 

را گاز زد. من قدم های کوچکمکیک را گرفت و در سکوت

 تا به او برسم . گفتم: تند کردم

 چرا گریه کردی؟  -
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 پر گفت: با دهان

 

 کنه! مردی یم خواست اذیتمیه -

معنای حرفش را نیم فهمیدم. آنقدرها عاقل نشده بودم. 

 گفتم

 

 132ه#پست

 #گذشته 

 

 

 دستت رو داغ کرد؟ -

 

شانه باال انداخت و جوایی نداد. اذیت برای من داغ کردن 

 دستم با قاشق بود. 
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 تنبیه پدرم !   

 

مان زیاد دور نبود. آن طرف خیابان میان  راه خانه ی حقپ 

 خانه های قدییم و جدید . 

 

 در یگ از پس کوچه ها. 

 

ن کدر و زنگ زده ی کوچگ  بود . که پشتش حیاط در سپی

ی کوچگ با د خانه ی حقپ  ن و اتاق و یک توالت و آشپر

 داشت. 

 

 اینجا خانه ی ما بود. خورشید خودش را پنهان ین کرد و  

آسمان تازه  کم نور شده بود که در را باز کردیم. مریم با  

بسته ی آدامس میان دستانش و من با بادکنک های مانده 

 و فروش نرفته. 
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خانه ی حمامان از آ  ن ون آمد . مریم زیر لب شپر قپ  بپ 

 گفت: 

 

 مامان! سالم-

 

 کودک به مادرش. من لبخند زدم. لبخند معصومانه ی یک

اهن چیت کهنه اش به مامان یی حوصل  ه و اخمالود بود. پپ 

تنش زار یم زد. موهای رنگ روشنش را شلخته باالی رسش 

 جمع کرده بود. 

 

ه هایش آب شده بودند. زیر چشمانش گود افتاده و گون 

 امیدی به بادکنک ها انداخت: نگاه نا

  

؟-  چند تا فروخنی
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ش جلو رفتم و مشتم را باز کردم و ده تومن پول را نشان

دادم. پانصد توماین ها  و هزاری کهنه را. با احتیاط نگایه 

به در اتاق ها انداخت . دو اتافی که در های فلزی سفید و 

 ز یم شد. و گفت: کهنه اشان به حیاط با

 بده من! -

 

پولها را شمرد. مقداری را جدا کرد و بقیه را برگردادند به من  

را یم پایید ؛  و همانطور که با چشمان وق زده در اتاق

 گفت: 

 

 چهار تاش ترکیده ! یادت نره!  -

 

رسم را تکان دادم. مامان بادکنک ها را گرفت و بست به 

ون   زده بود. رو به مریم کرد: لوله ای  که از دیوار بپ 

 

؟ -  تو جر
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مریم جعبه ی نیمه خایل آدامس شیک  و پولها را 

اسکناس ها را برداشت مامان داد. مامان چند تایی از نشان

ی نگفت! انگار که او کارش را خوب بلد بود.  ن و به مریم چپ 

 خوب یم دانست که چطور باید از پس دیو بر بیاید...... 

 

 133#پست

 #گذشته 

 

 

 

 به شدت دستشویی داشتم . 

 

ن قدم را که  خودم را از عرص تا حاال نگه داشته بودم. دومی 

 برداشتم به طرف توالت؛
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 به شدت باز شد و  قامت بابا پیدا شد. و داد زد:  در اتاق 

 

 کجا؟ بیا اینجا ببینم! از اول صبح تا حاال منتظرم.  -

 

 مامان گفت: 

 یم خواد بره دستشویی ! -

ماغش را پاک کرد و با یی تعادیل به حیاط آمد. کفش ا دباب

های کهنه اش را دم پا هایش انداخت  و پا کشان به طرف 

 من آمد. 

 

 بود جلو آورد:  دست 
ی

 الغرش را که پر از کبودی و سوختگ

 

 بده به من پوال رو تا نرفنی بندازیشون توی خال. -
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ون آوردم و ب ه طرفش من ترسیده پولها را از جیبم بپ 

ن   ادرارم را گرفته گرفتم. همانطور که  به زور جلوی ریخیی

 بودم. 

 

دم دنیا خییل از او یم ترسیدم . برای من او ترسناک ترین آ 

 بود. پولها را شمرد. بعد اخمهایش در هم رفتند: 

 

 کو بقیه اش؟ -

 

چشمانم  گشاد شدند. نیم نگاه پر از اضطرابم را به مامان 

را به آن راه زده بود. مریم هم کنار انداختم. او خودش 

  -یم زد دیوار کز کرده و روپوش کهنه اش را چنگ

 

مانده بود فرو انگار زبانم را به جای تمام غذاهایی که به دلم

 داده بودم.  
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ا بکوبد به صورتم ؛ مریم وقنی ناگهاین دستش را باال برد ت

 طاقت نیاورد و گفت: 

 

ن - ن فروخته. دوسه تا مرد اذیتمو قدر بابا راست یم گه همی 

 کردن و بادکنک ها رو ترکوندن.  

چشمان رسخ و نیمه بازش برگشت مریم را نگاه بابا با آن

 کرد: 

 

ه ی ولگرد؟  -  چه گویه خوردی؟ دخپی

 

ن دست انداخت زیر کتف و در همان ن بلندم حی  من و از زمی 

 کرد و برد کنار مریم و چسباند به دیوار.  

 کنان گفت: مامان گریه  

 ولشون کن! تو رو ارواح مرده هات بچه هامو ول کن! -

بابا محل نگذاشت به التماسهای او. چاقوی کوچگ از 

ون آورد و غرید:   جیبش بپ 
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دستت رو بیار جلو! باید تنبیهت کنم تا بفهیم که دیگه -

 پوالی منو ندزدی 

 مامان ضجه زد: 

  

ی نخوردن. - ن ولشون  این طفل معصوم ها از دیشب چپ 

 کن. مگه تو شمری مرد! 

 بابا  فریاد زد: 

حساب کار تو گوه نخور زنیکه ی هرزه! وقنی فروختمشون-

 دستت میاد.  

 مامان نالید: 

 

ف ما ناموست -  نداری یی رسر
ی

مروت نداری ، مردونگ

 هستیم. من زنتم!  

 بابا زل زده بود به مریم!  
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ه یم کرد. من مریم گریه نیم کرد. فقط با تنفر به او نگا

ن مریم و بابا  رفت  و آمد بود. ترسیده بودم و نگاهم بی 

خودم را چسباندم به مریم و جیغ کشیدم. مامان حمله ور 

شد به بابا و به رس و صورتش کوبید. با آنکه اعتیاد و 

شت تا خماری توان بابا را گرفته بود اما هنوز دستش زور دا

 بکوبد و آزار دهد.  زن و بچه ی گرسنه و نحیفش را بزند، 

 

با چاقو به مامان حمله کرد.  مامان کیم آن طرف تر روی 

ن افتاد. من خودم را خیس کردم. ادرارم راه گرفت روی  زمی 

ن تشنه ی .   زمی 

 

 134#پست

 #گذشته 

 

 

 حیاط. مامان از درد به خودش یم پیچید. 
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. قوت غالب یک انبه ی رسیده از   ن درخت افتاد روی زمی 

ن انبه ها بود. و اگر مامان دس من و مامان تش و مریم همی 

یم رسید به خریدن رسکه ؛ تریسر یم ساخت و یم فروخت. 

مامان همیشه تنه ی درخت را یم بوسید و یم گفت نان آور 

 من را چسبید: من این درخت است.  بابا با نفرت گردن

 کشم توله سگا.    یمآخرش هر دوتاتون رو -

هم روی و شمرد و پولهای من را  بعد پولهای مریم را گرفت

 آنها گذاشت و داد دست مریم: 

 برو پیش صفدر! زود باش!  -

 

مریم رسش را تکان داد. صورتش مثل گچ شده بود. نگاهش 

 به مامان بود. با ترس گفت: 

 

 مامان حالش خوب نیست. داره خون یم ریزه از تنش! -

 

 لگدی به پهلوی مریم کوبید:  بابا 
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یومده. مامانت صد تا جو ن ی ها به تو ناین گوه خور -

داره. برو این تخم سگ رو هم با خودت بپی تا آویزونش 

 نکردم.  

 

یم کرد. اما مریم دست من را چسبید. شلوار خیس  اذیتم

فقط یم خواستم از آنجا دور شوم. مامان با نگاه نگرانش ما 

ن یم کشید تا بلند شود.  را رصد یم کرد   و دستش را روی زمی 

 آسیب جدی دیده بود.  

 

زن همسایه    ون رفتیم. پپ  مریم در را باز کرد و هر دو بپ 

 توی کوچه ایستاده بود و تا ما را دید گفت: 

 

باز دعوا شده؟ ما آسایش نداریم از دست شما. خدا -

 همسایه ی بد رو نابود کنه! 

 

و کودک یی گناه کاری از دستمان بر ما داو نیم دانست که

 ؟ نیم آید 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 753  

 

نیم دانست که چطور رنج را تحمل یم کنیم؟  مریم دست 

به پهلوی دردناکش گرفته بود و من را سفت چسبیده بود.  

ون رفتیم. مریم زد  قدمهایمان را تند کردیم. از کوچه که بپ 

 زیر گریه: 

 داشت یم مرد! مامان-

 

ن من کمپی از آنچه که او فکر یم کرد یم دانستم. مرگ چپ 

یم خواد یه شب ن همیشه یم گفت:" دلم مامابدی نبود! 

 همه امون بخوابیم و صبح بیدار نشیم" 

 

 من یم گفتم: 

 چرا؟ -

مامان به سقف پر از نم و کپک چشم یم دوخت. همان 

یم کردم. کپکهایی که من به شکلهای مختلف تصورشان

 اسب و کبوتر و خورشید. یم گفت: 
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م حال- یم. اگر بمپ  خوب یم شه. مون یعنن این که بمپ 

 خوشبخت یم شیم

 

 135#پست

 

 من یم گفتم: 

 

یم!؟ -  پس چرا نیم مپ 

 

مامان آه یم کشید. حاال مامان داشت یم مرد. یعنن او 

 خوشبخت شده بود.  

 

 مریم تند تند اشکهایش را پاک کرد. 
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از کنار دیوارها و پیاده روها و شلویعن گذشتیم و وارد کوچه 

یک با خانه هایی دهشتناک و تار  ی دیگری شدیم. کوچه ای

 درختان انبوه . 

 

د. در بزرگ سفید رنگ را که تازه  مریم دستم را محکم تر فشر

 رنگ شده بود کوبید. من گفتم: 

 شلوارم جییسر شده مرییم! -

 

 مریم دست کشید به موهایم و با گریه گفت: 

 

ه. - یم ریم خونه و خودم برات یم شورم. خدا کنه مامان نمپ 

 با ما رو یم فروشه. تا االن هم مامان جلوشو گرفته. با

 

 من خندیدم: 

 

 ماماین یم گه مرگ خییل خوبه ! -
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مریم دوباره با یک سنگ ریزه در را کوبید. قدمان به زنگ 

 نیم رسید.  کیس با صدایی دورگه داد زد:. 

  

ته؟ کیه؟ چه -  خپی

 مریم  با صدای بلندی گفت: 

 باز کنید! -

 

ز شد و مرد تنومندی با پوست سیاه الی در با لحظایی بعد 

 داشت الی در و 
ی

موهای وز کوتاه  در حایل که شکم بزرگ

پیدایش شد. نگایه به ما دو دخپی کوچک انداخت و با 

 صدای وحشتنایک گفت: 

 

؟ مگه نگفتم - فقط صبح ها جر یم خوای؟ بازم که تویی

 بیا؟ 
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دیدم که  مریم اسکناس ها را به طرف مرد گرفت. خودم

 لرزیدند:  عالوه بر دستانش ، لبهایش هم یم

 

 خوب نیست! آقا صفدر حال بابام-

 

 مرد پوزخند زد: 

 به درک که خالش خوب نیست! حرومزاده ها.  -

 مریم کوتاه نیامد: 

زنه. آقا صفدر تو رو خدا موادش رو بده. داره مامانم رو یم-

 مامانم افتاده توی حیاط. 

با مریم اینجا نیامده بود. تا به حال  مرد نگاهش روی من

 بودم. مرد گفت: 

 این بچه کیه؟ -

 

 مریم دستم را دوباره گرفت و من پشت رسش پنهان شدم: 

 این خواهرمه! آقا مواد رو بده ! -
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 مرد نگاهش عجیب بود. ترسیده بودم. اما زین صدایش زد: 

 . 

؟ -  صفدر...صفدر کجایی

 مرد داد زد: 

 حاال میام!  -

 به ما گفت:  رو و 

-  . ن ن جا بمونی   همی 

 

ی کوچک آمد و  رفت و دو سه دقیقه ی بعد با یک بسته

داد. مریم کیسه ی مواد سفید رنگ را به دست مریم

د. مرد گفت:   کوچک را میان مشتش فشر

 

ن اینجا! قول یم دم - فردا صبح خودت و خواهرت بیاییی

 پول و غذا و عروسک بدم.  بهتون

 کان داد: مریم رسش را ت
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 چشم آقا! -

 

د. من گفتم:   و من را کشاند تا بپی

 بیا بریم ... عروسک داره؟ -

 

 مریم دستم را محکم تکان داد: 

یم زنه! یم خواد اذیتمون کنه. صبح بیا ببینم. داره گولمون-

 زنش خونه نیست و یم خواد کارای بد بکنه با ما.  

 

ی بدتر از آنچه باز هم معنای حرفش را نفهمیدم. یعنن کار 

داشتم کاری بدتر از کتک زدن و بابا با ما یم کرد؟ حتم 

 دادن وجود نداشت.  گر 
ی

 سنگ

 

راه برگشت را دویدیم. مریم  عجله داشت. من نفس نفس 

یم زدم. گرمای هوا شلوارم را خشک کرده بود. با همان 

 معصومیت یی بدیل ! 
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 136#پست

 #گذشته 

 

 نفس زنان گفتم: 

 

 ! ک شد مرییمشلوارم خش-

 

جوابم را نداد. دلم پیش عروسگ بود که صفدر گفته بود. 

 دوباره گفتم: 

 

 عروسکش چه شکلیه؟ -

این بار مریم ایستاد  با اخم نگاهم کرد و شانه ام را تکان 

 داد: 
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مرد آدم بدیه. عروسک نداره! یم خواد من و تو رو داغ اون-

 کنه و بزنه! 

 

 بغض ناله کردم: گرفته بود. با شانه ی کوچک و الغرم درد  

 آخ دردم گرفت! -

 

مریم  دستش را به رسعت پس کشید و دوباره راه افتاد و 

 پشت رسش دویدم. من

ی نبود. اما از اتاق کف حیاط خون ریخته بود. از مامان خپی

بابا صدای حرف زدن یم آمد. درد پهلوی مریم بیشپی شده 

ه بود. رفت و در اتاق را زد. به جای  ن ی قد بابا مرد سپی

 کوتایه در را باز کرد. مریم را برانداز کرد . مریم گفت: 

 

 بابام کجاست؟ -

 

 بابا با صدای کش داری گفت: 
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- . ن  بیا تو مرییم! بیا اینجا پیش ما بشی 

ناله مرد خندید. دندان هایش زرد و یی ریخت بودند. مامان

 کنان از جایی دیگر گفت: 

 مریم...مریم... -

 

خت جلوی پای مرد . صدای بابا بلند سته را اندام بمری

 شد: 

مه. اگر زیر قولت نزین و - خوبه عثمان؟ این همون دخپی

 پول رو بدی مال توئه. واال نون ندارم بهش بدم.  

 

مریم عقب عقب از مرد دور شد. مرد با همان لبخند کریه 

 اش گفت: 

س.  -  بیا اینجا ببینم مرییم خانوم! نپی

اسم هر دویمان را صدا یم زد. من به ت رس هم مامان پش

پشت رسم آمد. بابا طرف اتاق مجاور دویدم و مریم هم

 گفت: 
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 .  تحویلت یم دمولش کن! اول صبح خودم-

 

مریم من را به اتاق برد و خودش هم وارد شد و در رابست. 

اتاق کنار رختخوابهای تا شده افتاده بود. مامان گوشه ی 

اهنش   پر از خون بود. روی پپ 

 

د و رنگ به رخ نداشت.   پارچه ای را به شکمش یم فشر

یم خواهد  مامانمن خوشحال بودم کهمریم زد زیر گریه و 

 خوشبخت شود.  

 

مریم رفت کنار مامان و بغلش کرد. مامان ناله کرد. مریم 

 گفت: 

 

 به همسایه ها یم گم.  االن یم رم -

 مامان نالید: 
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ن جا. نه ! هیچ جا نرو - برو در رو قفل کن. اون ! بمون همی 

ن حاال  قفل کتایی رو بزن. همی 

 

 #گذشته 

 137#پست

 

 مریم به طرف در رفت. 

 

در فلزی اتاق را با کلید قفل کرد و بعد قفل آویز را انداخت 

مامان داخل دو حلقه ای که به در جوش داده بودند. 

امان خیالش راحت تر شد. مریم اما هنوز گریه یم کرد. م

 گفت: 

 

ون بری . نصف شبه. اما اول - فعال نیم شه از خونه بپ 

ی ...   صبح یم ری کالنپی
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آشا رو هم یم بری  و با دست لرزان برگه را دست مریم  

 داد. : 

 

 اینو فقط یم دی به رسگرد سپهری!  یادت نره! -

 نامه را نگاه کرد. مامان گفت: مریم

 

 د من تا صبح زنده نمونم.  یم دونه باید چکار کنه. شایاون-

 

 مریم زار زد. مامان جدی گفت: 

 

گریه نکن! از این به بعد اگر من نباشم؛ تو همه کس و کار -

 .  آشا هسنی

 

. رسگر   ن کار رو نکنن یم کنه. اگر ایند کمکتوناینجا نیم مونی 

 تو رو به ازای چند تومن پول یم فروشه به عثمان. 
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د یا توی شکمت مواد عثمان هم یم برت چابهار. بع 

 ا ... میذارن ی

 

مامان گریه کرد. من هم بغضم ترکید. دلم نیم خواست 

اشکش را ببینم. من و مریم با دل گرسنه کنار مامان 

و صدای ناله های مامان مریم را بغل کردمخوابیدیم و من 

 را گوش دادم. 

 

 #گذشته

 138#پست

 

 

انم را باز دم صبح با تکان های مریم بیدار شدم. تا چشم

 کردم؛ نالیدم: 

 مرییم گرسنمه! -
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مریم  اشکش را پاک کرد. رد اشکهایش روی صورت چرکش 

 خط روشنن انداخته بود: 

 

 پاشو  آشا! باید بریم . -

  

شمانم را مالیدم و برگشتم و مامان را نگاه کردم. من چ

 صورتش مثل گچ سفید شده بود. تکان هم نیم خورد. 

 دستم را کشید:  کشیده بود. مریم روی تنش پتوی مندریس

 

زود باش دیگه . االن بیدار یم شن! مریم این آخرین -

کم.   شانس تو هست دخپی

  

من برخاستم. گونه ی یخ زده ی مامان را بوسیدم و زمزمه 

 کردم: 

  

! زود بر یم گردم-  ماماین
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ون رفتیم. هنوز  مریم در فلزی را با احتیاط باز کرد و بپ 

 و حسایی باال نیامده بود.  خورشید درست

 

جی اول صبح درخت ا نبه سیاه به نظر یم رسید و نم رسر

کف سیماین حیاط کوچکمان را خیس کرده بود. در اتاق بابا 

 بسته بود. مریم من را کشید و رفتیم تا در حیاط  . 

 

ون رفتیم. مریم گفت:   چفت را باز کردیم و بپ 

ی! به کآشا باید بدویی  تا زود برسیم-  النپی

 همان
ی

اندک قدرت را هم ازمن  من نا نداشتم. گرسنگ

گرفته بود. اما مامان آنقدر برایم مهم بود که حاضن بودم تا 

 هر کجا که شده راه بروم.  

ی  رس میدان بود.   کالنپی

 

سگ سفید و حنایی که یک پایش یم لنگید و شاید بوی  

 را از من و مریم حس کرده و هم 
ی

ذات بدبخنی و گرسنگ
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فتاده بود. بدترین  حادثه پنداری یم کرد؛ پشت رسمان راه ا

ن رنگم  در آن اثنا پاره شدن بند دیگر دمپایی پالستیگ سپی

 بود؛ 

ن بخورم و پوست رس زانویم  زخیم شود  که باعث شد زمی 

ن  و شلوارم هم  پاره تر از قبل. بچه بودم ؛ درد زمی 

ن آوار بود. گریه کردم. آبخوردن دماغم با  مثل ریخیی

صورتم را پاک کرد. شلوارم را اشکهایم مخلوط شد . مریم 

 تکاند. با بغض به دمپاییم اشاره کردم: 

 

 دیگه نیم شه بپوشمش! -

 

ن برداشت. و گفت:   و هق زدم. ندیم دمپایی را از روی زمی 

بهت قول یم دم وقنی رفتیم خونه برات یم دوزمش. مامان -

. یادم داده. باشه؟ حاال مجبور   ی پابرهنه بیایی

الغری و کوچکیش نقش یگ با تمامدو دخپی کوچک که 

مادر را برای دیگری بازی یم کرد در یک طلوع دلگپ  و گرم 

خیابانهای خلوت و صدای امواج دریا بندر عباس در میان
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پا پای برهنه و یکیگ با نامه ای در دست و دیگری با یک

 در دمپایی کهنه که باعث یم شد لنگ
ی

ان راه برود و سگ

ن پشت رسشان؛ یک بیچاره و مریض در  تراژدی  غمگی 

 بودند. حاال من و سگ هر دو یم لنگیدیم. 

 

ی برای بک آدم بزرگ زیاد سخت نبود.  ن تا کالنپی شاید رفیی

 اما برای دو کودک مانند سفر بود.  

 
ی

ن رنگ وقنی هر دو جلوی رسبازی که در اتاقک فلزی سپی

ان پف کرده اش خپی از یی خوابیش یم ایستاده بود و چشم

داد؛ ایستادیم، رسباز نگایه به رستاپایمان کرد. با تشر به 

 مریم گفت: 

 برین یر کارتون. من پول ندارم به گدا بدم.  -
ن  بدویی 

مریم دست من را رها کرد. چشم رسباز به پای برهنه ی من 

بود . با خجالت پشت مریم پنهان شدم. سگ لنگ برای 

 دم تکان داد. مریم :  رسباز 

 

 #گذشته
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 139#پست

 

 

 گفت: 

 آقا من باید یه نامه رو به رسگرد سپهری بدم. -

 رسباز خندید و با حالت مسخره ای گفت: 

 

چه غلطا! نیم وجنی تو با این رس و ریختت با رسگرد کار -

 داری؟ 

 

 با صدای لرزاین گفت: مریم

 

ه. آقا تو رو خدا اذیت نکنید. مامانم توی خو - نه داره یم مپ 

قو زده. باید این نامه رو بدم به رسگرد . بابام بهش چا

 مامانم گفته دست هیچ کیس ندم به جز رسگرد. 
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رسباز تکاین به خودش داد. فهمیده بود که اوضاع نامساعد 

ون آمد و به مریم نزدیک شد. هست. از اتاقک فلزی بپ 

 مریم دو قدم عقب رفت. رسباز گفت:. 

 

س دخ- بینم االن جر اریت ندارم! فقط بگو بپی جون کنپی

؟   گفنی

 

 یه بار دیگه تکرارش کن! 

 

مریم این ما و آن پا کرد. با ارس دور و ورش را نگاه کرد. و 

 همان جمالت را دوباره تکرار کرد. رسباز به من اشاره کرد: 

 این کیه؟ -

 

 مریم دست انداخت دور شانه ام: 

 ست خواهرمو بکشه. آقا بابامخواهرمه. بابام اول یم خوا-

 خواد منو بفروشه به عثمان.  یم
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چشمان رسباز گشاد شدند. از شدت تاثر دسنی به صورتش 

 کشید. بعد سوت زد . 

 

برای کیس دست تکان داد و رسبازی ریز نقش که داخل 

حیاط پایگاه روی صندیل نشسته بود به طرفمان آمد. 

ی را گفت و رسباز ر  ن یز نقش پشت رس هم رسباز برای او چپ 

ت نگاه کرد. رسباز اول به مریم گفت:   ما را با حپ 

 

 بیا با خواهرت برو داخل . این آقا یم برت پیش رسگرد.  -

 

مریم برق زدند. من هنوز هم خجالت یم کشیدم از چشمان 

اینکه پا برهنه و در آن وضعیت هستم.  سگ ولگرد هم  ما 

خیالش راحت شده بود که را رها کرد و لنگان دور شد. انگار 

 جایمان امن است. داخل پاسگاه خلوت بود. 

 

انگار اول صبح مردم حوصله ی پایگاه آمدن را نداشتند.  

باد کولرهای گازی یخ بود و پای ملتهب  کف رسامیگ  از 
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من خنک یم شد. دلم یم خواست روی یگ از صندیل ها 

اتافی و رو  به خواب عمیقی بروم. رسباز ما را برد به پشت در 

 به مریم گفت... 

 

 #گذشته 

 140#پست

 

 

ن جا بمونید تا برگردم.  -  همی 

 

 بعد در زد و وارد شد و در رابست. من به مریم گفتم: 

 

 مرییم خوابم نیاد. پام هم درد یم کنه. -

ن  مریم حواسش به من نبود. نامه را نگاه یم کرد. دمپایی سپی

 ن کچی یم کرد. رنگم در جیب روپوش کهنه اش به من دها

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 775  

به این فکر بودم که آیا  واقعا دوباره دوخته یم شود؟  

 دمپایی های کهنه 
ن کفیسر نداشتم . تمام داراییم همی 

 بودند.  

 

 یقه ای گذشت و در باز شد و رسباز گفت: دق

ا! - ن داخل دخپی  بیایی 

 

من و مریم مردد و ترسیده وارد اتاق شدیم.مردی که پشت 

ن بود همزمان برخ است. بلند قامت بود و چهار شانه و مپ 

پوستش  موهای جوگندیم داشت. لباسش مرتب بود و 

ن را دو  ر نسبت به مردان بندری که دیده بودم روشن تر. مپ 

 زد و به طرفمان آمد: 

 

ای قشنگم!  -  سالم دخپی
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و نگاهش چرخید روی تن و چهره و وضعیتمان! هر دو 

 سالم کردیم. رسگرد گفت: 

 

ایی خب انگار ش-
ن   دارین واسه من! ما یه چپ 

مامان  لکه دار مریم نامه را که گوشه اش هم از رسجن خون

 شده بود به طرف رسگرد گرفت و گفت: 

  

آقا اینو مامانم داده. باید کمکش کنید. بابام بهش چاقو -

 زده.  

 

 رسگرد هراسناک گفت: 

؟ چاقو زده؟ -  جر

 

باز کرد. و همانطور  مریم زد زیر گریه. رسگرد تند تند نامه را 

ه بود خواند و لبهایش انحنای اندوه که میان اتاق ایستاد
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از او  گرفتند و بعد با عجله رفت رساغ تلفن . چشمان من

  . ن  چرخید روی بیسکویت و شکالتهای روی مپ 

 مریم گفت: 

 

 جر یم شه؟ آقا حاال مامانم-

 زین که چادر رسش بود وارد اتاق شد. رسگرد گفت: 

 ا رو بیار! بچه هاین -

 

ون رفت. زن جلو آمد خم شد  و خودش با عجله از اتاق بپ 

 و به مریم گفت: 

 

 دیم.  ناراحت نباش! مامانت رو نجات یم -

ن بود. زن  مریم دست من را کشید. من هنوز چشمم به مپ 

 گفت: 

 

ن بریم. -  بیایی 
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 من طاقتم طاق شد: 

 مرییم گرسنمه.  -

 

 چندتایی بیسکوییت و زن صدایم راشنید  و از رو 
ن  ی مپ 

 شکالت برداشت و به دستمان داد.  

 

انگار بهشت را تقدیمم کرده بود . با ولع بیسکوییت ها را 

 جویده و نجویده خوردم.  

بعدتر داخل اتومبییل نشستیم کنار آن زن و زن دیگری و با  

راننده و رسگرد  رایه شدیم. اتومبیل دیگری هم بود که 

س نظایم داخلش نشسته بودند. رسگرد چند مرد با لبا

 گفت: 

 خدا کنه دیر نرسیم. -

 

ن دو صندیل خودش را جلو کشید و با گریه گفت:   مریم بی 
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؟  مامان  خییل حالش بد بو -  د. آقا کمکش یم کنن

 رسگرد دست کشید به رس مریم و گفت: 

 آروم باش عزیزم! حاال یم رسیم. -

 

زن پیاده شدیم . رسگرد و  به خانه که رسیدیم ما با دومامور 

باز هم. من خودم دیدم که تفنگ هم داشتند. این چند رس 

 برایم عجیب بود.  

 

 رسگرد با عصبانیت به مامور زن گفت: 

ن !   بچه ها -  رو چرا پیاده کردی؟ بپی توی ماشی 

و بعد ما ازپشت شیشه  ها دیدیم که در خانه را چطور باز 

ر به کوچه آمدند و آنها کردند و همسایه ها از صدای آژی

ی شد.  آمبوالنس هم  وارد حیاط شدند. کوچه محشر کپی

 هآمد . من هم

 

 #گذشته 
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چسبانده بود به  شکالت ها را خوردم. مریم صورتش را  

ون را نگاه یم کرد. من اما همانجا روی صندیل  شیشه و بپ 

 خوابم برد. نیم دانستم که واقعیت زندگیمان چقدر تلخ و 

 دردناک است. 

   

 وقنی بیدار شدم، روی تخت ناشنایس در یک اتاق بودم. 

 

تخت های دوطبقه در دو طرف اتاق با پتوهایی که مرتب  

م کنارم خوابیده بود. اتاق نیمه تا شده بودند. مریم ه

 تاریک و رسد بود. مریم را تکان دادم: 

 

 مرییم...مرییم بریم خونه!  -

 : و با صدای خوابالودی گفتمریم چشمانش را باز کرد 
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 باید اینجا باشیم! بگپ  بخواب! من خسته ام. -

 و دوباره چشمانش را بست. 

 

ه شدم. خواهرممن در تاریک و روشن اتاق به صورت  خپ 

به لبهایش که کیم از هم باز مانده بودند به ابروهای سیاه 

کشیده اش و مژه های بلندی که سایه انداخته بودند روی 

ن مریم احساس امنیت  گونه اش! شاید آنقدر که از داشیی

 یم کردم؛

 

 از بودن مامان این حس را نیم گرفتم.   

ان مامور زن آمد نیم دانم چقدر گذشته بود ؛ اما باز هم

 وصدایمان زد: 

 

ن ... - ا پاشی 
ا...دخپی  دخپی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 782  

 پرید. انگار فقط به صدای من یی اهمیت بود. 
مریم مثل فپن

کرد . به طرفمان آمد و نگایه به ما دو   زن چراغ را روشن

 کودک تنها انداخت و گفت: 

 

 موندن بسه! باید برین با رسگرد سپهری. خب دیگه اینجا -

 

ن که پتورا مرتب یم کرد ؛ گفت: و در همان ح  ی 

 یم کنید و لباساتون رو هم عوض یم کنید . حموم-

 

 کل این رختخواب بوی ادرار گرفته.  

 

 گفت:   مریم معصومانه

 

آخه خواهرم خودشو خیس کرده بود و لباسشو عوض -

 نکردو همونطوری خشک شد. 

 زن متاسف رسی تکان داد و زیر لب گفت: 
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بچه رو ندارن. مثل دسته ی گله ؛ انگار بعیصن ها لیاقت -

م .   ماه شب چهارده . من توی حشت بچه دارم یم مپ 

 

 ای خدا حکمتت رو شکر.. 

 فت: روی تخت گذاشت و گ بعد پتو را تا کرده

ن بریم. -  بیایی 

 

ون اتاق در راهرو رسگرد سپهری منتظرمان بود. من از او  بپ 

 اخمهایش هم..... یم ترسیدم. خییل بزرگ بود و 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 # گذشته 

 142#پست
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 زد و گفت: 
ی

 ما را که دید لبخند کمرنگ

 

ن باید بریم ... - ن بیایی   بدویی 

 

 من گفتم:  مریم دستم را کشید . 

 مرییم بریم خونمون! -

 

 مریم دستم را محکم تکان داد: 

 ساکت باش! -

 و نویی بود. ما را روی صندیل 
ن ن رسگرد اتومبیل تمپ  ماشی 

عقب نشاند و خودش سوار شد. از خیابانهای کهنه و 

 قدییم گذشتیم و به خیابانهای نو و شیک رسیدیم . 

 

نه های ویالیی جایی که پر از آپارتمان های شیک و خا

 اعیاین بود. 
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ن را متوقف کرد. و بر   گشت رسگرد جلوی در خانه ای  ماشی 

 و ما دو تا را نگاه کرد و گفت: 

 

ا رسیدیم. اینجا خونه ی منه.  -  خب دخپی

 مریم با صدای ضعیقن گفت: 

 

 آقا مامانم کجاست؟ آقا مامانم مرد؟ -

  

 رسگرد گفت: 

الش خوب یم شه. حاال نباش حمامانت بیمارستانه. نگران-

م. یه چند روزی   باید اینجا بمونید. پیش زن من و دخپی

 

ن به خانه ای آنچناین خییل جذاب بود.   برای من رفیی

 داشت . با یک باغچه ی بزرگ و 
ی

خانه ای که حیاط بزرگ

پر از گل و گیاه و دیوارهای سفید. من و مریم مثل وصله ی 

. نچسنی بودیم برای آن ن تا وسط حیاط رسیده  خانه ی تمپ 
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متوسط قامت و سپید روی در را باز کرد و  بودیم که زین 

 به حیاط آمد. 

 

 پوشیده بود و موهایش  روی شانه 
ی

اهن بلند صوریی رنگ پپ 

هایش رها بودند.  از دیدن ما اصال متعجب نشد. برعکس 

ن و مریم یم لبخند زنان و در حایل که نگاهش روی م

 و گفت: چرخید به طرفمان آمد 

 

-  ! 
ی

ای قشنگ  چه دخپی

 و رو کرد به شوهرش : 

 سالم حمید جان! -

 مرد رسی به تاسف تکان داد و گفت: 

 

شون- حموم. لباساشون رو هم عوض کن. طفل معصوما بپی

 نخوردن.  هیچر هم

 زن زمزمه کرد: 
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ا... - ن بریم دخپی  چشم ! بیایی 

 

م. م همانطور دست در دست هم وارد شدیو من و مری

ن  بود که من فقط در خانه آنقدر قشنگ و خنک و تمپ 

رویاهایم دیده بودم. در حمام را باز  کرد و ما وارد حمام 

 شدیم. بعد متفکرانه نگایه به ما انداخت: 

 

 خب! لباساتونو در بیارین.  -

ن  من خییل رسی    ع به حرفش گوش کردم. شلوارم را پایی 

کرد. زن روی دو نگاهمان یم  م . مریم اما صمم بکمکشید

نی به گونه ی مریم کشید و بعد زانو نشست. اول دس

 گفت: 

 

 تو مریم هسنی درسته؟ -

 مریم بغض کرده رس تکان داد.  زن گفت: 
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ن مریم! یم دوین چرا مامانت اون- نامه رو داده به ببی 

 حمید؟  

 

ون  ن تکان داد. من بلوزم را هم بپ  مریم رسش را به طرفی 

ز لباس بدبو و پر از ادرارم متنفر بودم  آوردم. از بس که ا

 یم گفت: زن حواسش به من نبود . رو به مر 

 

من و مامانت دوستای خییل صمییم بودیم. از دوران -

ستان. من تنها کس و کار مامانت توی این شهرم. و  دبپ 

 یل مامانت هست. حمید هم فام

م. االن فقط یم خوام هر دو تون رو  پس جات امنه دخپی

. تا وقنی مامانتون خوب بشه پیش  حمام ن ن بشی  بدم و تمپ 

. با خیال راحت و بدون ترس! من یم  ن  مونی 

 

بعد دست برد طرف دکمه های روپوش مریم و ناگهان 

ن کهنه ی من در جیب  چشمش خورد به دمپایی سپی

 روپوشش و گفت: 
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 چیه؟ این-

 

 من با همان بیان کودکانه ام گفتم: 

 د برام بدوزه. پاره شد . مریم یم خوا خانوم این دمپایی منه. -

 

 زن آه کشید و چشمانش پر از اشک شدند. گفت: 

 باشه! حاال لباسات رو در بیار.  -

 

م دست گرفت روی بدنش ! زن  مریم که لخت شد و از رسر

ن بلندی کشید. جای زخمهای رو تن مریم را دید. همان  هی 

س زد و به ها که بابا با قاشق و سیخ سوزانده بود. نفس نف

ل کرد و گفت:   زور خودش را کنپی

- . 

 

 # گذشته 

 144#پست
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 اول کدومتون یم ره زیر آب؟ 

 من با خوشحایل گفتم: 

 

 من ...من آب دوست دارم! -

 

 های روی سینه و بازوی من را هم دید و 
ی

زن رد سوختگ

شک ریزان من را زیر دوش برد. او با دلسوزی و مهرباین رس ا

 و تنمان راشست. 

 

ی که به تن مریم اندازه و برای من بزرگ   ن لباسهای تمپ 

بودند . موهایمان را با دستگایه که آن روز فهمیدم نامش 

 سشوار است ؛خشک کرد .  

 

بوی خوب غذا باعث شده بود دلم قار و قور کند. زن ما را 

خانه برد. به  ن  آشپر
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ن  ی هم سن و سال مریم مشت مپ  . آنجا رسگرد و دخپی

 د. نشسته بودن

 

 تنش بود و کیم از ابهت و بداخالقیش 
ی

رسگرد لباس خانگ

 داشت. وقنی یم خندید 
ی

هم کم شده بود. زن لبخند قشنگ

 اندازه ی نخود روی گونه اش یم افتاد که با 
ی

یک فرورفتگ

 ت: نمکش یم کرد. رو به رسگرد گف

 

 دستت درد نکنه حمید جان! باز که تو سفره رو چیدی! -

 

ش تکان بعد دستش را بر   داد:  ای دخپی

 

ترانه جان بیا با دوستات آشنا شو. مریم و این کوچولو هم -

 آشا. 
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ترانه بلوز و شلوار سفیدی مثل برف تنش بود. موهای 

سیاهش را با تل مهار کرده و صورتش برق یم زد. جلو آمد 

 و نگایه به ما کرد و گفت: 

 

 سالم! -

 

کان داد. رسگرد من جوابش را داد م و مریم فقط رسش را ت

 گفت: 

ن غذا بخورین بچه ها . خاله تهمینه براتون قرمه - بیایی 

ی پخته  ن  . سپی

 

غذا چقدر خوشمزه بود. روزها که طعم آنو چجور بگویم

بود که گوشت نخورده بودیم. ما فقط گایه برنج یم 

ین برایمان یم  خوردیم و یاغذایی که همسایه ها یا خپ 

 آوردن. 

نیم رسید. معموال بابا و مریم و مامان  . که آن هم به من

ن بابا عالوه بر خودش میهماین هم داشت . اصال در نظر م
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ش یم  یک دیو دو رس بود. حاال که مهرباین رسگرد را با دخپی

 یر یم بردم که معنای بابا ترسناک نیست. که 
دیدم بیشپی

 فقط بابای من ترسناک است.... 

 

 #گذشته 

 

 145#پست

 

ریم را گرفت و به اتاقش برد. و ترانه دست م بعد از ناهار 

تهمینه  من در هال خانه نشستم کنار قفس پرنده ای که

 خانم گفت اسمش عروس هلندی ست.. 

 

من عاشق پرنده ها بودم. همیشه گنجشکها و مرغهای 

دریایی را نگاه یم کردم. آرزو داشتم پرواز کنم. و برم بهجایی 

باشد.  همانطور که انگشتم که پر از غذا و گل و حیوانات 

را یم زدم روی میله های قفس و پرنده را نگاه یم کردم به 

 هم گوش یم کردم.   صدای رسگرد و تهمینه خانم
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 تهمینه خانوم گفت: 

 

خدا از رسش نگذره تموم تن و بدن این دو تا طفل -

معصوم رو سوزونده بود. دخپی بزرگه رو بیشپی . من 

چطور توی دست این مرتیکه دوام  متعجبم که این آالله

 آورده. 

 

 رسگرد گفت: 

 

آالله گفت یم خواسته دخپی بزرگه رو بفروشه به یه مرد -

ش کردیم.  بلوچ به اسم عثمان.   همون صبح دستگپ 

 

 اوضاع خییل خراب بود؟-

 

 بچه ها هم دیدن توی خونه رو؟  
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ن مرکز موندن. طرف انقدر شیشه زده بود - نه! توی ماشی 

که مرده بود. اون مرتیاور دوز کرده بود. وقنی ما رسیدیم که

خدا خواست که عثمان رو هم بردن زندان. آالله رو هم

یم مرده. اما نبض ضعیقن داشت. زنده بمونه. فکر کرد

به ی چاقو بهش زده بود.   ف سه تا ضن  مرتیکه یی رسر

 

 تهمینه خانم با بغض گفت: 

 

آالله این بشه. چه هیچ وقت فکرشو نیم کردم اوضاع -

داشتیم. پدر و مادر آالله که فوت کردن این روزهای خویسر 

 هم یی پناه شد و این نمک به حروم گولش زد.  
 دخپی

 با هیجان گفت: بعد 

 

آالله حق به گردن من و تو داره حمید. واسطه ی آشنایی و -

زا پدر آالله خییل کمکمون کرد. وگرنه  ازدواجمون بود. مپ 
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زه این ازدواج رو نیم داد. دلم واسه خودش و بچه بابام اجا

 هاش کبابه. 

 رسگرد با صدایی که تلطیفش کرده بود گفت: 

 جر درست غصه نخور قربونت برم. همه-

 یم شه. یه فکرایی دارم  براشون.  

 

 #گذشته 

 147#پست

 

نگ بود  من سالنه سالنه به اتاق ترانه رفتم. صوریی خورسر

 که مریم و تخت بزرگ با انواع اسباب بازی ها 
ی

و سفید رنگ

ها و ترانه  گوشه اش نشسته بود و با اندوه به اسباب بازی

آن لحظه اسباب که عروسک بازی یم کرد زل زده بود. در 

ن برایم  بازی ها و حنی آن عروسک موطالیی زیبای روی مپ 

 اهمیت نداشتند. 
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نداشتم. من حنی در عمر کوتاهم حنی یک عروسک هم 

 دم عروسک بازی کنم.  بلد نبو 

 

ن عروسک گریه کرده بودم؛  یک روز که خییل برای داشیی

مامان تکه پارچه ای را دور یک چوب پیچید و به عنوان 

 وسک داد دستم. عر 

 

اما پرتش کردم و از خپ  عروسک بازی گذشتم. حاال دلم  

یم خواست فقط آنچه شنیده بودم را به مریم بگویم. رفتم 

 زمزمه کردم: کنارش و در گوشش 

 

مرییم؛ بابا مرده. دیگه ما رو داغ نیم کنه. دیگه مامان رو -

 نیم کشه. 

 

 یعنن بابا حاال خوشبخت شده؟  
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 حوصله ای به من انداخت و کنار خودش من مریم نگاه یی 

 را نشاند. هر دو به ترانه نگاه یم کردیم. 

 

 دنیایمان متفاوت بود.  

 

ودیم ؛ برایمان تجربه ی چند روزی که در خانه ی رسگرد ب

ینن بود. شاید برای من بیشپی از مریم.  عجیب و   شپ 

 

ت تهمینه خانم را خاله صدا یم زدیم. او برایمان چند دس

لباس خرید و برای من یک جفت دمپایی نو و یک جفت 

 کفش سفید رنگ . 

 

موهای من و مریم را کیم کوتاه کرد و برایمان غذا های  

یک شد. دو سه روز اول خوب پخت و در بازی  هایمان رسر

ن سخت بود .   همه جپ 
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دلتنگ مامان بودیم. شبها با ترس از خواب یم پریدیم ؛ اما  

آنقدر نوین بود بر ایمان که کم کم  آرامش خانه ی آنها 

 حالمان بهپی شد. 

 

پانزده روز بعد مامان از بیمارستان مرخص شد. در حایل که 

ی دیدار با مامان را هرگز از  الغرتر از قبل شده بود . لحظه

 یاد نخواهم برد. وقنی آمد ؛ 

 

مانتوی ساده سیایه تنش بود. رورسیش گلدار و دستانش 

 خایل بودند. 

ما را که بغل کرد؛ مثل ابر بهار گریه یم کرد. و کنار گوشمان 

 گفت: 

 

. پیش تموم- ن شد . الاقل خیالم راحته که مال خودم هستی 

. دیگه نیم ن  ذارم اون اتفاقا بیوفته. جونمو خودم هستی 

 یم کنم. دورتون بگردم.   فداتون
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دو روز دیگر در خانه ی رسگرد ماندیم و بعد رفتیم به خانه 

ن و  ن بابا. از سوخیی امان. اما این بار ترس نداشتیم از برگشیی

نیست برویم بادکنک فروخته شدن. حنی مامان گفت الزم

 یا آدامس بفروشیم. 

و اثاثه ی قلیلمان را زیر و رو  ت داخل خانهمامان یه گش

یم کرد. من و مریم هم فقط نگاهش یم کردیم. گایه هم

 کرد.   رفت داخل اتاق بابا  و گریه یم

  
ی

و بعد در یک حرکت ناگهاین فرش اتاق بابا را که پر از پارگ

 بود، رختخواب چرک و بالشهایش و لباسهای 
ی

و سوختگ

یل که جمع کرده بود با گریه و مندرسش را و کیل آت و آشغا

 زاری وسط حیاط کوچکمان ریخت.  

 

تمام تنش خیس بود. از پیشانیش عرق یم چکید. تند تند 

بلعید و آشغال ها را وسط حیاط روی هم تلنبار هوا را یم 

ن  یم کرد. اتاق که خایل شد. اوهم کنار دیوار روی زمی 

 وارفت. و زمزمه کرد: 
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مونده  ر آشغایل که ازش به جا رفت...هم خودش و هم ه-

 بود. 

ن بازی  مریم آرام بود و من با مورچه های درشت  روی زمی 

 یم کردم....... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته 

 148#پست

 

روز بعد تنها ساکمان را برداشتیم و رفتیم ترمینال در حایل 

که لباسهایمان را رسگرد خریده و پول بلیطمان را هم او 

 داده بود. 

 

امان در ترمینال کلید خانه را داد به رسگرد وقنی م و تازه 

فهمیدم که او عموزاده اش هست و خانه را هم از او کرایه 

 کرده بودیم.  
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جی بندر عباس  مثل  اینطور قصه ی ما در گرما و رسر

قطرات آب بخار و تمام شد و ما ساعتها در اتوبوس روی 

زرگ و دوصندیل تنگ یکدیگر نشستیم تا برسیم به شهر ب

 پرهیاهویی که آدم را وهم زده یم کرد. 

 

 تهران شهر مادریمان.  

 

 وابالود بودیم. از اتوبوس که پیاده شدیم من و مریم خ

مامان دست من را گرفته و تند قدم بر یم داشت و مریم  

 پشت رسمان یم دوید. 

 

ون ترمینال به غایت شلوغ .    رفتیم تا بپ 
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ن گایه هم به  ن راه رفیی کفشهای سفید نویی که   من حی 

برایم خریده بود نگاه یم کردم. مریم اما اصال ذوق رسگرد 

ن ها را.    نداشت. نه آدمها را نگاه یم کرد و نه  ماشی 

 

رفتیم کنار خیابان ایستادیم و مامان یه برای تاکیس ها 

 .  دست تکان داد و هر کدام کرایه ای در خواست یم کردند 

 

ره یک  رفت رساغ بعدی. باالخمامان ناامید یم شد و یم

پیکان کهنه ی زرد رنگ قبول کرد در ازای کرایه ای که 

 مامان یم گفت ما را به مقصد برساند. 

. مامان مریم را  ن اما باید هرسه روی صندیل جلو یم نشستی 

 روی پایش نشاند و من جلوی پایش ایستادم. 

ای کوچکم ایستادم و دستم را مسپ  طوالین را روی پاه

ه خیابانهای بزرگ و پر رفت و گرفتم به داشبورد و زل زدم ب

 آمد. 

ن بیشپی جلو یم رفت خیابان ها پهن تر و   هر چه ماشی 

 شیک تر یم شدند. 
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مامان رورسیش را تا حد ممکن جلو کشیده بود و در آن 

 مانتو و شلوار  سیاه رنگ الغر و نزار به نظر یم رسید.  

 

سپید شده بود و اعصاب  راننده موهایش یگ در میان

 ت و حسایی هم نداشت. درس

 

ن داده بود و سیگار دود یم کرد. انگار در  شیشه را پایی 

ن راه دو سه باری  مشکالت خودش غرق شده بود. بی 

 مسافر سوار کرد و پیاده شدند.  

آخر رس وقنی که زانو های من از ایستادن مداوم خسته 

 یی حس! ودند و  نوک انگشتان دستانم شده  ب

 

رسیدیم به خیاباین طوالین . راننده همانجا زد روی ترمز و 

 گفت: 
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م یم خورد. ساکت رو از صندوق - خواهر تا اینجا مسپ 

 بردار . 

پیاده روی داری این اون خیابونه که یم خواسنی بری. یه کم

 فقط. 

شد. و نگاه پر از مامان یی چون و چرا از اتومبیل مرد پیاده 

  دور و ورش انداخت. مریم گفت: تردیدی به 

 . 

 

 #گذشته 

 149#پست

 

 

 مامان کجا داریم یم ریم؟ -

 

 مامان ساکش را دست به دست کرد: 

ا! - ن دخپی  هر جر باشه بهپی از اون سگ دوین هست. بیایی 
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ی زمزمه کرد و راه افتاد.  ن  چپ 

 میان راه از سوپر مارکنی برایمان کیک و نوشابه خرید.  

ی درختان رسو نشستیم و  اده رو زیر سایههمانجا کنار پی 

 کیک و نوشابه را خوردیم. 

 

در بندر عباس هرگز این اتفاق نیم افتاد. آنجا هیچ پویل 

ل و  ن ن خپن ن هم که مامان داشت از فروخیی نداشتیم و همی 

ل های کهنه به دست آو  ن رده بود و من دیده بودم که پپن

در کیف تهمینه خانم هم یک بسته اسکناس چپانده بود 

 مامان. 

تا به آن روز یک بسته اسکناس را از نزدیک ندیده بودم.  

ها.   ن  مثل سشوار و تلویزیون و عروسک موطالیی و بقیه چپ 

 

خانه ای که مدنظر مامان بود در یک کوچه ی پهن و بن 

 بود.  بست وسط خیابان اصیل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 807  

 

خانه. دو تا خانه باغ بزرگ روبروی  ۴خیاباین متشکل از  

 تا خانه ی کوچکپی ته کوچه.   هم و دو 

 

ون آورد و بدقت  مامان تکه کاغذی از جیب مانتویش بپ 

خواند و بعد پالک خانه ها را نگاه کرد و روبروی خانه ی 

ه   داشت به رنگ قهوه ای تپ 
ی

سمت راست ایستاد. در بزرگ

شت دیوارهای بلند و درازش که تا ته کوچه ادامه و در پ

و و کاج بود. در میانه ی تابستان داشتند پر از درختان رس 

این هوای این  کوچه خنک و مثل بهشت بود.  برای ما دخپی

جی و  ی ندیده بودیم ؛ حال که جز رسر ن گرمای جنوب چپ 

د و منتظر ماند. من  عجینی داشت. مامان زنگ خانه را فشر

 سته بودم که روی سکوی کنار در نشستم. آنقدر خ

مامان یک بار دیگر زنگ را  مریم دور و ورش را نگاه یم کرد.  

با فاصله ی یک دقیقه ای کیس در را باز کرد. مردی زد و 

 کوتاه قد با رس طاس  و گفت: 
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 بله ؟! با گ کار داری؟ -

 

مامان با خجالت و تریس که همیشه در رفتارش حس یم 

 ین پا و آن پا کرد و گفت: کردیم ؛ ا

 

ن از سالم  آقا ! من با آقای محسنن کار دارم. - بهشون بگی 

 طرف رسگرد سپهری اومدم. 

  

مرد نگایه پر از تحقپ  به ما دو کودک خسته و رنگ پریده  

 انداخت و گفت: 

  

ن -  جا بمونید تا برگردم! همی 

کنار من و وارد باغ شد و در را بست. مامان ناامید آمد و  

روی سکو نشست. دستش را دور ساک حلقه کرد و به 

ه ماند. مریم ن خپ  هم تا ته کوچه رفته بود و با بچه گربه  زمی 

گذاشتم . خوابم ای بازی یم کرد. من رسم را روی ساک  
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گرفته بود. مامان دست کشید به موهایم و بعد دستش را 

 حلقه کرد..... دور شانه ام

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته 

 150#پست

 

تقریبا یک  ساعت گذشته بود و من چرت کوتایه زده بودم 

 ؛ 

 

جای مرد کوتاه قد ، مردی چهار شانه شد و به  که در باز 

 پایش بود. 
ی

اهن سفید و شلوار سیاه رنگ  که پپ 

من و مامان همزمان رسمان باال رفت و به او نگاه کردیم. 

اه رنگش کیم مرد پوست گندیم داشت و موهای مرتب سی

 روی پیشانیش ریخته بود.  
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 بلند کرد : مامان هول شده و از جایش بلند شد و من را هم 

 

- !  سالم آقای محسنن

 مرد نگاهش افتاد به من  و بعد به چهره ی مامان : 

 

 سالم آالله خانم! خییل خوش آمدی!  بفرمایید داخل! -

 شید: مامان آب دهانش را فرو داد و دسنی به رورسیش ک

 ناامید شده بودم! تقریبا از اومدنتون-

 مرد اخمهایش در هم رفت: 

 

د اومدم. مگه چه مدت منتظر گفت اینجایی  من تا کاووس-

 موندین؟ 

 

 مامان رس بزیر شد: 
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 یک ساعنی یم شه. -

مرد برگشت و به مرد کوتاه قد که بدجنیس از صورتش 

 بارید نگاه کرد و گفت: یم

 

 کاووس چرا خانوم رو معطل کردی؟ -

 

کاووس با چشمان ریز و نخودیش به مامان نگاه کرد و 

 گفت: 

 

 ده! نیازمنمفکر کرد-

 مرد غرید: 

- ! ایم یم کنن  ببند دهنتو ! بار آخرت باشه به خانوم یی احپی

 

 و بعد با لحن مالییم رو به مامان گفت: 

 خوش اومدی ! بفرما داخل! -
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م دست تکان داد. مریم دوید و رسید جلوی مامان برای مری

 در و به مرد نگاه کرد: 

 سالم آقا! -

 ید: مرد دسنی روی رس مریم کش

م! خوش اومدی ! -  سالم دخپی

باغ بزرگ بود. با انبوه درختان و خانه ای ویالیی وسط  باغ 

. خانه ای با سنگ های یفید و پنجره های بزرگ . مثل رویا 

 هم به رنگ بود. همه جا مر از گ
ی

ل بود. و حنی استخربزرگ

آیی داست. چشمان من و مریم آنقدر از فرط تعجب فراخ 

نیم دانستیم به کجا نگاه کنیم؛ مرد ما را برد شده بودند که 

به طرف ساختمان و از پله ها باال رفتیم. خانه یک طبقه 

اما بسیار بزرگ بود. برای ما که در یک آلونک کوچک 

 کرده بودیم
ی

؛ خانه ی رسگرد برایمان کاخ بود؛ چه زندگ

برسد به اینجا که اگر تنها وارد باغش یم شدم حتیم گم 

  شده بودم. 
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داخل خانه هم خییل قشنگ بود. روشن و پر از مبلمان زیبا 

و درهای بسیار و سه راهرو . مرد رفت رساغ  مبلهای قهوه 

 ای رنگ راحنی و گفت: 

ن . - ن بشینی   بفرمایی 

 داد زد: و پشت بندش 

 حلیمه...حلیمه چای بیار! -

مدت مامان جمع شده بود. اصال به مرد نگاه نیم کرد. این

زیادی را تحمل کرده بود و روحیه ی خویی  سخنی های

ل تکیه زد و یک پایش را روی نداشت.  مرد به پشنی مب

دیگری انداخت و دستش را رس زانویش گذاشت. ساعت 

 روی دستس بود که قبل ت
ی

ر شبیهش را روی دست قشنگ

 مرد پولداری در ساحل دیده بودم. 

 مرد گفت: 

اال غم آخرتون باشه آالله خانوم بهتون تسلیت یم گم. ایش-

ن   ! یم دونم ناراحتی 

مامان رسش را باال آورد و نگاه یی احساسش را دوخت به 

 مرد: 
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ممنونم. اما اصال ناراحت نیستم. در واقع از دست اون -

کردم. هم خودم و هم بچه هام . خدا به مرد نجات پیدا  

 حمید عمر با عزت بده.  

 مرد رسی تکان داد: 

 

 ! این حرفها رو نزین کاش جلوی بچه ها -

 مامان پوزخند زد: 

 

به خوردن. این طفل - ای آقا!  بچه ها بیشپی از من ضن

به خوردن. خییل زجر کشیدن!   معصوما خییل ضن

اش رو   مردی که بخواد از تن زنش پول در بیاره و دخپی

بفروشه به یه مرد بلوچ قاچاقچر رو نیم شه برای مردنش 

 ردیم آقا. ناراحت بود. ما نجات پیدا ک

 

  مامان برگشت طرف مریم و گفت: 
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 مرییم! آستینت رو باال بزن. -

 

 #گذشته 

 151#پست

 
ی

 #رسآسیمگ

 

ن روپوشش را باال زد.    مریم خجول و با تردید آستی 

 مامان دستش را کشید و گفت: 

 

 به نظرت این بچه معنای پدر رو یم فهمه؟-

ده بدترین آقای محسنن دخپی کوچیکم تا امروز فکر یم کر  

 آدم دنیا باباست! 

 

مرد متاثر به ما نگاه کرد. زین سن دار که موهای سفیدش را 

ه و شلوار و رورسی داشت با  اهن گلدار تپ  فرق باز کرده و پپ 

 سینن چای آمد و سالم کرد. 
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 مامان برخاست و سالم کرد. آقای محسنن گفت:  

 

 رمایید بنشینید. بف-

 

 ف کرد. آقای محسنن گفت: مامان نشست و زن چای تعار 

 

ا بستنن بیار! -  برای دخپی

 

من ذوق مرگ شدم و یی هوا لبخند نشست روی لبهایم و 

به مریم نگاه کردم. مریم اخم کرد و من لبخندم را قورت 

 دادم.  

 

 آقای محسنن گفت: 

 آالله خانم-
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 یم شناسم. من شما رو از نوجوانیتون 

 

زا رو هم . اصال اینکه ت  همینه رو دادیم به حمید آقا مپ 

زا بود فقط به خ  . اطر تایید آمپ 

 

خدا بیامرز حرفش سند بود.   از ماجرای عشق و عاشقی  

 شما و همش مرحومتون هم خپی دارم.  

به هر حال این عشق یه رساب بوده. و اینکه شما زن 

اصییل هسنی که زیر سایه ی پدر و مادر بزرگ شدی. حاال 

 هم قسمت بوده خانوم!  اینکه بدشانیس آوردی

 

 اش: مامان اشکش رس خورد روی گونه 

 

اون موقع که عاشقش شدم آدم سالیم بود ورزش و کار -

 یم کرد. 
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زا مخالف بود  هر روز برام از آینده روشن یم گفت. بابا مپ 

 . اما کم کم 
ی

ویل من اضار کردم. اولش بهشت بود زندگ

های اتابک رس  مغازه اش رو از دست دادو از منقل خونه

 در آورد. 

 

زا و ما  مان توی اون سانحه ی بعدش هم که بابا مپ 

اتوبوس فوت کردن و فهمید یه خونه کوچیک به من 

رسیده پاشو کرد توی یه کفش که بفروشمش و بریم 

 بندرعباس . نگو یم خواست همه رو بده مواد بکشه. 

 

 آشا که به دنیا اومد همه جر رو باخته بود

 

 
ی

  #رسآسیمگ

 #گذشته 

 152#پست
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 هایی باورتون
این بچه رو کشیدم.   نیم شه که چه سخنی

خودم توی خونه به دنیا آوردم. من تنبیه شدم اما به چه 

؟   قیمنی

 

 مامان گریه کرد و بغضش رها شد. 

 

 من انگشتم را یم مکیدم و مریم با دستانش بازی یم کرد.  

 

م از گریه ی مامان حلیمه برایمان بستنن آورد. ویل من و مری

 بستنن هم به چشممان نیامد. اش  ناراحت بودیم. از غصه

 

آقای محسنن هم با اخمهای در هم و نگایه متاثر به هر  

سه ی ما نگاه یم کرد. کیم بعد که مامان آرامپی شده بود ؛ 

 گفت: 
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-  !  خب! خدا رو شکر که گذشته. االن خانوم خودت هسنی

 

ی دارم. ات گفته که من چه گرفتار فکر یم کنم که تهمینه بر 

پراز چاله و چوله شده. حلیمه هم که دیگه  چجور زندگیم

 توانش رو نداره و یم خواد خودش رو باز نشسته کنه.  

توقغ ندارم جز اینکه من عمال خانوم خونه ندارم. از تو هم

 .  بریس و بچه هامو تر و خشک کنن
ی

به خونه و زندگ

 برای شکوه هم پرستار گرفتم.  دلسوزانه و مادرانه. و 

 داد:  مامان رس تکان

آقای محسنن من قول یم دم که دلسوز باشم . فقط -

ام و جای خواب بود که خدا روشکر حل شد.  ن دخپی نگرانی 

ن که غذا و جا  من حنی حقوق هم از شما نیم خوام . همی 

 داریم کافیه! 

ن برداشت و جلوی ماما ن آقای محسنن برگه ای از روی مپ 

 گذاشت: 

رداد رو آماده کردم . نه اینطور که نیم شه! من این قرا-

معلومه. بخون و اگر رایصن بودی امضا کن. مفاد قرارداد هم
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 و انجام  وظایفت. 
ی

امانت داری و احتیاط خونه و زندگ

حقوق و بیمه ات هم ردیفه. مثل حلیمه خانوم که االن 

 داره .  
ی

 حقوق بازنشستگ

 نخوانده امضا کرد.   رگه کرد و خواندهمامان نگایه به ب

 محسنن برخاست و گفت: آقای 

 

 یم ده.  حلیمه سوییت شما رو نشونتون-

یه دو سه روزی حلیمه هم کنارتون هست و بعدش  دیگه  

 اونجا مال شماست

 

 #گذشته 

 153#پست

 

 آقای محسنن برخاست و گفت: 
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وزی یم ده. یه دو سه ر  حلیمه سوییت شما رو نشونتون-

ا مال حلیمه هم کنارتون هست و بعدش  دیگه اونج

 شماست 

 

محسنن رفت و ما دوباره نشستیم. مامان کاسه ی بستنن را 

 به دست من داد و به مریم گفت: 

 

 بخور مرییم! -

 

 من با ولع و مریم با تردید مشغول خوردن بستنن شدیم.  

 

و  بعد از چند دقیقه حلیمه دوباره برگشت . نگایه به من

 مربم انداخت و بعد رو به مامان گفت: 
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احت کنید. از - ن بریم اتاقتون رو نشون بدم. یه کم اسپی بیایی 

بندر عباس تا اینجا کیل راه هست. با این دو تا طفل 

 معصوم کیل سخت بوده! 

 

مامان برخاست و ساک را هم برداشت. مریم بستنن نیم 

دلم یم خورده را همان جا گذاشت ؛ ویل من هنوز هم 

 خواست بستنن بخورم. حلیمه گفت: 

 

 بذار برات بستنیت  رو بیارم توی اتاق! -

 

ن برداشت و ما پشت رسش راه  و اینطور کاسه را از روی مپ 

رد. و من در عالم افتادیم. مامان دور و ورش را نگاه یم ک

 خودم حس یم کردم خییل در برابر خانه و وسایلش 
ی

بچگ

 کوچک به نظر یم رسم. 

 

انتهای راهرویی که سمت راست سالن ورودی بود اول 

خانه بود و بعد  ن در  ته راهرو . دو تا روبروی هم و  ۵آشپر
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یگ در ته راهرو. نظم خایص در راهرو وجود داشت. حلیمه 

 را باز کرد و گفت: در آخر سمت راست 

 

 بفرمایید آالله جان! خوش اومدین. -

 

ی  که در اتاق نظر من را  ن ن چپ  جلب کرد؛ پنجره ی اولی 

 نشیمن بود. 

 

 #گذشته 

 155#پست

 

 

پنجره ای که پرده هایش را کنار زده بودند و در طاقچه اش  

 پر از گلدان بود و پشت شیشه هم انبوه درختان باغ بود. 
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پنجره تا بیست ساننی کف ادامه داشت و طاقچه اش پهن 

بود. یک دست مبلمان جمع و جور در نشیمن بود . و چند 

ا کابینت و سینک هم در گوشه ی نشیمن. حنی اینجا هم ت

ن و   بود. دیوارها تمپ 
سفید  از خانه ی ما در بندرعباس بزرگپی

 بودند. . 

 

 حلیمه به آن طرف نشیمن اشاره کرد: 

 

. خب -  اینجا هم که یه اتاق هست و حمام و دستشویی

 

 من از درگاه اتاق داخل را نگاه کردم. دو تا تخت یک نفره در 

دو سوی اتاق قرار داشت. یک پنجره مثل همان که در 

اما در ابعاد کوچکپی که پرده هایش کشیده شده  سالن بود 

بودند میان دیوار بود. کف اتاق یک  فرش کوچک قرمز 

  پهن بود. 

ن رنگ و رحل و قرآین روی آن .    و روی آن سجاده ای سپی
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 حلیمه به مامان گفت : 

ز جا داره. منم  سه چهار رو اینجا برای هر سه ی شما -

 دیگه یم رم .  

 

 مامان خسته بود. پلکهایش را مالید و گفت: 

ای من پر رس و صدا ببخشید مزاحمتونم- هستیم. ویل دخپی

  . ن  نیسیی

 

 وی مبل نشست و گفت: حلیمه خانم ر 

خدا حفظشون کنه. منم  چند تا نوه دارم. یم خوام برم -

ر کردن ندارم. البته آقا برام کادماوند پیش پشم. دیگه توان

ه و نذاشته. این خونه هم کار زیادی نداره. نه کیس یم ر کم

ایی هست که باید بهت بگم. 
ن نه کیس میاد. فقط  یه چپ 

 قانون خونه ست مادر. 

 ا روی این مسایل حساسه.  آق

 مامان دستاتش را در هم گره کرد: 
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 ها انقدر  هر جر باشه اشکال نداره. من و این طفل معصوم-

 توی او آشغالدوین سخنی و رنج داشتیم که... 

 

و بغض کرد و دستانش را گذاشت روی صورتش و شانه 

 هایش تکان خورد. و با صدای خفه ای گفت: 

 

یم شه که نجات پیدا کردیم. باورت نیم هنوز هم باورم ن-

 شه که یم خواستم خودم و بچه ها رو توی دریا غرق کنم.  

ن ا  اشاره اش را گزید و گفت: نگشت شست و حلیمه بی 

 

 وا پناه بر خدا ا! نزن این حرفها رو جلوی بچه ها.  -

 مامان دوباره گریه کرد: 

خییل خسته ام . خییل درمونده ام. یه روزی یم تونستم -

 خانوم این خونه باشم. خودم یی عرضه بودم.   

 حلیمه با تعجب مامان را نگاه کرد: 
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م! آروم- دیگه نگو. توی این  باش! اینا رو هم هیس دخپی

ن زیاده. واقعا آقا خواستگارت بوده؟   خونه خپی چی 

 

نش را پاک کرد و مامان با گوشه ی رورسی اش چشما

 گفت: 

 

 من و تهمینه خواهر آقای محسنن با هم بزرگ شدیم. -

خونه یگ بودیم و خییل با هم عیاق. شبها یا من خونه ی 

همون من بود. بیشپی وقتا تهمینه یم اونا بودم یا تهمینه م

یه خواهر  اومد خونه ی ما چون اون داداش داشت و منم

رده بود و من موندم و داشتم که چند سال پیش ازدواج ک

 پدر مادرم.   

 

ن حرفاش گفت که داداشش از من خوشش اومده  یه روز بی 

و یم خوان بیان خواستگاری. اون موقع عقل نداشتم. 

 م. قاپمو دزدیده بود اون نمک به حروم. عاشق پیشه بود
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قبول نکردم. هر جر هم تهمینه توی گوشم خوند قبول 

ر قو بزرگ شده بودم  و معنای نکردم. دل داده بودم. الی پ

 سخنی رو نیم فهمیدم.  

آقام  برای خودش  کیس بود. یه محل روی رسش قسم یم 

اش خوردن. منم قشنگ بودم؛ صدتا خواستگار داشتم. داد

تهمینه هم  وقنی فهمید دلم پیش یگ دیگه ست ؛زن 

ت گرفت و منم سه سال بعدش عرویس کردم. اما این مد

و این ده سال به حدی  سخنی کشیدم انقدر درد کشیدم 

م کلفت این خونه باشم ...   که حاال حاضن

 

حلیمه به زحمت برخاست و دست گرفت به کمرش و ناله 

 وار گفت: 

ی که  شدگذشته و تموم- ن گذشته رو بیان نکن. ه مادر! چپ 

االن تو اومدی اینجا که یه رس و ساموین به زندگیت بدی. 

ن رایصن یه لقمه نون و یه جای خوا . به همی  ب داشته بایسر

 باش! 
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ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته 

  156#پست

 

 

متاسفانه همه ی ما چوب گذشته امون و یی عقیل هامونو 

 یم خوریم . 

 برگشت و گفت: بعد از دوسه دقیقه  حلیمه به اتاق رفت و 

 

ن تا خستگیتون - ن برین توی اون اتاق بخوابی  ن ...پاشی  پاشی 

اح ت یم کنید. ناهار هم خودم در بره . امروز رو اسپی

 یه جور دیگه ست. براتون
ی

 میارم اینجا. از فردا زندگ

 اشاره کرد: به مامان

 د. پاشو مانتو و رورسیت رو در بیار. کیس اینجا نمیا-

مامان دکمه های مانتویش را باز کرد و رورسیش را هم از 

ون رفت و در رابست. مامان ما را  رسش برداشت. حلیمه بپ 
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ن دو تخت تک  ن بی  به اتاق برد و هرسه کنار هم روی زمی 

نفره  خوابیدیم. اما من دلم یم خواست روی تشک نرم و 

ی تخت بخوابم و تا لحظه ی آخر هم چشمم به تخت  فپن

 ود. ب

آن روز ناهارمان را عرص هنگام وقنی بیدار شدیم؛ خوردیم. 

ی کوچگ وسط نشیمن پهن کرده بود. حلیمه خانم سفره

ی. سفره ی  ن مرغ رسخ شده و زرشک پلو و ساالد و سپی

ون و  شاهانه ای بود برایمان. پنجره را باز کرده بود و از بپ 

ن درختان هوای تازه وارد یم شد. گربه ای هم ز  ایه ی یر سبی 

ه  درخت پشت پنجره لم داد و با نگاه مسنی به پنجره خپ 

شده بود. دستپخت حلیمه خییل خوب بود. هر گز مزه ی 

آن غذای خوشمزه را فراموش نیم کردم. ناهارمان را 

خوردیم و بعد مامان و حلیمه مشغول حرف زدن شدند و 

ون را نگاه کردیم.  من و مریم نشستیم پشت پنجره و بپ 

ینبه نعمنی که در سوییت حلیمه وجود داشت تلویزیون  پی

هایی که 
ن کوچگ بود که فیلم های قشنگ نشان یم داد. چپ 

تا بحال ندیده بودم و بعدا فهمیدم و شنیدم که  تلویزیون 

 به ماهواره وصل است.  
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حلیمه آخر شب چند   دست  لباس تا شده جلوی مامان 

 گذاشت و گفت: 

 

یده. دیدم لباس مرتب نداری. اینا ن خر اینا رو آقا برای م-

 رو بپوش .  

 مامان خجل گفت: 

چطور تشکر کنم. ن دستتون درد نکنه! واقعا نیم دونم-

و کهنه ی مردم رو پوشیدم. این مانتو و سالها لباس نخریدم

ام !   رورسی رو هم تهمینه به من داد. حنی لباس دخپی

 حلیمه گفت: 

سایز منه و نه یم  ا نهتشکر الزم نیست. این لباسه-

 پوشمشون. 

 آقا دوست داشت من تونیک و شلوار بپوشم .  

 

ویل من با این سن و سالم نیم تونستم. برام سخت بود.  

 آقا یم گفت رس و ریختت رو مثل کلفت ها یم کنن حلیمه! 
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 بعد بلند خندید و دندان های یک در میانش پیداشدند: 

ابت تیلور  ت از خب کلفت بودم دیگه. آقا یم خواس- ن من الپ 

ات هم نگران نباس. رس ماه که حقوقت  بسازه. برای دخپی

؛ یم بریشون بازار و براسون . اتفاقا یه رو گرفنی خرید یم کنن

مقدار لباس هم هست که مال خانوم کوچیک بوده. 

نخواستشون. اونا رو هم میارم دخپی بزرگت بپوشه . این 

 ماه.  اول خانوم کوچولو هم باید صپی کنه تا 

ه ی صورت مامان شد و  مامان لبخند زد. حلیمه خانم خپ 

 بعد آه کشید: 

از همون اویل که دیدمت توی دلم واسه خوشگلیت آیت -

الکرسس خوندم. ماشاال خییل خوشگیل. مثل حور بهشنی 

 هسنی مادر. آقا

 

 #گذشته 

 157#پست
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حواستو جمع کن. توی خونه ی خییل چشم پاکه ویل تو هم

 ار کردن بعیصن وقتا سخت یم شه. دم کمر 

توی  فکر حجابت رو رعایت کن که خدایی ناکرده شیطون 

 مرد خونه  نفوذ نکنه.  

 

 بعد نگایه به من و مریم انداخت: 

 

- 
ی

ات هم که مثل شمال و جنوبن. هر کدومش قشنگ دخپی

 خاص خودشو داره. 

 

 فکر کنم دخپی بزرگت به باباش رفته. 

 د: مامان رس تکان دا

 

 بله مریم کنر برابر اصل باباشه! -

 حلیمه گفت: 
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 خدا بیامرزش! -

 مامان با نفرت گفت: 

خدا نیامرزه و عذابش بده. چطور من و این بچه ها رو به -

 خاک سیاه نشوند... 

 

 حلیمه  تسبیحش را چرخاند و گفت: 

 خش تا خدا کمکت کنه!  ببخش مادر! بب-

 

ا کشید روی پارچه ی بلوز  جوایی نداد و کف دستش ر مامان

 که گل های ریز قرمز داشت.  نرم
ی

 و سیاه رنگ

 

صبح روز بعد حلیمه مامان را هفت صبح بیدار کرد و من  

هم بیدار شدم و چسبیدم به مامان. صبحانه مخترصی 

اه رنگ را خوردند و مامان همان تونیک سیاه و شلوارسی

 پوشید و رورسیش را مرتب روی رسش محکم کرد. 
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 من پشت رس مامان راه افتادم. مامان گفت:  

. برو بخواب-  آشا نیم شه بیایی

 پیش خو اهرت!   

 من لباسش را چسبیدم و نق زدم. حلیمه گفت: 

 

 بذار بیاد! این موقع همه خوابن . کیس نیست که ببینه . -

قدمهای تند بر داشتم. حلیمه اول  و اینطور من کنار مامان

 نشان داد: در انتهای راهرو را 

 

ون باز یم شه. خدمه وراننده و هر کیس به - این در به بپ 

غپ  از مهمون و صاحبخونه از این در یم ره و میاد. بعد در 

اشاره کرد. این اویل سوییت را بست و به دو در کنار هم

من دو تا خدمه دیگه هم خالیه و درش قفله. قبال به غپ  از 

شدن. این در هم اتاق  ماجرا مرخصکه بعد از اونبودن

 مواد غذایی و خرت 

خونه ست.   ن  و پرت آشپر
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و درش را باز کرد. اتاق کامال طبقه بندی شده  بود و پر از 

 مواد غذایی و قویط و شیشه بود. 

 حلیمه دست به کمر در اتاق را بست و گفت: 

 اون یگ اتاق هم رختشور خونه ست. لباسشویی و خشک

ا اونجاست.  ن   کن و این چپ 

خانه رفت.........  ن  و بعد به طرف آشپر

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 158#پست

 شته #گذ

 

 اون یگ اتاق هم رختشور خونه ست. -

 

ا اونجاست.   لباسشویی و خشک  ن  کن و این چپ 

خانه رفت:  ن  و بعد به طرف آشپر
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-  . ن  بیا اصل کاری رو ببی 

 

خانه بزرگ و پر نور بود. دور تا دورش کابینت چویی   ن آشپر

خانه همقرار داش ن ی ت  و وسط آشپر ن  بود که رومپ 
ی

ن بزرگ مپ 

 روی آن 
ی

انداخته بودند. پنجره ای باالی سینک زرد رنگ

 ظرفشویی اش بود.  

 

 مامان لبخند زد: 

خونه ی شیگ!  - ن  چه آشپر

 

 و رو به حلیمه گفت: 

 چیه؟  مگه کار آقای محسنن -

 

 حلیمه اخمهایش در هم رفت: 

 

؟ -  یعنن تو نیم دوین
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ون را نگاه کرد: از پ مامان  نجره ی آشچزخانه بپ 

 بابای تهمینه خییل پولدار بود. -

 

ن دارهای دماوند بودن.  اما اون وقتها داداشش  از اون زمی 

یه دانشجوی حقوق ساده بود. داداش بزرگش هم که خییل 

ین و سالش از ما بیشپی بود. همون موقع ها هم ازدواج 

 یم کرد.  کرده بود و توی خونه ی روبرو ز 
ی

 ندگ

 

 حلیمه دستش را  در هوا تکان داد: 

 

. چند تا کار داره. از خرید و عروس نه بابا. آقا کارش آزاده-

گرفته تا عمده فرویسر دخانیات و تنباکو تا محصوالت 

 !  غذایی و دارویی
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ای مادر...پول که باشه آدم کارساز هم یم شه. پول هم که  

 پول میاره !  

  

 یمه گفت: د . در عوض حلمامان حرفن نز 

 هزار ماشاال به خان داداش آقا. -

 

درست و حسایی هم هست. زن و  کیوان خان خییل مرد   

 بچه اش هم خییل خوبن.  

 

ها بود  ن ه شد. انگار در ذهنش خییل چپ  ن خپ  مامان به زمی 

 که او را یم برد به گذشته.  

 

بعدش حلیمه سالن و دو راهرو دیگر را نشانمان داد و  

. دریگ تاکید کرد که ما بچه ها نباید به آن دو راهرو بر ویم

اق مهمان قرار داشت و در دیگری اتاق کتابخانه و دو ات

 آقای محسنن و دخپی و پشش. 
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خانه آنقدر بزرگ بود؛  که اگر یم خواستم در آن بگردم کیل 

وقت الزم داشت. حلیمه آن روز به مامان گفت که پش 

سالش بود اصال خوش اخالق نبود و  ۱۲آقای محسنن که 

ش هم سن مریم بود  و  زیادی آرام.   دخپی

 

ی که حل یمه به مامان لیست غذاها و درسها را داد و دفپی

حاوی وظایف مامان بود. هفته ای یک بار دو سه نفر یم 

ن یم کردند . اما نگهداری از بچه ها و  آمدند و خانه را تمپ 

 مان بود.  خورد و خوراک خانواده با ما

 

وع کرد. گفت  برای  و مامان کارش را از همان روز صبح رسر

ی بار یم گذارد. و کابینت ها را واریس یم کند  ناهار قرمه ن سپی

د .  و حلیمه هم دست من را گرفت و گفت :   و یاد یم گپ 

 

. مامانت حسایی کار داره. - ن ون رو ببی   خب بریم با هم بپ 
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 یدم را ببینم. من از خدایم بود تا جهان جد

 

 جهاین که انگار برای من زیادی بزرگ و رمز آلود بود.  

باغ پر از درخت و گلخانه و استخر و جایی که مرغ و  

خروس ها را نگه یم داشتند و سگهایی که به شدت از آنها 

 ترسیده بودم. 

 

 159#پست

 #حال 

 

 

 مریم دست کشید روی موهایم  و گفت: 

 

 پاشو آشا!  -
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 نزدیک کردم:  بهایمفتم و به لدستش را گر 

 مرییم! -

 یم شه  بریم تهران؟ 

 

ه خط زخم صورتم بود ، گفت:   مریم همانطور که خپ 

 باشه! بر یم گردیم تهران. -

 ترسیده گفتم: 

 

 نریم خونه ی کامران!  -

 

 لبش را گزید: 

جای دیگه ای نداریم. خونه ی من آماده نیست . خونه ی -

 ال اسمشو نیار! فرداد رو هم اص مامان هم که منتفیه . 

 

 ناالن و ملتمس گفتم: 
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 بریم هتل! -

 مریم جوایی نداد. انگار فکرش زیادی مشغول شده بود.  

ن پله ها بودیم. فرداد گفت:   ساعنی بعد من و مریم پایی 

کامران قبول نیم کنه که برین تهران! میگه خودش آشا رو -

 میاره! 

 من چنگ زدم به لباسم: 

 نیم خوام با د! منفردا-

   ! ن  کامران بیام چرا نیم فهمی 

 صدای  کامران آمد : 

 تو چه بخوای چه نخوای-

  !  با من میایی

رس نگاهم قرار گرفت. خونشد به نظر  و بعد خودش در تپ 

 در دستش بود. نگایه به رستاپای من 
ی

یم رسید و ماگ بزرگ

 کرد و گفت: 

بهم بریزی . اما همیشه عادت داشنی که برنامه بقیه رو -

 اشکال نداره! 
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برو سوار شو! ببینم توی اون تهران کوفنی دنبال جر یم 

 گردی؟  

 

 دند و قلبم به زور یم تپید: لبهایم یم لرزی

 

 کامران ! من با تو رس جنگ ندارم. تو ...تو... -

 نفسم باال نیامد. کامران پوزخند زد: 

؟ -  من جر

 

 ملتمس به مریم گفتم: 

 ه بریم؟ مریم یم ش-

 کامران غرید: 

! یم فهیم؟ گذشت اون روزایی که هر - جایی نیم ری لعننی

همه رو به باد دادی!  گویه یم خواسنی یم خوردی! آبروی

 دیگه نیم ذارم! 

 توان  داد زدم: با تمام
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بس کن!  آخه به تو چه؟ تو رس پیازی یا تهش؟ تو گ -

طایفه ت  هسنی اصال؟ کارای من ربیط به آبروی تو و اون

 نداره! 

 به نفس نفس افتادم: 

اصال شماها عاملش بودین! شماها منو فراری دادین. تو ، -

ن و بقیه آش  غاالی دور و ورم.  معی 

چهره ی کامران کدر شد. برق خشم رفت و جایش نویع  

کدورت نشست. کیم نگاهم کرد و رفت. فرداد که روی پله 

رگشتم نگاهش ها نشسته بود؛ دستش را به رسش کشید. ب

 کردم: 

؟ مگه نباید - فرداد ؟ تو مگه پش خاله ی من نیسنی

؟ التماسپشتیبانم
ی

؟ چرا هیچر نیم گ ت یم کنم؛ تو رو بایسر

ارواح خاک مامانت منو بپی تهران یه هتیل جایی تا بعد 

 برگردم یه خونه پیدا کنم.  

 کامران داد زد: 

ن یم فهیم چه معنا- یی داره؟ عز و جز بیخودی نکن! تمکی 

 باید بیایی خونه ی خودم. 
 زن منن
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 بعد خطاب به فرداد گفت: 

ه ی پر دردرس کمک کنن به والی عیل قیدتو اگر به این- دخپی

 یم زنم فرداد! 

فرداد نگاه ماتم زده اش را دوخت به من و لبهایش را به هم 

د و با لحن آرام و شمر   ده . فشر

 

 #حال 

 160#پست

 

 شمرده ای  گفت: 

 

 اصال کاری به هارت و پورت کامران ندارم. من  آشا -

 

ی رو بهت بگم؛ لجبازی نکن! هیچ  ن فقط یم خوام یه چپ 

 جایی آرامش نخوایه داشت. کامران کاری بهت نداره . 
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چطور یم توانستم به او بگویم که مساله من هستم و نه 

 کامران. 

 

مرداب زده بودم. منن که هنوز بوی گندآب یم  مساله ؛ مِن  

که گفتمتنفر داشتم. چطور یم  دادم. منن که از وجودم

 خجالت یم کشم.  

 

 مریم به فرداد گفت: 

 

 برو جمع کن فرداد! برگردیم تهران! آشا با ما میاد! -

 کامران داد زد: 

 

 آشا با من میاد! -

 

ان از دیدمان مریم حریص و پاکوبان رفت به جایی که کامر 

 قاطعانه ای گفت: پنهان بود و با عصبانیت و لحن 
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 کامران! -

دلسوزی، ممنونم. مهربوین بازم لطف داری و ذاتت خوبه! 

 شوهری ؟

 

اونم قبول دارم. ویل به والی عیل اگر بخوای تن و روح این  

؛   دخپی رو اذیت کنن

 

 یم زنم زیر هر قول و قراری داشتیم و یم برمش با خودم. 

یم تونه از  بعد یم خوام بدونم کدوم شپ  پاک خورده ای

ام دست من درش بیاره. پس همینطو  ر که بهت احپی

 گذاشتم توی این مدت؛ 

 

 حیا بینمون بمونه. مگه زندانیه؟ بذار پرده ی

 االن من دارم یم گم  آشا با من میاد. پس میاد!   

 و آمد پیش فرداد و گفت: 
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 بده سوییچ رو! -

یا بود؛ فرداد که در برابر مریم دست و پابسته ترین آدم دن

 سوییچ را به مریم داد و گفت: 

 احتیاط کن! -

 

مریم پشت چشیم نازک کرد و چندان من را کشید و با 

 دست دیگرش دست من را گرفت و کفت: 

- ! ن ن توی ماشی   بیا بریم بشی 

من هم از جدیت مریم خوشحال بودم و هم منتظر 

مخالفت کامران! اما هیچ صدایی از کامران به گوش نرسید. 

فعه همه ی ویال را سکوت محض برداشته بود. من و یکد

ز ویال خارج شدیم و مریم در اتومبیل فرداد را باز کرد مریم ا

و من روی صندیل جلو نشستم.  مریم چمدان را برداشت و 

 گفت: 

ن جا بمون  تا برم وسایلم رو بیارم! -  همی 
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ه ی درختان رسم را تکان دادم و به صندیل چسبیدم. خپ 

ده بودم و حنی پلک هم نیم زدم . به حدی به یک روبرو ش

ه  ماندم که حس کردم چشمم خشک شده .  جا خپ 

مریم به فاصله ی بیست دقیقه آمد . در حایل که لباس 

ون پوشیده و چمدانش را فرداد یم آورد. فرداد متاثر به  بپ 

هایی گفت و رفت. 
ن من نگاه کرد و بعد آهسته به مریم چپ 

 شست و حرکت کردیممریم پشت فرمان ن

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 161#پست

 

 

 ابان شدیم؛ من نفس راحنی کشیدم. وقنی دارد خی

 یم کرد و به خیابان و دریا نگاه یم 
ی

مریم با آرامش رانندگ

 کرد.  

 من با دستانم درگپ  بودم. 
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سم  دم. این نمود خارجی اسپی مفاصل انگشتانم را یم فشر

 بود. 

یک به یک مثل خوره به خاطرات بدی به ذهنم یم رسید.  

 اده بودند ؛ همه ی اشتباهات و خطاهایم. جانم افت

نشسته تک به تک گناهان بزرگم و عرق رسد به پیشانیم 

 بود.  

 مریم نیم نگایه به من انداخت و گفت: 

 فشار نده دستهات رو! تموم انگشتات رو خرد کردی! -

 جوایی ندادم. 

 دم. ار دستانم را روی زانوهایم فشر این ب

 

مریم که دید حالم خوب نیم شود؛ کنار خیابان ایستاد و از 

سوپر مارکت آب معدین خرید و بعد از کیف دسنی من 

ون آورد و گفت:   قریص بپ 

 بیا اینو بخور! -
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خودم هم تمایل داشتم قرص را بخورم ! یم خواستم بروم 

وت.   به هپر

 ه بعد از هر رزالتم خودم را یممثل همان موقع ها ک

 کشاندم تا دنیای توهم. 

تا فکر نکنم ؛ تا کامران را به یاد نیاورم. تا نگاه رنجیده و 

 ناباورش را یادم نیاید. به مریم گفتم: 

 یم شه دو تا بدی؟ -

 

مریم اندوهناک نگاهم کرد. چقدر این روزها نگاه همه ی ما 

ه مانده بود. مریم با حالت های ناراحت به یکدیگر خپ  

 گفت: 

  

 شه! نکنه دردرس جدیدت قراره اعتیاد باشه؟ نیم نه -

دم و رسبزیر ماندم.   لبهایم را به هم فشر

 مریم اتومبیل را راند به سمت خارج از شهر و گفت: 
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؛ هر کیس یه - ن آشا ! من اهل نصیحت کردن نیستم. اما ببی 

 . چوب خیط داره. چوب خط تو هم از هر نظر پر شده

ن اگر یم بینن کامران اینطور   و بدخلقه به همی 
عصباین

 یله! دل

 

بعد از اون همه دردرسی که برای خودت و اطرافیانت  

ی! رایه رو رفنی  درست کردی ؛ االن وقتشه که آروم بگپ 

ت کردی که از دیو ترسناک تر  که نباید؛ با آدمهایی معارسر

 ! ! اما اینجایی
یم فهیم جر یم بودن. تو االن باید مرده بایسر

 گم؟

   

ردم. حجم بغضم آنقدر زیاد بود که انگار را پاک کاشکهایم 

یک گلوله در گلویم بود و قلبم هم به شدت یم کوبید. با 

 صدای لرزاین گفتم: 

 پشیمونم! -

  

 مریم گفت: 
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! اون روزی که کامران به من زنگ زد - یم دونم که پشیموین

 و گفت توی کما هسنی ؛

 

 شحال شدمچرا؟ خو  خراب شد. اما دروغدنیای روی رسم 

 از کجا یم دونستم 
ی

که باالخره یه جا متوقف شدی!  یم گ

 برای خودت درست کردی؟ 
ی

 که چه زندگ

ها یم رسه! آدمها وقنی یه عزیزی رو یه جوری از دست  خپی

ی ازش به دست  ن ی  چپ  ن که خپی یم دن ؛ دنبال این هسیی

 بیارن! 

های رسیده از تو بد بود! زشت و دل آزار بود!   خپی

شیدم؛ نیم دوین چطور غرورم خدشه دار ین جر کنیم دو 

 شد! 

چه شبها که بابت حماقت تو اشک نریختم. چقدر جواب 

دور و وری ها رو دادم. چقدر عذر بدتر از گناه آوردم که 

 خودم هم باورش  نداشتم.  

باید از خودم دفاع ین کردم. باید یک جوری کیم کفه ی 

 . گفتم: ترازوی خودم را سبک یم کردم
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 162#پست

 

 مجبور شدم! ندیدی چه روزگاری داشتم؟ -

 مریم پوزخند زد: 

 

؟-  آشا خودت رو گول یم زین

م که اوضاع بد بود    تو مجبور شدی؟ گپ 

 

؛ اما مگه کم   و یی پویل و یی توجیه داشنی
م که سخنی . گپ 

 تجربه بودی؟

 مگه اینها رو قبال نچشیده بودی؟  

 تم؟ مگه من همون مشکالت تو رو نداش

 مگه من از خونه ی بابا مهران  رونده نشدم؟  
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 منم  باید زندگیمو به کثافت یم کشوندم؟   

 لبم را گزیدم و آب دماغم را باال کشیدم: 

 

ن به من ... - ن ما رو...معی 
 اونا کامران رو... داشیی

ن را نیمه گفتم و نیم توانستم دنباله جمالیی که  همه چپ 

مریم با صدایی ته از ته  یان کنمدالیل نابودیم بودند را ب

ون یم آمد گفت:   گلویش بپ 

 

آشا...خواهر کوچیکم؛ خواهر دیوونه ام! هیچ کدومش -

 دلیل نیم شد! 

کامران تو رو آورد، تیمار کرد؛، بهت جا داد، دیدی که ؛   

 بهت وقت داد. 

اوین که به داد تو رسید کامران بود. بس کن این عذرهای   

 .  . هیچ کدوم منطقی نیست بدتر از گناه رو 
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ن شده بود. به پشنی صندیل تکیه دادم و  رسم سنگی 

 چشمانم را بستم: 

واب من هر روز مردم. هر روز زجر کشیدم! هرشب خ-

! هزار بار خواستم کامران رو  . خویسر نکردمشماها رو دیدم

 کنم. خواستم 
ی

فراموش کنم. خواستم برای خودم زندگ

داشت و برام جون یم داد بشم؛ اما  عاشق مردی که دوستم

نشد! کامران تموم رگ و یر منو گرفته بود. نتونستم از فکرم 

ن هم نداشتم. اص ونش کنم. روی برگشیی درصد ال یک بپ 

ن دوباره ی کامران رو  هم یم تونستم  به خودم شانس داشیی

بدم. من تصمیم اشتباه گرفتم ؛ اما به قسمت زوال روحم. 

م. اون روزی که توی دریا افتادم ؛ روحمو از دست داد

م! اما نمردم!     مپ 
 خوشحال بودم که دارم ین

 دست کشیدم به صورت زخم خورده ام: 

ای اشتباهاتم هست. من اون این زخم و این نا زیبا- یی ؛ رسن

آشای قبل نیستم مرییم! االن دلم یم خواد برگردم به 

 و اون سوییت کوچیک خودمون! 
ی
 همون پنج سالگ

 نیم شه! نیم تونم هیچر رو درست کنم! ا ام
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سکوی اعدام رو  خطا کردم ویل بقیه هم آجر به آجر اون 

 ! ن  ساخیی

م که کامران شوهر من روحمو کشتم! االن چجوری باور کن 

 منه!!!!! 

 

  163#پست

 

 چشمانم را تا حد ممکن باز کردم: 

 

 شه؟ کامران چه موقع منو عقد کرده؟ اصال مگه یم-

 

 د. دوباره گفتم: ایی ندامریم جو 

 

 مرییم ! بگو چجوری ؟ -
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 مریم شانه باال انداخت: 

 

 یادت رفته! عاقد آورد توی خونه . خودت بله رو دادی! -

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

غپ  ممکنه! من کل ریز و درشت گذشته ام رو یادمه . -

 چطور اینو یادم نیست؟ 

 مریم رسعت اتومبیل را بیشپی کرد: 

 

نیم دونم! ویل خودت امضا کردی ! مگه سند دروغ یم -

 گه؟ 

 

 : شانه باال انداختم

 

 چه فرفی داره؟ -
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ر  وت بودم و این کار رو کردم؛ اوین که ضن حنی اگر توی هپر

 کرده من نبودم! 

 

کامران بوده که به خاطر انتقام خودشو اسپ  دست یه   

 زن... 

 مریم داد زد: 

 

ن یم زنم توی دهندهنتو ببند آشا ! وگرن- ت که ه همچی 

 دندونات بریزه! 

 

ت خواه  رم! لبخند زدم به تعصب و غپ 

 

یی که من نداشتم!   غپ 

 

 الاقل مریم بود!  
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کنارم و همراهم. او برایم پدر و مادر بود. برایم همدم و 

 مونس بود.  

که تهران بودیم. وسط حیاط وقنی چشمانم را باز کردم

 خانه ی کامران . 

 

های ادرییس که با تلچن تمام حاال یم دانستم؛ گل گل   میان

مورد عالقه ی من است. یم دانستم  کامران سالهاست آنها 

 را به خاطر من در باغچه ها کاشته. 

 

ن پر از گل در میان روز یم درخشیدند.  بوته های پر و رسسپی

مریم که انگار رفته بود تا درهای ساختمان را باز کند ؛ 

  گفت: برگشت و  

 

 بیدار شدی؟ پیاده شو ! -
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با  اکراه در راباز کردم و پا گذاشتم روی موزاییک های 

 حیاط. 

مثل اینکه بعد از سالها به خانه ی او آمده باشم؛ به دور و  

ورم نگاه کردم. به درخت گردو! به درخت سیب که بارها از 

آن باال رفته و روی شاخه هایش نشسته بودم. به گلدان 

 هایی بود که خودم قلمه های کنار 
ایوان که پر از شمعداین

 .  زده و خودم در گلدانها کاشته بودم

 م را به سنگینن تکان دادم و قدم بر داشتم. پاهای 

 

ن کامران با آن  مریم کولر روشن کرده  بود. خانه ی دلنشی 

سبک قدییم اش، کتابخانه ی پر از کتابهای نفیس و چاپ 

رامافون و هر چه بود را نه با اولش، تابلوها و فرش و گ

چشم تن که با چشم جان نگاه کردم و بعد رفتم روی کاناپه 

 . نشستم

ن آمد.  خانه خارج شد و به طرف مپ  ن  از آشپر
ی

مریم با خستگ

ون آورد:   بپ 
 از البالی رس رسید کاریی
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اک -  !  ۳۵۵اشپی

 استوایی هم  
بله دو پرس کباب برگ . بله دو تا دلسپی

 دیگه یم رسه؟ خییل خوب ممنون!  بذارین. چقدر 

ی در  ن اینها را گفت و روی کاناپه ی مقابل من نشست و چپ 

ش تایپ کرد و بعد بالش مبل را زیر رسش گذاشت و تلفن

 چشمانش را بست! 

وع یم کرد به  جرات حرف زدن با او را نداشتم باز هم رسر

هایی که مثل نمک روی زخم بودند. 
ن ن چپ   گفیی

ن  در عوض برخاستم و    خانه رفتم . لیواین با احتیاط به آشپر

ن نشستم. آب خوردم و به عاقبتم  آب ریختم و پشت مپ 

ر کردم. کامران افتاده بود روی دنده ی لجبازی، زنش فک

بودم و راه فراری نداشتم. تصویر جبل جلوی چشمانم 

ین قهرمان  نقش بست. اندوهم هزار برابر شد! جبل بزرگپی

 من بود. 
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ین قهرمان من بود  وهماند  هزار برابر شد! جبل بزرگپی

 

 نبود .  دم غروب بود که کامران رسید. فرداد با او 

خانه   ن  الفور از آشپر
انگار رفته بود خانه ی خودش.   مریم فن

ون رفت .   بپ 

 

من همانجا روی کاناپه کز کرده بودم و از پنجره حیاط را  

ون یم آورد. نگاه یم کردم. کامران وسایل را از ماشی  نش بپ 

همان لباس صبح تنش بود و عینک آفتابیش را روی 

موهایش  زده بود. شانه هایش، موهای سیاهش، قامت 

بلندش و حنی حرکات انگشتانش و اخم میان ابروانش را یم 

 تم. به شدت با او آشنا بودم. شناخ

 

آخر وقنی کیس در دل و جان آدیم خانه کند ؛ وقنی تو هر 

او فکر کنن و تمام احواالتت به   حالش بسته ثانیه به 
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ا آنقدر خوب بشود تعبپ  کرد؛ تمام باشد، وقنی نگاهش  ر 

د.   نفس های آدم عطر نفس های او را یم گپ 

 

دم  و   زمزمه کردم:  پشت دستم را به چشمانم فشر

 

 جر توی رست یم گذره کامران؟  -

 شاید تله پایی من آنقدر قوی بود؛ 

 

را نگاه کرد. اما دیدن من در  رگشت و پنجرهکه کامران ب  

تاریگ سالن آسان  نبود. درست مثل روحم که گرفتار 

 تاریگ محض بود.  

 

مریم به کامران رسید  و چند کلمه حرف زد. کامران جواب 

 داد. 
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مریم دوباره حرف زد. کامران دست کشید به موهایش و 

تکان داد.  انگشت اشاره اش را تذکر گونه جلوی صورت  او 

 مریم رفت و روی صندیل نشست. 

ه شد.  ن خپ   کامران به کاپوت ماشینش تکیه زد و به زمی 

 اشان را درگپ   
ی

چکار کرده بودم با این آدمها. چطور همگ

های خودم کرده بود  م! زنجپ 

  

برخاستم و به اتاقم رفتم. اتافی که حاال یادم آمده بود که 

ودم. روی تخت نشستم و چه روزهایی را در آن گذرانده ب

شماره ای را که در ته ذهنم پر رنگ بود گرفتم. صدای 

 گفت:   مردی که به عریی 

 

 بله بفرمایید! -

 

باعث شد چشمانم را ببندم و پشت پلکم تجسمش کنم. 

 آمده بود. مرد دوباره گفت:  زبانم بند 
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 الو با گ کار داری؟ -

 لب زدم: 

 جبل! -

 شد. جبل ناباور گفت:  سکوت محض  بینمان رد و بدل

 آشا ...آشا جانم. نور چشمم! -

 اشک هایم رس خوردند. جبل دوباره گفت: 

 نفس من، جان من!  -

 جرات پیدا کردم: 

 جبل من یم خوام بیام پیش تو! -

آروم باش! خدا رو شکر که همه جر یادت اومد. یم دوین -

وسط این همه گرفتاری چطور حالمو خوش کردی! چطور 

ین کردی.  دلم ر   و شپ 

 با گریه گفتم: 

 

 چرا منو فرستادی ایران؛ جبل؟ -
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من که بهت گفته بودم کیس رو ندارم. گفتم که من یکه و 

وم پلهای  پشت رسمو خراب کردم. چرا منو تنهام و تم

دی به  اینا...   سپر

 

جبل با همان صدای دلنشینش که کلمات را هم غلیظ و 

ن بیان یم کرد گ  فت: زیبا و آهنگی 

؟ تو همون زین نیسنی که روز و - آشا با جر مبارزه یم کنن

 شب به عشق از دست رفته ات فکر یم کردی؟  

ن و قصدش رو نداشتم. یی قراری یم کردم : اما رو - ی برگشیی

م ولم  آخ جبل ! بیا منو بپی ! جیگرم داره یم سوزه! رسر

 کنه. نیم

جبل آه کشید و صدای آهش نشست ودر تارهای 

 یم: شنوای

من به بهای زنده و سالمت بودنت ازت گذشتم آشا! من -

نیم خوام مرد قریصن زندگیت باشم! تا ابد عاشقت یم 

  کنارتم . مونم. هر موقع کمک خواسنی 
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اما من آدم اشتباهیم برای تو! عشق یکطرفه ی من در برابر 

 خلوص عشق  تو به کامران به هیچ جایی نیم رسید.  

 فتم به ملحفه تخت: لرزیدم و دستم را گر 

 

 جبل خواهش یم کنم! کامران آدم -

 

 گذشته ست. کامران از من کینه به دل داره.  

اینطوری نیست! اون برای نجات تو هر کاری کرده. یه کم -

 قدرشناس باش! قدر شناس باش! یم فهیم جر یم گم؟ 

 با گریه گفتم: 

 جبل!  -

 با صدای آرایم گفت: 

 

 165#پست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 871  

یادت میاد شب آسمون ستاره  رفتیم سوییس؟یادته با هم 

بود و ما توی ایوون یه کلبه ی جنگیل بودیم و کنار هم بارون

ستاره ها رو یم دیدیم؟ من عاشق تو بودم و تو عاشق 

کامران! بهم گفته بودی  من یه گوشه از قلبت رو مال 

خودم کردم . اما بقیه اش مال یگ دیگه ست. یه آدم از 

ن تمومم. اون وقت فکر ذشته ات. تا گ یم کردم همه چپ 

فکر یم کردم هیچ زین دست رد به سینه ام نیم زنه. آشا 

معاشقه ی من با تو حقیقت محض بود؛ با تمام قلبم و 

وجودم. با تمام خواستنم. روحم درگپ  بود و هست. اما تو 

کامال مال من نبودی؛  وقنی اون اتفاق برات افتاد؛ من 

پیدا کنم. ما یه قول  صاحب قلبت رو الش کردم که خییل ت

افتمندانه.    و قراری گذاشتیم  با هم. یه قول مردونه و رسر

 نفس گرفت و من ساکت ماندم تا ادامه دهد: 

 

من از تو و عشقت گذشتم تا حالت خوب بشه! تا برگردی -

. ترجیح دادم همون گوشه قلبت بمونم و به بقیه 
ی

به زندگ

 عاشقی قلبت اجازه 
ی

ین دلیل  ونه بدم. اینی زندگ مهمپی

بود و بعدش دلیل اصیل که خودت هم یم دوین و نیم 
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خوام بهت یادآوریش کنم. با من موندنت به معنای کشته 

 شدنت بود! 

ن پیدا نکردم. بعد  او سکوت کرد و من هم حرفن برای گفیی

 از اندگ گفت: 

 آشا! -

 از ته گلویم گفتم: 

 

 م. من اینجا هم یم مپ  -

 فقط عشق نیست. یه وقتهایی یه دلیل اما با  
ی

دیگه. زندگ

ه ن و دوست داشته شدن مهمپی  دوست داشیی

 

 166#پست

 

 

 و تلفن را قطع کردم. 
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انگار جبل رسالتش را تمام کرده بود  و من را به مقصدی  

که در ذهنش  قابل اعتماد و توجه و امن بود رسانده و 

 ت. دیگر کاری جز صبوری و دوری نداش

 

هم زین زیباتر و بهپی با کارنامه ای بدون دی بعد حتما چن

ابهام و پر افتخار رس راه او قرار یم گرفت. به هر حال او 

 خواننده ی بسیار معروفن بود . 

 مریم الی در را باز کرد و گفت: 

 حرف زدنت تموم شد؟ -

 

صدایم را شنیده بودند. من به عریی حرف زده بودم و یم 

نی اگر یم دانستند هم دانند. اما حها عریی نیم دانستم آن

 اهمیت چنداین نداشت. 

 های روح و زشنی های تنم  اینجا بودم.  
ی

گ من با تمام تپ 

تنها امیدم برای دور شدن از این جهان کوچک هم عذرم را 

 خواسته بود. 
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جنان جواب تلفنم را نیم داد و من مانده بودم و کامران! 

   آرزدی مرگ یم کردم. 
ی

ت تر  از مردن سخکه رسافکندگ

 بود! 

 

باید خودم را رایصن یم کردم به مجازات. به اخم و تخم 

های او و به انتقامش که درست از  صبح فردای همان 

 شب اتفاق افتاد! 
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مریم که کیفش را انداخته بود رس شانه اش و در حال 

ن در ختان دیدم.   پوشیدن کفش بود را از بی 

ده بود و ا اط قدم یم ز ساعت پنج صبح در حی.خوابم نپی

 زدم. 
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مریم که سایه ی من را در باغچه دید؛ دستش را گذاشت 

 روی قلبش و گفت: 

 

ی آشا! -  نمپ 

 مردم از ترس! 

؟    اینجا چکار یم کنن

 همیشه مثل سایه 
ی

این عادتت رو ترک کن. از همون بچگ

 .  توی باغهای  این چند تا خونه ول یم گشنی

 

بشان کردم. مریم یم هایم و مثال مرتدست کشیدم به مو 

دانست که من تنهایی و غم و رسدرگیم ام را سالها پیش به 

ده ام.   این درختان سپر

ون آمدم و گفتم:     از باغچه بپ 

 د. خوابم نپی -

 نگایه به رستاپایم انداخت. 
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بلوز ساده ی سیاه رنگ و شلوار خواب تنم بود. و دمپایی 

. مریم کیفش  ا به پا کرده بودمهای پالستیگ داخل حیاط ر 

 را از این شانه به آن یگ انداخت و گفت: 

 

 بیا برو بخواب! خل شدی اول صبچ؟  -

 

 به طرف شلنگ آب رفتم: 

 

 پر از فکره.  نه خل نشدم. رسم -

 مریم ساعتش را نگاه کرد: 

 

ایط جدید هم عادت یم-  کنه. خودتو اذیت نکن! آدم به رسر

 
ی

ن زندگ   کن خواهر من! مسالمت آمپ 

 

 و قدم تند کرد که برود. زمزمه کردم: 
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- !  من به هیچر عادت نیم کنم. به هیچر

مریم در حیاط را بست. و من شلنگ آب را گرفتم روی 

ادرییس و آبپایسر کردم. روزی که کامران به این بوته های 

 خانه نقل مکان کرد را یادم نیم رود. 

م؛ کامران در را باز کرد و کنجکاویم باعث شد بیایم و در بزن  

 نم تعجب  از دید

 کرد. 

 نگاهم را چرخاندم به سمت حیاط و گفتم:  

- !
ی

 چه حیاط قشنگ

 یی حرف کنار رفت و من وارد حیاط شدم. او زمزمه کرد: 

 نباید اینجا بایسر آشا! -

 جوابش را ندادم. در عوض گفتم: 

 این باغچه ها اگر پر از گل ادرییس بشن چه قشنگ یم-

 شن. 

من عاشق گل ادرییس هستم. مثل همونا که توی باغ پشنی  

 خونه ی شماست. 
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اشتم یاغچه هاش رو یادت میاد؛ که گفنی هر وقت خونه د 

 به خاطر تو پر از ادرییس یم کنم؟

یادته گفنی دلم یم خواد تو یه میون گلها بچرجن و منم  

 نگات کنم؟

 پس چیشد اون قول و قرار؟  

 باز گفت: 

 بری؟  یم شهآشا -

برگشتم به طرفش! زل زدم به چشمان درشت و کشیده 

ش اش، لبهایش ، گونه هایش، ته ریشش و سیب آدم گلوی

ون آمدم.   را خوب نگاه کردم و یی حرف از حیاط بپ 

 

ته دلم پر از آتش حسادت بود! از اینکه در خانه ی کامران 

 جایی نداشتم ؛ تمام وجودم یم سوخت. 

گ ح تر و تازه بو گلها در اول صب دند و قطرات آب روی گلپی

 ها و برگها یم درخشیدند. 
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بت یم کرد به .نسیم یم پیچید میان بوته ها و خنکایش اصا

 پوست من. 

خانه. دو سه دانه بیسکوییت از  ن آب را بستم و رفتم به آشپر

ن برداشتم و رفتم به  اتاقم.   ظرف روی مپ 

دم روی رسم و بیسکویت ها را خوردم و بعد پتو را کشی  

 ن را نبینم.  خوابیدم. خوابیدم تا کامرا

ر خانه هنوز هم آرام بود. با تصو چشمانم را که باز کردم

 اینکه این سکوت از نبودن کامران است؛ 

خانه بوی غذا به مشامم یم  ن ون رفتم ؛ از آشپر از اتاق بپ 

خانه را رصد  ن ی مثل پیاز داغ . با احتیاط آشپر ن رسید. چپ 

ش نبود!  رفتم کنار پنجره ی سالن و حیاط را کردم. خود

نگاه کردم. ناگهان قلبم از جا کنده شد. نفسم به شماره 

ن بلندی کشیدم. تمام بوته های ؛  افتاد  با ناباوری هی 

 ادرییس تار و مار شده بودند. 

شان کف  ن ن هزار پاره شده و برگهای سپی گلهایشان روی زمی 

دم و به حیاط دویدم. پلک حیاط را پر کرده بود. قدم تند کر 

 زدم . 
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، آن بنفش و   هنوز هم باورم نیم شد که آن همه زیبایی

، آن گلهایی که یم 
ن  های اعجاب انگپ 

سفید و صوریی

دانستم کامران به عشق من کاشته ؛ نابود شده اند. دویدم 

به میان شاخ و برگها ؛ گلها را برداشتم. اشکم چکید روی 

ن نشستم گ ها. روی زمی  . هاج و واج دور و ورم را نگاه گلپی

کردم. در حیاط  باز شد و کامران وارد شد. نگاهم خشک 

ن  ی آستی 
ن و شد به قامتش. بلوز خاکسپی کوتاه و شلوار جی 

کتاین سفید پوشیده بود. عینک آفتایی  روی چشمانش 

بود. دو تا کیسه ی خرید هم در یک دستش و سوییچ 

مم را از دست داده اتومبیلش در دست دیگرش. قدرت  تکل

 بودم.  

نم را که پر از گلهای ادرییس بودند باال آوردم و دستا

مقابلش گرفتم. شده بودم همان آشای پنج ساله. همان 

ن بار کامران را در موقعینی مشابه دیده  آشایی که برای اولی 

ن گلهای رز مورد  بود. شده بودم مثل همان روز که معی 

و پر پر کرده بود. اشکهایم یم  عالقه ام را با بدجنیس چیده

گها را جمع یم کردم. کامران پشت ساختمان  چکیدند و گلپی
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در حال بازی با سگ بود  . من را که دید؛ متحپ  نگاهم کرد 

 و پرسید: 

 جر شده کوچولو؟ -

زبانم بند آمده بود. آن روزهم بغضم به اندازه آن روز هم

پر از گل و  ی یک دنیا بود. آن روز هم همینطور دستان

گم را به سمتش    گرفتم و گفتم: گلپی

 ُمردن!  -

آن روز آمد کنارم. زانو زد. دست کشیده به موهای طالییم. 

ه.  ن ده ساله و درشت اندام بود و من ریزه مپ  ن او دوازده سپ 

 لبخند زد. بغلم کرد و برخاست و گفت: 

 

 168#پست

 

 

 گریه نکن! -

 با همان لحن بچگانه گفتم: 
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ن -  کشته!    گلهامو آقا معی 

 او خندید. 

را برد به گلخانه و یک گلدان کوچک که بوته ای رز من 

 قرمز در آن بود برداشت و گفت: 

 

این بوته ی رز مال تو. یم بریم یم ذاریم پشت پنجره ی -

 اتاقت. 

 

 خوبه؟  

 

ین منچی عالم  رسم را تکان دادم و حس کردم کامران بزرگپی

ین  تکیه گاه است. است. حس کردم شانه های او ب  هپی

 

ز دستانم را حلقه کردم دور گردنش! همان روز همان رو 

 عطرش را به جانم خریدم.  
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پلک زدم و قامت بلندش را که حاال باالی رسم رسیده بود 

نگاه یم کردم. یی هیچ حالت خایص به من و دستانمنگاه

کرد. بعد با نوک کفشش برگها را کنار زد و خواست برود. 

 نش چسباندم: را به رسعت به پاچه ی شلوار جی دستم

 کامران! گ اینا رو کشته؟ اینها... -

 و او با سنگدیل تمام گفت: 

گلها اینجا نبود. من بوته ها رو نابود کردم. جای این-

 یم داد. بودنشون زخم یم زد به قلبم.  بودنشون آزارم

 با گریه گفتم: 

- !  تو اینا رو به خاطر من کاشنی

 

! کامران تو منو دوست یا ن همه سال نگهشون داشنی

 داشنی ، تو نمیذاشنی کیس این گلها رو خراب کنه... 

 

ن را لگد مال کرد: گلهای تازه   ی روی زمی 
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دیگه گذشت و تموم شد. من اون قلب رو از جا کندم و -

 انداختم جلوی سگ. 

 

تو قلبمو زخم زدی. از این ادرییس ها متنفرم. یم خوام  

ن خار بکارم. من و تو فقط همخونه ایم. مجبورت یم جاشو 

...باید بموین و عذاب بکیسر و بفهیم که من  کنم بموین 

 ذره آب شدم. چطور رسافکنده شدم.  چطور ذره

 

 آخ از تو آشا!  

و رفت به طرف ساختمان .من ماندم و عشق نزول کرده ام 

ن   بر زمی 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 169#پست

 

 را زده بود؛ کامران انگار که قید من 
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اصال توجیه به حضورم نداشت. حنی چند روز مرخیص که 

ن را هم کنسل نکرد. او  ماند در گرفته بود برای شمال رفیی

 خانه  و کار خودش را کرد؛ 

غذا پخت، موسیقی گوش کرد و ورزش کرد. حنی ادرییس 

جمع کرد و باغچه را زیر و های پر پر و شاخ و برگ ها را هم

ور کل روز را اشک ریختم و یه نکرد که چطرو کرد . توج

ی نخوردم.  ن  چپ 

د. آمدن مریم هم کش  حنی یک بار هم نیامد رساغم را بگپ 

 آمده بود. حنی فرداد هم پیدایش نبود.  

خانه رفتم ن و برای دم غروب دلزده از تنهاییم در اتاق به آشپر

خودم چای ریختم ؛ از پنجره کامران را دیدم که نشسته بود 

ن و کتابش در دستش نصندیل و لیوا روی چایش  روی مپ 

بود.  این مرد آرام و مهربان را چطور عصباین کرده بودم که 

 اش! 
ی

 پشت پا زده بود به مهرباین همیشگ

 آسمان که تاریک شد؛ 

 مریم هم از راه رسید. 
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انگار دلم خنک شده بود؛ هیجان آمدنش را داشتم. وسط  

چند کلمه با کامران ا نگاه کرد و حیاط ایستاد و دور و ورش ر 

 حرف زد و رسی به تاسف تکان داده  و وارد  ساختمان شد. 

ن   خانه رسک کشید  . من را که دید ریز بی  ن اندگ بعد به آشپر

 شد: 

 

 چرا این شکیل شدی؟  -

 بغضم را فرو دادم: 

همه ی گلها رو، همه ی اون ادرییس هایی که دوستشون -

ون کشید و نابودشون کرد.  رو خراب کرد. از داشتم  ریشه بپ 

  

مریم کیفش را از شانه اش برداشت و روی کابینت گذاشت 

و به طرف من آمد. رسم را به تنش چسباند و من گرمای تن 

خواهرم را به جان خریدم . دست کشید روی موهایم و 

 فت: گ
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دلخوره ، تو  کارا رو یم کنهبهش حق بده ! از ناراحنی این-

...باید زمان بگذره . بهش دلش رو ب ه شدت شکسنی

 فرصت بده. 

 از او فاصله گرفتم: 

 مریم ! ِگ خونه ات آماده یم شه؟  -

 

ن و  مریم روی صندیل نشست. دستش را گذاشت روی مپ 

 به پنجره نگاه کرد. 

 

ریم لبش را داخل دهانش کشید. حیاط تاریک بود. م 

 هایش را حفظ کرده بود و اندگ بعد 
ی

 گفت:   عادت بچگ

 

 با من بیایی اون خونه! تو زن کامراین و -
آشا! تو نیم توین

. اینجا خونه ی تو هست.  باید توی خونه ی اون بموین

اینجا مامن امن تو هست. من فوقش دو سه روز دیگه 

کامران. اون اجازه نیم ده   اینجا باشم. بعد تو یم موین و 

 بیایی پیش من.  
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 دند. ترسیدم و دستانم یی وقفه لرزی

 خشک و تلخ شده بود. دلم ضعف یم رفت. گفتم: دهانم 

 دارم. 

 

 170#پست

 

 مرییم من نیم تونم. -

 بخدا که توانش رو ندارم.  

ن گفت:  ون رفیی ن بپ   جوایی نداد. در عوض برخاست و حی 

 

میام غذا رو گرم ال هیچر نخوردی. االنیم گه از صبح تا حا-

 دادن به خودت هی
ی

 چر حل نیم شه . یم کنم. با گرسنگ

 

 تو باید غذا بخوری خواهرم!  
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گرسنه ی من بود و من به فکر اندوهم از مریم به فکر شکم

نبودن مریم. از تنهایی یم ترسیدم ؛ اما بیشپی از آن از 

 م.  هراس داشتکامراین که خودم ساخته بودم

 

 دو سه روز مریم شد شب بعد! 

 

ابری بود و رعد و   از کار که برگشت  با فرداد بود. آسمان 

 ودتر از هر سال قدم رنجه کرده بود.  برق یم زد. باران ز 

 

کامران کل روز را نبود. حنی به من هم نگفت کجا یم رود و 

 بر یم گردد. ناهارم دو سه لقمه نان و پنپ  بود. 
نه چه زماین

ی  کتاب خواندم و نه کاری کردم. حنی حوصله ی پیگپ 

ن خاطراتم و حال جنان را هم نداشتم.  جناین که از برگشیی

اب ذهنم خپی نداشت. یک بار به جبل زنگ زدم اما جو 

 تلفنش را نداد. او هم من را کنار گذاشته بود. 
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به معنای واقغ کلمه حس تنهایی داشتم. کل روز را کز  

اپه و یه خاطراتم را مرور کردم و تهش فقط کردم روی کان

 دچار عذاب وجدان و پشیماین شدم. 

مریم باز هم رس شب آمد . مثل چند روز گذشته. فرداد دو  

سه کیسه ی حاوی غذا دستش بود. از چهره هایشان 

ن شام را چید. معلوم بود که بابت تنهایی من نگرانند. مریم نپ 

وع به باریدن کرد.   باران رسر

 

ن بود. فرداد کمف  خانه دلنشی  ن حرف شده و بیشپی ضای آشپر

دو مدام من را با سواالت کوتاه به با تلفنش رسگرم بود. هر 

بعد از شام ؛ حرف گرفتند و من جوابهای کوتاه تر دادم.  

مریم رفت کنار پنجره و همانطور که به قطرات باران نگاه 

 یم کرد سیگار روشن کرد . 

خانه یم تازید . مریم  خنکای آخر شهریور به ن داخل آشپر

 گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 891  

ا حاال هر جر من امشب یم رم خونه ی خودم. از صبح ت-

ه بده یه امشب رو تو کنارم بایسر ؛ به کامران گفتم  که اجاز 

 قبول نکرد! 

 

دم . دلم گرفته بود از مریم اما مگر  دستانم را به هم فشر

اض؟ من گناهکار بودم و بای د این حقی هم داشتم برای اعپی

 عذاب را تحمل یم کردم. لب زدم: 

 

. باالخره که باید یم رفنی -  ! به سالمنی

فرداد و مریم به هم نگاه کردند. نگاهشان سوایل بود. ادامه 

 دادم: 

 

یم- ن ن جا هم چپ  نیست! فقط واقعیت رو قبول کردم. تا همی 

برام خواهری کردی مرییم! من الیقش نبودم ویل تو 

 مهربوین کردی!  

 یم به کنار انگشت اشاره اش اشکش را پاک کرد: مر 
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. تو خودت منو یم شنایس و باالخره من اینجا مهمون بودم-

 دوین که چقدر خلوتم و تنهاییم و خونه ام رو دوستیم 

 

 171#پست

 

 رس تکان دادم. فرداد گفت: 

 

 حاال اتفافی هم نیافتاده که. مگه قراره همدیگه رو نبینید؟-

 

 جمع یم شیم ... تو میایی اینجا. آشا میاد اونجا! دور هم 

ن مثل گذشته فرداد یم خواست وانمود کند که ه مه چپ 

ی من که دنیا گل و بلبل است. یا مثل ا ین چند وقت یی خپی

 بود! لبخند تلچن زدم : 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 893  

آره دور هم جمع یم شیم. یم گیم و یم خندیم و من هم  -

خان. پش ه! همش کامرانخانوم این خونه شدم باالخر 

ن و منم  آقای محسنن بزرگ. خوشبخت شدم آخرش! میایی 

 یی یم کنم . چقدر خوش یم گذره نه؟ ازتون کیل پذیرا

 

فرداد فقط نگاهم کرد. حرفهایم طعنه وار و تلخ بود. من 

 خانه نبوده و نیم شدم.  هرگز خانوم این

ن بر خاستم و ظرفها را جمع کردم و گف  تم: از پشت مپ 

 . 

 

 172#پست

 

مرییم! تو بیشپی از کوپن من بهم برو وسایلتو جمع کن-

 لطف کردی. 

 

 ن سینک گذاشتم : را درو ظرفها 
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 خوشمزه ای بود. ممنونم. شام-

ن ظرفها کردم . مریم سیگارش را کنار  خودم را مشغول شسیی

گلدان پیتوس خاموش کرد و فیلپی را انداخت داخل سطل 

 آشغال و رفت . 

داد  رفتنش را تماشا کرد و من سماور را پر از آب کردم. فر 

 فرداد گفت: 

 از این که هیچ کدوممو  از این اوضاع متنفرم. -
ی

ن زندگ

 درست و حسایی نداریم. انگار چینن بند زده ایم... 

 

سماور را به برق زدم و قوری را برداشتم تا بشویم و چای 

 تازه درست کنم: 

 

ت رو دوست ندارم فرداد. دلم یم منم این اوضاع و رسنوش-

 . 
ی

 خواد برگردم به بچگ
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 دم. دیگه عاشق نیماونوقت  اون اشتباهات رو انجام

یگه توی خونه ی بابا مهران نیم مونم. کامران نیم شم، د

 دیگه با مریم لجبازی نیم کنم... 

 

 خییل کارها رو نیم کنم. 

گشتم چای خشک و بهار نارنج را درون قوری  ریختم و بر 

ه اش پر از حرف  به فرداد نگاه کردم. چشمان قهوه ای تپ 

و اهل گالیه و کاه کهنه به بودند . اما خوب یم شناختمش! ا

نبود. او تو دار بود و غم ها و دلخوری هایش را در باد دادن

 ه هایش پنهان یم کرد. گفتم: خند

ن نیست. دیگه نیم شه کاریش - اما دیگه رایه برای برگشیی

انش کنم. االن فقط وقت اینه  کرد. من حنی نیم تونم جپی

ت بگم که؛ من که نتیجه ی حماقتهام رو ببینم. یم خوام به

 بند زده نیستم. من یه آوار بزرگم.  بنایی که آوار بشه؛ 
چینن

ی رو که نزدیکش باشه  با خودش نابود یم ن  کنه.    هر چپ 

د و رسی به تاسف تکان داد.    فرداد لبهایش را به هم فشر
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چای که آماده شد و من درون فنجان ها ریختم؛ مریم هم 

ا جمع کرده بود. ساک به دست آمد. همه ی وسایلش ر 

اتاق قریصن اش را هم مرتب کرده و روپوش سیاهش را 

م توانم تالش کردم لبخند بزنم. اما پوشیده بود. با تما

 نتیجه اش دهاین کج و ماوج بود. 

   

چایشان را خوردند و رفتند. مریم بغلم کرد. من را بوسید و 

د و من باز هم لبخند زدم. رفتند و من در  به خودش فشر

 ی کامران تنها شدم. حنی درها را هم قفل نکردم  خانه

ی نیم  ن ی رخت بر بسته بود. از هیچ چپ  ترِس زمان یی خپی

ایم دلپذیر شده بود. و این خانه آنقدر ترسیدم. تنهایی بر 

 آشنا که انگار جزی  از تنم باشد. 

 

کامران نیمه شب برگشت . من روی کاناپه خوابم برده بود  

خانه آمدنش را متوجه شدم. و از رس و صدای داخ ن ل آشپر

نگاهش کردم. به  اما از جایم تکان نخوردم. از میان پلکهایم

من انداخت. دکمه های  سالن آمد. ایستاد و نگایه به
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اهنش را یگ یگ باز کرد. قلبم تند تند زد. عطرش را حس  پپ 

 یم کردم. روی صندیل کنار کتابخانه نشست. 

اهندر زیر نور آباژور با نیم  ش را تنه ی برهنه نشست و پپ 

د و باز هم به من نگاه کرد. بعد برخاست  میان دستانش فشر

 ار ماندمو به اتاقش رفت. و من تا صبح بید

 

 ** 

 

 #گذشته 

 172#پست

 

 

 

 از بودنمان در خانه ی آقای محسنن یک هفته یم گذشت. 

این یک هفته با آنکه کوتاه بود؛ اما انگار زمان خویی بود تا  

 من و مریم و مامان کیم احساس امنیت کنیم. 
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از سوییت کوچکمان رایصن بودیم . غذای درست و حسایی  

 یم پوشید که متعلق به یم خوردیم و مریم لباسهای 
ی

قشنگ

 دخپی آقای محسنن بود. 

من و مریم به شدت مشتاق بودیم تا بچه های آقای 

خانواده محسنن را ببینیم. اما به گفته ی  حلیمه بچه ها با 

 ی برادر آقای محسنن به شمال رفته بودند.  

ی انجام داده بودیم.   من و مریم کشفیات بیشپی

 

انتهای باغ ساختمان کوچگ ست مثال فهمیده بودیم که  

که دیوارهای سفید دارد و پنجره های بزرگ که کامال 

 نیم کرد. 
ی

 پوشیده شده بودند و کیس در آن زندگ

 

 یم کیا اینکه کاووس در ات
ی

رد . و اجازه ی اق درباین زندگ

 رفت و آمد به داخل خانه را نداشت. 

 مگر اینکه آقای محسنن تشخیص یم داد.  گلخانه ی  
ی

بزرگ

هم در کنار یگ از دیوارهای باغ قرار داشت  که محل 

 نگهداری گل و گیاه بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 899  

و حلیمه وقنی ذوق من و مریم را برای گلدان های رز دید؛ 

ن رز رسخ و زرد را به ما هدیه داد تا در باغچه ی دو تا گلدا

 ی سوییت بکاریم.  باریک پشت پنجره 

 

من و مریم خودمان باغچه را گود کردیم و بوته ها را کاشتیم 

 و هر روز آب یم دادیم . 

 

 وند.  و منتظر بودیم تا غنچه ها باز ش 

 

آقای محسنن معموال خانه نبود. دم غروب یم آمد و 

ودهنگام یم خورد و بعد ساعنی  در سالن شامش را ز 

نشست . یک  ساعت بعد هم یم  روبروی تلویزیون یم

 رفت به اتاقش .  

 ... 

 

 #گذشته 
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 173#پست

 

تنها مشکیل که وجود داشت و در طول هفته ی گذشته 

 دوبار اتفاق افتاده بود؛

 

صدای جیغ هایی بود که یم شنیدم. شبها آنقدر از شنیدن  

که یم چسبیدم به مریم و زبانم را گاز رسیدماین صدا یم ت

 یم گرفتم. 

 

نه مامان و نه حلیمه از علت این صداها حرفن نیم زدند.   

مریم هم کنجکاوی نیم کرد. اما من به شدت دلم یم 

 . خواست بدانم که صدای گریه و جیغ بابت چیست

 

باالخره حلیمه در آخر هفته بار و بندیلش را بست تا رایه 

 د شود. دماون
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مامان فهمیده بود که چطور باید خانه را بگرداند و حلیمه  

 خیالش راحت شده بود. 

 

آقای محسنن به راننده اش گفته بود او را تا دماوند  

 برساند. خداحافظیمان در حیاط اتفاق افتاد. 

 

درست در لحظه ای که حلیمه من و مریم را بوسید و با 

 و گفت: نگاه مطمئنن به مامان چشم دوخت 

م. صبور باش!  -  عاقبت به خپ  یم یسر دخپی

 وارد باغ شد. آقای م
ی

حسنن دست در اتومبیل سیاه رنگ

جیب و روی پله های ساختمان ایستاده بود. اتو مبیل کنار 

ی که  حوض بزرگ متوقف شد و در عقب باز شد و دخپی

ن پیاده شد.   بیشپی شبیه به عروسک بود از ماشی 

 

ی هم سن و سال قهوه ای که  مریم با موهای فر  دخپی

 دار زیبایی تنش بود . چشمانش گرد و درشت 
ن اهن چی  پپ 
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بودند و دماغ کوچک و رسباالیی داشت کوله پشنی گلداری 

 روی شانه اش انداخته بود. 

 

لبخند زنان به طرف آقای محسنن دوید و نگاه من و مریم 

و در پروانه باال پرید را به دنبال خودش کشید. بعد مثل 

سنن غرق شد. برای من و مریم که پدر نا آغوش آقای مح

 امن و بزهکاری داشتیم؛ 

 

این حجم از توجه و آغوش گرم آقای محسنن  برای 

ن بود. من دست مریم را  ش عجیب و حسادت برانگپ  دخپی

 گرفتم . مریم خشک ایستاده بود.  

جوگندیم هم از مردی بلند قد با شانه های فراخ و موهای 

ده که مبیل پیاده شد و پاتو  ن شت بندش پشی دوازده سپ 

ک داشت و کاله و عینک آفتایی   شباهت زیادی به دخپی

نصف صورتش را پوشانده بود و کفشهای ورزیسر سفید 

ن پوشیده بود هم پیاده شد. ..   رنگ و شلوار جی 
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حنی نیم نگایه هم به ما سه نفر نینداخت . با قدمهای 

ست داد. مرد و با آقای محسنن دپله ها باال رفت  بلند از 

میانسال در اتومبیل را بست و به طرف ما آمد. لباس شیگ 

پوشیده بود و بوی ادوکلنش غوغا یم کرد. قدش آنقدر بلند 

در دنیای کودگ من بود که من رسم را کامال باال برده بودم . 

 او مثل غول بود. مامان پیشدسنی کرد و گفت: 

 

! سال -  م جناب محسنن

 

 مرد لبخند مهرباین زد و به دقت مامان را نگاه کرد: 

سالم آالله خانم. از آخرین باری که دیدمتون سالها یم -

زا رو بیامرزه!   گذره. خدا آمپ 

 مامان رس بزیر گفت: 

 ممنونم .  -
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مرد دسنی به رس مریم کشید و بعد به من نگاه کرد. 

 چشمانش مهربان بودند. : 

 عرفن نیم کنید؟  ولو ها رو به من مله خانوم این کوچآال-

 

 مامان هول زده گفت: 

 

 بچه ها سالم کردین؟ -

 من و مریم یکصدا گفتیم : 

 سالم ! -

مرد خندید. انگار لبخندش عضوی از تنش بود. حس خویی 

 به او داشتم . مامان گفت: 

 

سالشه و دخپی کوچکم آشا چند روز  ۹دخپی بزرگ مریم -

 ساله یم شه.   ۶ه دیگ
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چیست. چه برسد  معنای بزرگ شدنمن حنی نیم دانستم

 را بدانم. مرد گفت: که روز تولدم

 

این خانوم کوچولو کنر مامانش هست و بعد به مریم نگاه -

 کرد : 

 

ای قصه هاست. چشمای آهویی - وایشون هم که مثل دخپی

 سیاه و موهای شبق

 

 #گذشته 

 174#پست

 

 

 ر به مرد نگاه کرد. و نفوذ ناپذیمریم همانطور خشک

 

 مامان گفت: 
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- !  ممنونم آقای محسنن

 مرد قد راست کرد و گفت: 

 

ا.  -  منو عمو سامان صدا کنید دخپی

 و رو به مامان گفت: 

 

خاطر پدر خدا بیامرزت برای من خییل عزیزه. شما رو کمپی -

زا داشتم.    دیدم ویل ارادت خایص به آمپ 

 مامان آه کشید و گفت: 

 

  دارین! محبت -

 مامان جواب های کوتایه یم داد . 
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مرد شده بودم که دلم یم اما من آنقدر شیفته ی آن 

 خواست ساعتها با او حرف بزنم.  

 

صدای آقای محسنن که روی پله ها ایستاده بود باعث  

 به او نگاه کنیم: 
ی

 شد همگ

یف بیارین-  که بچه ها با شما آشنا بشن.  آالله خانم تشر

 

م را به جلو هل داد. آنها چند پله باالتر از ما ن و مریمامان م

ایستاده بودند و با این اوضاع من احساس بدی داشتم. 

انگار برتری آنها را  از همان دم  حس کردم. آقای محسنن 

 گفت: 

 

ن هست -  سالشه .  ۱۳ایشون پشم معی 

 

م ُمروا خانم   سالشه.  ۹و ایشون دخپی

 یم کردم. او ادامه داد: من اسمها را زیر لب تکرار 
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- 
ی

انشون از این به بعد با ما زندگ بچه ها آالله خانوم و دخپی

 . ن . اونا مثل حلیمه نیسیی ن  یم کین

 

ایط پدرآالله خانوم به گردن  من حق دارن. و توی این رسر

 و به ما کمک کنه.   قبول کرده که بیاد آالله خانوم

 

 مامان گفت: 

ن و ُمروا خانوم خوشحا-  لم از آشناییتون.  آقا معی 

ک خندید :   دخپی

 

 آخ جون من دو تا همبازی دارم.  -

 آقای محسنن گفت: 

م ! -  آره دخپی

 پش شانه ای باال انداخت و رو به پدرش گفت: 

 خییل خسته ام! یم رم داخل! -
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ی بشنود. آقای محسنن گفت:  ن  و نماند تا چپ 

ن یه کم دیر آشناست! -  معی 

 

عمو سامان  بلند قامت که قرار شد مامان لبخند زد. مرد 

 صدایش کنیم با برادرش دست داد و گفت: 

 . 

 

 #گذشته 

 175#پست

 

 

 چطوری داداش؟ -

 

 و همدیگر را در آغوش گرفتند. 
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 حرف یم زدند. ُمروا ما را نگاه یم کرد. دو مرد با هم

 مامان من و مریم را با خودش به پشت ساختمان برد؛

 

بود که  دنبال دخپی مو قهوه ایاما نگاه من هنوز به  

 داشت و وقنی از نزدیک او را دیدم متوجه 
ی

عروسک قشنگ

 ش شدم. ی کک و مک های ریز روی دماغ

  

مامان به ما تذکر داد تا وقنی که مروا نخواسته نباید با او 

 بازی کنیم. 

 

انگار که بازی کردن با دخپی این خانه نویع وظیفه بود. در  

فهماند که هر دستوری که مروا بدهد باید  واقع مامان به ما 

 اجرا کنیم. 

 

 مریم اخم کرده و گفت: 
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 من ازش خوشم نمیاد! -

 

لحن هشدار دهنده ای در حایل که انگشتش را مامان با 

 روبروی صورت مریم تکان یم داد گفت: . 

 

ن - مگه دست خودته؟ باید خوشت بیاد! یم خوای همی 

 ست بدیم؟ جای خواب و امکانات رو هم از د

 

مریم بغ کرد و لبه ی طاقچه نشست و به بوته ی گل رز 

 نگاه کرد. 

برای بچه ها مرغ .مامان آن روز به دستور آقای محسنن 

ن بار طعم فست فود  سوخاری درست کرد و من برای اولی 

 اعیاین را چشیدم.  
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خانه آنقدر بزرگ بود که بعد از آن معرفن کوتاه دیگر 

ن و مریم در اتاق ماندیم و کارتون نگاه صدایی نشنیدیم . م

 ق نیامد.  کردیم و مامان تا رس شب به اتا

 

شب با صدای جیغ بیدار شدیم. مامان من و مریم را به 

 خودش چسباند و زیر لب زمزمه کرد: 

 خدا خودش کمکش کنه! -

 

 بیچاره ... 

 

ما معنای حرفش را نفهمیدیم. وقنی تلفن اتاق زنگ خورد و 

 ا عجله جواب داد؛ خواب از رس من و مریم پرید. مامان ب

 

 پوشید و گفت:  مامان لباسهایش را عوض کرد و رورسی

ن - من باید برم . مروا حالش خوب نیست. شما دوتا بخوابی 

 تا برگردم. 
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مامان با عجله رفت و من و مریم در سکوت  روی 

بالشتهایمان کز کردیم.  با آنکه تک اتاق سوییت  دو تخت 

ترجیح یم داد هر سه نفرمان کنار هم و  اشت ؛ اما ماماند

 در نشیمن بخوابیم. 

مامان هراس داشت از اینکه از خودش جدایمان بیچاره 

کند. آنشب من بعد از چند دقیقه خوابیدم اما تا لحظه ی 

 آخر متوجه چشمان باز مریم بودم....... 

 

 176#پست

 #گذشته 

 

 صبح که از خواب بیدار شدیم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 914  

مامان زیر پتو کز کرده بود و خوابش برده بود. موهای 

ده   بود. مامان زن طالیی بلندش روی بالشت رُس خور 

 خوشگیل بود. 

بارها این را از زنان همسایه شنیده بودم. حنی بابا هم  

 زیباییش را ستایش یم کرد ؛

 

 اما قدرش را نیم دانست. یک بار زن همسایه گفته بود:  

ات رو نجات بآال خودت و دخ- ده. تو اونقدر جوان و پی

ندازت خوشگل هسنی که این مرد برات نقشه یم کشع و یم 

پای یه مشت مواد فروش و آدم سو استفاده زیر دست و 

 گر. 

 

 بچه هات رو وردار و برو.   

 

 مامان اندوهناک گفته بود: 
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کیس رو ندارم. یه خواهر دارم که رس این ازدواج -

هره. حنی االن آدرس خونه اش رو هم سالهاست که باهام ق

 تکیه کنم.  بلد نیستم. چه برسه به اینکه بهش

اون بنده ی خدا آبرومنده . شوهرش کارمند بیمه هست و 

 خودش معلم. 

 

یه پش داره. خدا لعنت کنه من و این مرد رو که حنی نیم  

 دونم بچه خواهرم چه شکلیه... 

 

 و زده بود زیر گریه. 

 

ر خاله و پش خاله ای بودم که هر دم به فک من از آن روز 

 از ما بهپی بودند.  

 

من نوک انگشت اشاره ام را کشیدم روی گونه ی مامان و 

 بعد مژه هایش. 
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کیم پلکش لرزید ؛ اما بیدار نشد. بعد زل زدم به چهره    

 آیی 
ن اش. من شبیه به مامان بودم. چشمان هر دویمان سپی

 .  بود، موهایمان طالیی

 

مان برجسته و قلوه ای و دماغ من مثل مال مامان هایلب 

کوچک بود. حنی خال کوچک روی چانه امان هم شبیه به 

لمس کردم. مامان یم  هم بود. با نوک انگشتم خال او را 

خال داشت گفت اینجا را فرشته ها بوسیده اند. مریم هم

اما روی گونه اش. او هم کیم شبیه به مامان بود اما بیشپی 

 ه به بابا. شبی

من همیشه دلم ین خواست شکل مریم باشم. مثل او حرف 

بزنم و مثل او نگاه کنم. مریم برای من خواهر بزرگپی و الگو 

 بود. 

 

 هم قوی تر است.  یم کردم حنی از مامان فکر  
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ساعت زنگ دار که پشت رس هم صدا داد؛ مامان پلکهایش 

ت نارنچی را باز کرد. خوابالوده دستش را برد طرف ساع

 رنگ و چهار گوش و خاموشش کرد. 

 

 #گذشته 

 177#پست

 

طبق عادت دیرینه اش چشمانش را مالید و به سقف نگاه 

 کرد. 

 

دند و باد خنک صبح اواخر شهریور  باعث پنجره ها باز بو 

 یم سد آدم رسدش بشود.  

 مامان برخاست و نشست . 

 

وع کرد به گیس کردن  موهایش.  من گفتم: و رسر

 !  دخپی آقای محسنن حالش خوبه؟ مانما-
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 مامان خمیازه کشید: 

 

 سالمت رو خوردی ؟ -

 و به روی من لبخند زد. شتابزده گفتم: 

- !  سالم ماماین

 

 خم شد و گونه ام را بوسید و گفت: 

 آره حالش خوبه!  -

 صدای مریم بود که گفت: 

 

؟اما اون-  جیغ ها جر

 

 صدای گ بود؟  

 گفت: مامان هشدار دهنده  

ه اینجا! انگار تو هم گرسنه ای که سالمتو خوردی! -  چه خپی
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 د . مامان  رو به مریم گفت: مریم سالم کر 

خونه - ن ن آشپر ن دست و روتون رو بشورین و بیایی  پاشی 

خان کسب صبحونه بدم. امروز باید برم از مهران بهتون

 تکلیف کنم واسه مدرسه ات.  

 رفش را تکرار کرد: مریم رستق تر ازهمیشه دوباره ح

 

 صدای جیغ کیه که شبها میاد؟  -

ن  مامان مکث کرد. رورسیش را  رسش کرده و برخاست و حی 

 تا کردن پتو گفت: 

 

کنجکاوی همیشه خوب نیست. به ما ربیط نداره. مگه -

 کاری با ما داره؟

 

 یم کردیم و هر شب از عربده  
ی

یادت رفته که کجا زندگ

 لرزید؟ بابات و رفقاش تنمون یم 
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ی نیست...شکر خدا جامون امنه. باید این  ن جیغ که چپ 

 روزی هزار بار خدا رو شکر کنیم عزیز مامان! 

 

 و بعد رفت به طرف در اتاق :  

ن باز اگر خوابتون- ن بیاین. اگرم یم خواهی  نمیاد ؛ پاشی 

ن که هیچ!   بخوابی 

 

مامان رفت و مریم رسش را زیر پتو کرد و خوابید. من  اما 

م پریده بود. قبل تر ما عادت داشتیم صبح خواب از رس 

ون بزنیم. همان وقنی که کارگرها  و  عیل الطلوع از خانه بپ 

 کارمندها رسکار یم رفتند . 

 

ن یم   های کوچک و ناچپ  ن یم رفتیم و گدایی یم کردیم  یا چپ 

یت و فندک و لیفهای دست  فروختیم. عرصها هم گل و کپی

 بادکنک . ای تعطیل بافت مامان را  و روزه
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با آنکه دخپی کم سن و سایل بودم اما هر روز صبح که  

چشم باز یم کردم ؛ شک داشتم که در آن آلونک ترسناک 

هستم یا نه. چند بار پلک یم زدم و وقنی پنجره  و درختان 

 پشتش را یم دیدم ؛ نفس راحت یم کشیدم. 

 

د همانده بو صداها شبها اذیتمان یم کرد ؛ اما مامان به ما ف

که نسبت به صدا یی تفاوت باشیم.  من منتظر وعده ی 

 بازی با ُمروا بودم ؛

 

 اما اصال او را ندیده بودیم.   

 

من و مریم قالیچه ی کوچگ زیر درخت پشت پنجره ی  

سوییتمان انداخته بودیم. با اسباب بازی هایی که دور ریز 

 ُمروا بود ؛ 
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بازی بودیم که   ودیم. گرمبساط خاله بازی راه انداخته ب

صدای نازک و قشنگ ُمروا باعث شد هر دو با چشمان 

 گشاد او را نگاه کنیم. 

 

بلوز و شلوار تنش بود و موهای فرش را دو طرف رسش  

گیس کرده و عروسکش را داخل کالسکه ای گذاشته و 

 کیفش هم روی شانه اش بود. مردد نگاهمان یم کرد. 

 لبش را غنچه کرد او تنها.  ما تیم دو نفره بودیم و  

 

 178#پست

 

 #گذشته 

 

 اومدم باهم بازی کنیم!  -و گفت
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مریم حرفن نزد . اما من کاسه ی قرمز کوچک را که داخلش 

ن گذاشتم و گفتم:   پر از هلوی خرد شده بود؛ روی زمی 

 

-  !
ی

 چه کالسکه ی قشنگ

 

ل داد و گفت: 
ُ
 ُمروا کالسکه را ه

م رو بپی و -
 بگردون! بیا تو دخپی

 

ن  ن راحنی دل من را به دست آورد. و من از داشیی به همی 

ی به آن لوکیس رس از پا نیم شناختم.  ن  چپ 

ُمروا کفشهایش را در آورد و رفت روی فرش نشست و با  

 همان لحن بچگانه اش گفت: 

 اسمت مریمه؟ -

 

 مریم رسش را تکان داد. ُمروا گفت: 

 ؟ کالس چندیم-
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 مریم زمزمه کرد: 

 رم سوم.  یم-

 ُمروا خندید: 

 

 آخ جون ! منم کالس سوم هستم. درست خوبه؟ -

 مریم شانه باال انداخت: 

 بد نیست. -

 ُمروا هیجان زده گفت: 

 با همدیگه درس یم خونیم.  -

 

وع به بازی کرد. مریم جوایی نداد. ُمروا با کاسه بشقابها رسر

دیم. . آن روز تا ظهر بازی کر دقایقی بعد یخ مریم آب شد 

ن غذا وقت ناهار ُمروا رف ت ؛ گفت باید با برادرش و رسمپ 

 بخورد . 
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خانه رفتیم و ناهار خوردیم.    ن  ما هم به آشپر

از آن روز ما سه دخپی با هم بودیم. بازی یم کردیم و در باغ 

 پرسه یم زدیم . اما ُمروا رس ظهر غیبش یم زد. 

عرص معلم  عد از ناهار یم خوابید و قانون پدرش این بود. ب

د و صدای پیانو بلند یم شد. مریم عاشق پیانویش یم آم

 پیانو زدن ُمروا بود. گایه از پشت دیوار سالن... 

 

 #گذشته 

 179#پست

 

 

 را نگاه یم کرد و به حرفهای مریم با معلمش گوش یم کرد. 

حنی روی یک کاغذ دکمه های پیانو را کشیده بود و در 

 آورد.  تنهایی ادای ُمروا را در یم 
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اول مهر از راه رسید. مریم با روپوش نو و کیف و کفش 

 زیبایی که مامان از بازار بزرگ برایش خریده بود ؛

رایه مدرسه شد. یک مدرسه ی دولنی در همان نزدیگ  

ن و مریم ؛ مامان برایش ها. حنی در کمال ناباوری م

رسویس رفت و آمد گرفت . یم گفت امن نیست و باید 

ن مروا و مریم ؛ من را  حواسمان را جمع کنیم.  مدرسه رفیی

وقتم را کنار مامان در  تنها تر از پیش کرده بود. بیشپی 

خانه بودم. مامان تصمیم گرفته بود که من را مهد  ن آشپر

ایطش را ن دارم. یم گفت سال کودک نفرستد. یم گفت رسر

 دیگر... 

هر عمال بازی سه نفره امان کنسل شده بود. مروا و مریم ظ

فکر که از مدرسه بریم گشتند؛ آنقدر خسته بودند که به 

بازی نباشند. کالسهای پیانوی ُمروا دو روز درهفته شده 

بود. صداهای ترسناک شب هنوز هم به گوش یم رسید و 

مان یم رفت و چند ساعت گایه حال ُمروا بد یم شد. ما

ون آمدن از سوییت را نداشتیم.    نبود و ما اجازه ی بپ 

 عادت کرده  انآب
ی

ن زندگ ماه بود. به خانه و باغ و روتی 

 و دفپی نقایسر داشتم و کارم 
ی

بودیم. من یک بسته مداد رنگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 927  

شده بود نقایسر کشیدن. پرنسس های مختلف در لباس 

  های عجیب و غریب و رنگ به رنگ . 

 

حنی مامان برای رسگریم من یک جعبه نخ و سوزن و چند 

ا آنکه سوزن در انگشتم فرو یم تکه پارچه هم داده بود. ب

ن سخت بود؛ اما من این کار را  دوست رفت و گایه دوخیی

 داشتم.  

 

تخیط  کرده بودم و زیر آن روز صبح از دستور مامان

 درخنی در باغ نشستم. 

 

رسک یم کشید. من ژاکت و کاله  آفتاب از البالی درختان

نچی پوشیده بودم. هوا رسد شده بود و برگهای زرد و نار 

ن را پر کرده بودند.   زمی 

 

ن و زرد داشتند.    اما درختان هنوز هم برگهای سپی
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اهن یم دوختم. ناگهان یک جفت کفش  برای عروسکم پپ 

ورزیسر سفید را روبرویم دیدم. رسم را بلند کردم. آفتاب یم 

د به چشمانم و نیم توانستم او را درست ببینم. دستم خور 

 را سایبان چشمانم کردم. 

ه به نور عادت کرد؛ او را دیدم. پش آقای محسنن م کچشم

 بود . 

 

ن است.  پوزخند روی یادم  مانده بود که اسمش معی 

 لبهایش بود. به دستانم اشاره کرد: 

 چیکار یم کنن بچه؟ -

 

ی نگفتم. او خم ترسیده بودم. خودم را جم ن ع کردم و چپ 

شد و عروسک را از دستم کشید. در آین بغض کردم. 

ک را زیر و رو کرد و بعد انداختش به طرف من و عروس

 گفت: 

 بگپ  بچه گدا!  -
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ن زانو زد . حاال از نزدیک  بعد بسنده نکرد و روی زمی 

صورتش را یم دیدم. دقیقا شبیه به ُمروا بود . اما موهایش 

ه بود.   کوتاه بودند و پشت لبش کیم تپ 

ن دو انگشتش گرفت و   دستش را جلو آورد و لپم را بی 

 ت: پیچاند. دردم گرفت. اشکم چکید. او با بدجنیس گف

 

نن اینجا خونتونه ها! وگرنه خودم لهت پررو نیسر و فکر ک-

 یم کنم. 

 

 پاشو برو اتاقتون ببینم.   

 من در آین خودم را خیس کردم. 

 

اما او متوجه نشد. با لگد زد زیر عروسک و سوت زنان  

اشک رفتنش را  رفت. و من خیس و آلوده با چشماین پر از 

 تماشا کردم
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 #گذشته 

 180#پست

 

 

ن برای م  ن شد یک کابوس . از همان روز  معی 

 از او یم ترسیدم.  

. دو سه باری که برای وقتهایی که مریم نبود به باغ نیم رفتم

خانه آمد هم گوشه ای کز کردم.  ن  دستور دادن به آشپر

ند.  او با حرکت چشمانش و اخمهایش بیشپی من را یم ترسا 

 برعکس او  ؛ 

 

مروا مهربان بود. عروسک و خورایک هایش را با من و مریم 

 تقسیم یم کرد. 
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ن  مهران خان به او اجازه داده بود که تنهاییش را با ما از بی 

د.   بپی

حنی خودم شنیده بودم که مهران خان وقنی مامان در  

خانه ن مشغول به کار بود ؛ گفته بود از اینکه ما آنجا  آشپر

 تیم خوشحال است. و مروا حالش بهپی شده. هس

 

خان اجازه داد و اتفاق عجینی که افتاد این بود که مهران 

 مروا به مریم پیانو یاد بدهد. 

 

مریم از همان روز دلش به مروا نرم شد. چون مروا از 

 پدرش خواسته بود. 

پیانو زدن آنها بعد از ناهار اتفاق یم افتاد . وقنی که   

ن خانه نبودند. و فقط خودمان بودیم. و    خانمهران و معی 

 پیانو زدن مریم جمع یم شد .  بساط ۲درست رس ساعت 

ن ساعت  و نیم خانه بود. و از رس و صدا بدش  ۲چون معی 

 و به مریم گر 
ی

ا به من صفت گربه ی خانگ به یم آمد. اخپ 

 ی وحیسر را داده بود. 
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همه جا خیس بود.  تازه اوایل آذر ماه بود. باران باریده و 

 بودند.  سوز رسدی یم آمد.  درختان تقریبا لخت شده

شومینه ها روشن بودند و اتاق ما هم با بخاری گازی گرم 

ون را نگاه یم کردم.   بود. من پشت پنجره نشسته بودم و بپ 

باز شده بودند. برایم خییل بوته ی رز غنچه هایش  

جمعه بود و  عجیب بود که این موقع گل داده بود.  روز 

ل بودند. مهران ن خان مهمان داشت و همه ی اهل خانه مپن

مان از صبح  اصال به سوییت نیامده بود. مریم رفته بود ما

ی خوردن هایی که خریده بود را 
ن برای مامان از کاووس  سپی

د و بیاورد.    بگپ 

مرد بدی نبود. فقط زیادی فضول بود . اما از  کاووس

من و مریم به دلش نشسته ایم.  کهرفتارش فهمیده بودم

ایی تنقالت چون گایه در کنار خریدهای خانه چند ت

یم خرید. یا مثال ظهرها که مریم از مدرسه بر یم برایمان

گشت ؛ مواظب بود و تا رسویسش برسد جلوی در روی 

نشست و سیگار دود یم کرد. او اصال صندیل بر آفتاب یم 
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انیش در رفتارش ظاهر دوست داشتنن نداشت ویل مهرب

 هویدا بود.  

من صورتم را چسبانده بودم به شیشه و روی شیشه ها یم 

کردم و وقنی بخارها یم نشستند روی شیشه ؛ با نوک 

که به مریم را دیدمانگشت اشاره ام شکل یم کشیدم. ناگهان

ن خورد. دو . حنی یکبار میانرسعت یم دوید  گل و الی زمی 

ی خ ن وردن را بلند کرد و با رس و پای بار برخاست. زنبیل سپی

باز شد و مریم دارد سد گل آلود دوید. لحظایی بعد در اتاق 

مخلوط شده و در را محکم بست. آب دماغ و اشکش با هم

ن  بودند و با صورت گیل و لباس های آلوده بسیار رقت انگپ 

 ظر یم رسید.  به ن

من انگشت به دهان نگاهش یم کردم.  مریم چند بار نفس 

به کشید . اشک هایش را پاک کرد. زنبیل را کنار گذاشت و 

 رسویس بهداشنی رفت. من همانجا کنار پنجره نشستم.  

 

ن برگشت؛ چهره اش مثل همان  وقنی مریم با لباسهای تمپ 

پذیر به نظر یم وقتها که  بندر عباس بودیم سخت و نفوذ نا

 رسید. من گفتم: 
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 مرییم! چرا کریه کردی؟ ترسیدی؟ -

ون  رفت. رفت و زنبیل را برداشت و از اتاق بپ 

 

یم داد و من همانجا لبه ی پنجره کز تلویزیون کارتون نشان 

 کردم و چشم دوختم به تلویزیون. 

 

 #گذشته 

 181#پست

 

ر مریم چند دقیقه ی بعد برگشت. یک بشقاب پر از پ

 پرتقال در دستانش بود. 

 

و  بشقاب را گذاشت لب پنجره و خودش هم نشست 

 گفت: 
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ن - نزدیک نشو! پش خویی نیست! آشا! هیچ وقت به معی 

 امروز یم خواست منو اذیت کنه! 

 

 معنای حرفش را یم فهمیدم: 

 

 اون روز هم منو اذیت کرد! -

 مریم با چشمان گرد نگاهم کرد و مضطرب گفت: 

  

 چیکار کرد؟ دست زد به بدنت؟-

 

د باید کاریت کرد؟ مگه نگفتم اگر کیس بهت نزدیک ش  

؟  ؟ چرا به مامان نگفنی  جیغ بزین

 من یک پر پرتقال برداشتم : 

 

نه فقط دعوام کرد و گفت اینجاها پرسه نزن! من -

سیدم!   نپی
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از او. علت این در دروغ یم گفتم. مثل سگ ترسیده بودم

ن بود. اتاق ماندن ها  یم و وصل به مامان بودنم هم همی 

  

 نگاهم کرد: مریم دو زانو جلو آمد و تاکیدی 

- .  آشا! باید حواست رو جمع کنن

 

این پشه از ما خوشش نمیاد. هیچ وقت جایی که اون 

 تنهاس نرو باشه؟  

 

نگاهش کردم. او با صدای محکیم در حایل که با دستش 

 زانویم را تکان یم داد گفت: 

 

 بگو باشه!  -

 رسم را تکان دادم: 

 باشه! -
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بش را باز کرد تا مشق مریم بغ کرده رفت و دفپی و کتا

 و همانطور که کلمات را یم نوشت؛ بنویسد. 

 گایه عم چشمانش را پاک یم کرد.  

 

خان عرص قبل از غروب رفتند و مامان مهمان های مهران

 هم باالخره به سوییت آمد و کنار بخاری نشست. 

چای دم کرد . مامان  رورسیش را در آورد و موهایش را مریم

 کرده بود باز کرد.   که پشت رسش جمع

 

موهایش بوی خوش صبح حمام کرده بود و هنوز هم

شامپو یم دادند.  با آنکه آرایش نیم کرد؛ اما صورتش 

 گلگون بود و از وقنی به اینجا آمده بودیم؛

 آب زیر پوستش دویده و  زیباتر شده بود.  

 

 #گذشته 
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 182#پست

 

داد و  مامان همیشه کم حرف بود. چه وقنی بابا زجرش یم

 چه حاال! 

 

ورت نداشت حرفن نیم زد.    تا ضن

 

آرام بود و با صدای آهسته حرف یم زد. شبها گایه رسش را 

 
ی
بیوه یم کرد زیر پتو و گریه یم کرد. در یس و دو سه سالگ

 شده و دو دخپی قد و نیم قد روی دستش مانده بودند. 

 

 غصه هایش زیاد بودند.   

ای خودش که صدای در اتاق مامان تازه چای ریخته بود بر 

 . من دویدم و یی هوا در را باز کردم.  آمد 
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خان پشت در بود و بالفاصله چشمش افتاد به مهران

ه اش به مامان  چند ثانی ه ادامه پیدا کرد و مامان . نگاه خپ 

 بعد چشم گرفت از او و به من نگاه کرد: 

 

 چطوری خوشگل خانوم؟ -

 

. خجالت یم کشیدم. مامان من انگشتم را به دهانم بردم

د تند رورسیش را رسش کرد. موهایش از زیر رورسی  تن

 رسکیسر یم کردند. 

 

 تند تند آمد به  طرف در و گفت:  

 

 خان ببخشید! وای مهران-

چرا عذر خوایه یم کرد. مامان با دستش من مامانانمنیم د

 خان ایستاد. را عقب راند. و روبروی مهران
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کرد و بعد دست کشید به   طوالین به مامانمهران خان نگاه 

 صورتش و گفت: 

 آالله خانم ! راستش ... -

 

ون داد .   نفسش را حبس کرد و بپ 

 

 و بعد گفت: 

 

ن - مجبوریم بریم شمال! حال عموم اومدم بگم من و معی 

 خوب نیست. 

با خان داداشم یم ریم. اگر برات زحمنی نیست امشب 

 حواست به ُمروا باشه.  

ی رسش را جلو آورد و آهسته کنار گوش مامانعد و ب ن چپ 

 گفت.  

 مامان لبش را گزید و گفت: 
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- . ! ن  به روی چشم! نگرانش نباشی 

 ت: خان گفمهران

ن رو تلفنن از مدیرش - پس فردا بر یم گردیم. اجازه ی معی 

 گرفتم! زن داداش هم فردا میاد بهتون رس یم زنه. 

 

 خان گفت: رانداد. مهمامان دوباره رس تکان

 حاال یا ُمروا رو بیار اینجا یا شما برین پیش مروا. -

 

 باز رس تکان داد. مهران خان گفت: مامان

 مواظب خودت باش! -

 

 مامان آرام گفت: 

 

 سفر به سالمت! -
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خان رفت. مامان هم در را بست و رورسیش که مهران

 درست نبسته بود روی شانه هایش رس خورد. 

 

شده و لبخند نامحسویس روی تر ا گلگونچر نیم دانم

 لبهایش بود.  

تا آن شب هرگز راهرویی که اتاقهای اهل خانه در آن قرار 

دیوارهای راهرو آیینه و نور بود. داشت ندیده بودم. کل 

ن اتاق بود. من و مریم از دیدن تخت مدور او  اتاق مروا اولی 

هایی شبیه که  دور تا دورش پرده ای از تور سفید  با دانه 

 به برق بود دهانمان باز ماند. 

 

مبل راحنی  صوریی و  عروسک ها و کمد بزرگ لباسش  

 هایی بود که  مثل کارتون

یم دیدیم. من خییل خوشحال بودم. دلم یم خواست روی 

یم. اما حدم را یم دانستم. ُمروا گفت:   تخت بپر

 

 قشنگ  ببینیم با هم؟ بچه ها یه فیلم-
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 ورد گفت: مریم خوش برخ

 بزنیم؟  آره  ببینیم! یم سه باهم پیانو -

 مروا گفت: 

 

باشه پس اول پیانو یم زنیم و بعد فیلم یم بینیم. مامان با -

 یم کرد. مروا گفت: لبخند نگاهمان

آال جون یم شه بر امون سیب زمینن رسخ کرده  درست -

؟     کنن

  . 

 

 183#پست

 

قنی نگاههای ما را به مامان با کمال میل قبول کرد. ُمروا و 

 د؛ اطراف اتاقش دی

 

 فت: گ
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ن بریم-  اتاق ها رو نشونتون بدم.  بیاییی

ن بود.   اتاق بعدی از آن معی 

هایی از کساین که یک
اتاق پشانه با تخت سیاه رنگ و پوسپی

 نیم شناختم . اتاقش را دوست نداشتم. 

 

مثل خودش سخت و تاریک بود. اتاق بعدی متعلق بود به  

ن تحریر  آقا و آینه ی محسنن  یک تخت بزرگ گردویی و مپ 

و بقیه ی وسایل.  و بعد هم اتافی که کتابخانه و دفپی کار 

بود. به جز اتاق مروا بقیه اتاق ها با آنکه فاخر و بزرگ 

 بودند به دل نیم نشستند. 

 

 این مریم بود که گفت: 

 پس مامانت کجاست؟ -

 

 شید و گفت: مروا هول شده و دستانش را به هم ک

 هیچ جا!  -
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 مریم دست بردار نبود: 

 

 مگه یم شه؟ هیچ جا که جا نیست! -

 

 مروا  خودش را مشغول عروسکش کرد: 

مامانم مریضه ! حالش خوب نیست. نیم تونه اینجا -

 بمونه.  

 

مریم روی تخت کنارش نشست و دست گذاشت روی 

 شانه اش: 

 چرا نیم تونه؟ بیمارستانه؟ -

ریم داد. داخل چشمانش پر از گینش را به ممروا نگاه غم

اشکهای براق بودند. نوک دماغش رسخ شده بود. مردد بود 

 که حرف بزند یا نه . 

 اما مریم آنقدر قابل اعتمادش شده بود که باالخره گفت:  
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ابا یم گه مامانم جنون داره. دیوونه شده. نیم دونم دلیل ب-

آسیب بزنه. دیوونگیش چیه  ویل یم خواست به هممون 

یم. یه روز هم منو ...   یه شب به همه ی ما قرص داد تا بمپ 

 بغضش  ترکید و اشکهایش روان شدند: 

یه شب هم یم خواست با چاقو به من حمله کنه. ویل -

ن و بابا نجاتم   دادن. معی 

 

مامان اصال ما رو دوست نداره. همش یم گه یم خوام برم.  

یم د و بعدش همبعدش بابا بردش دکپی اما خوب نش

ش  یه  خواست خودشو بکشه.  بعد بابا تصمیم گرفت بپی

 جای دیگه... 

 

صدای مامان باعث شد مروا ساکت شود. مریم جلو رفت 

 و او را بغل کرد و گفت: 

 مامانت خوب یم شه! ناراحت نباش! حال -

 مروا  دماغش را پاک کرد: 
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ش به بابا گفته که جنون د-  ارهدیگه خوب نیم شه! دکپی

 

 184#پست

 

 من معنای جنون را نیم دانستم. 

 

ن بدی بود مثل کاری که بابا یم کرد. بابا هم من   اما حتما چپ 

 و نریم را کتک یم زد و یم خواست ما را بکشد. 

 

 حنی به مامان چاقو زد . گفتم: 

 

مامان تو مثل بابای ما هست. بابا مرد و بعدش خوب -

 شد.  

 ن: مریم چشم درشت کرد برای م
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ن مامان چیکار دار -  ه! آشا؟ ساکت شو! برو ببی 

 تنها  گذاشتم و من آن دو را با پچ پچ هایشان

ین و بدترین  شاید بتوانم بگویم که آن شب جزو بهپی

 شبهای عمرمان بود. 

 

من و مریم و مروا فیلم نگاه کردیم، بازی کردیم و سیب 

ن رسخ کرده خوردیم.   زمی 

 

را هم آماده رسید. حنی ناهار فردا  مامان هم به کارهایش یم

  کرد و گفت: 

 

فردا ناهارمون  رو داخل باغ یم خوریم. فرض کنیم رفتیم -

 سفر. 

یم ریم توی آالچیق و بر آفتاب ظهر ناهار یم خوریم. اما 

  . ن ن که صبح از مدرسه جا نمونی   حاال باید بخوابی 
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 مروا خوابیدیم. مروا من و مریم و مروا روی تخت بزرگ

 آورد و میان من و مریم خوابید و مامان هم پتو و بالیسر 

ن تخت خوابید.   پایی 

 هر چهار نفرمان یکجا خوابیدیم. از 
ی

در خانه به آن بزرگ

 ترس مامان بود یا احساس وظیفه ای که داشت ؛ 

 

 نیم دانم.  

 

در اتاق مروا دیگر صدای جیغن که هر شب یم شنیدم نیم  

امان و مریم هر سه به این آمد. حتم دارم که من و م

  موضوع فکر یم کردیم. 

  

نیمه شب بود و من از صدایی که شبیه خرناس بود از 

خواب پریدم. چشمانم را مالیدم . اتاق خواب با نور کم 

سوی چراغ خواب  کیم روشن بود. مامان را سایه وار یم 

 دیدم که روی پهلوی چپ خواب بود. 
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ق و در آستانه ی در اتا رداندممریم و مروا هم . رسم را برگ 

 سایه ای باریک و بلند دیدم. 

 

تنش بود و صدای ترسنایک از کیس که لباس رنگ روشن  

 ��گلویش خارج یم شد. 

 

  185#پست

 #گذشته

 

 

چفت شده بود و نیم توانستم داد بزنم. ترسیده دهانم

 بودم. 

 

م. اما همان وقت صدای جیغ حنی نیم توانستم تکان بخور 

 خراش مروا باعث شد؛  گوش
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د و  ن حرکت من را بغل بگپ  د ، مریم در اولی  مامان از جا بپر

د.   که در آستانه ی اتاق بود داخل بپر
 زین

د. اما قدرت او چندین   مامان بلند شد تا جلوی زن را بگپ 

برابر مامان بود. او مامان را پرت کرد طرفن و به ما حمله 

 د. کر 

 

 قرار داد و زن دستانش را  خودش را حایل تن منمریم 

گذاشت  روی گردن مروا. من به چشم خودم دیدم که  

ون یم ریخت و  چشمان زن رسخ بودند و از دهانش بزاق بپ 

 موهای پریشان مجعدش  دور و ورش رها بود.  

 

به ای  ی ضن ن مروا به خس خس افتاده بود که مامان با  چپ 

به زد. به کمر زن زد. ویل زن تکان نخورد. مامان با  ر دیگر ضن

 

دوباره و دوباره و باالخره زن دستش شل شد و مروا هوا را با 

تمام توانش بلعید. زن به طرف مامان هجوم برد. مامان 

 جیغ کشید: 
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- ..  .کاووس رو خپی کن! مریم ...مروا و آشا رو بپی

 

ن آمد. مروای نیمه جان و من را  مریم فرز از روی تخت پایی 

 کشید. 

وع کهر سه دخپی   ردیم به دویدن. زن افتاده بود با هم رسر

 روی مامان و مامان تقال یم کرد.  

ون.   ما دویدیم بپ 

یی هیچ پاپویسر و با تمام توان میان درختان و سوز رسمای 

کشان رفتیم تا اتاق کاووس. او که   شب  گریه کنان و جیغ

 رس و صدا را شنیده بود؛

ون آمد. ژاکت قهوه ای و ش  لوار راحنی راه راه رساسیمه بپ 

 : تنش بود. مریم گفت

 

 داره مامانم رو یم کشه! -

 . 
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 #گذشته 

 186#پست

 

 کاووس گیج خواب بود. مروا گفت: 

 

 مامانم از ساختمون ته با غ  فرار کرده.  -

 کاووس دو دسنی کوبید روی رسش: 

 

 یا قمر بنن هاشم...یا جدسادات...یا خدا... -

 اند و گفت: او ما را به داخل اتاقش ر 

 

 چفت در رو بندازین ... -

و خودش رفت. مریم چفت فلزی در را کشید و مروا وسط 

ن نشست.   اتاق روی زمی 
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رم را نگاه کردم. اتاق ساده ای بود تخت یکنفره من دور و و 

ی با دو صندیل و پنجره ای به کوچه و پنجره ای هم  ن و مپ 

 به داخل باغ . 

 

ند تایی قاب عکس به دیوار  فرش کهنه ای هم پهن بود و چ 

خانه ی کوچگ کنار اتاق بود . ز  ن  ده بودند. آشپر

ی و   رختخواب بهم ریخته بود و روی بخاری هم یک کپی

 متصاعد 
ی

ی بخار کمرنگ قوری گذاشته بود که از لوله ی کپی

 یم شد.  

 

 مریم رفت جلوی روی مروا نشست و گفت: 

 حالت خوبه؟ -

 

 بذار گردنت رو ببینم. 
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اشکهایش را پاک کرد  و رسش را باال آورد. روی  وا مر 

گردنش لکه های بنفش و قرمز خودنمایی یم کرد. جاهایی 

 هم خراشیده بود. مریم گفت:  از پوست صورت و گردنش

  

- ! ن زیاد مهیم نیست! خوب یم یسر  چپ 

بعد مکث کرد و به فرش چشم دوخت. دو سه ثانیه بعد 

 باز گفت: 

  

 نت بود؟ این...این زنه ماما-

 

مروا بغض آلود نگاهش کرد و رسش را تکان داد. مریم 

 گفت: 

 مامانت واقعا مریضه!  -

 مروا لبش را گزید: 

 پرستارش چیشده! نیم دونم-
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 گفت: مریم  کنجکاو و هراسان

 مگه پرستار داره؟  -

 مروا رسش را تکان داد: 

. مامان و - ن  یم کین
ی

آره ! توی ساختمون ته باغ زندگ

. دو تا پرستار داره. پرست ن  ارش معموال اونجا هسیی

 

. در  ن که شیفت هاشون رو با هم عوض یم کین

همیشه قفله. ما هم دو ساله که مامان رو اختمونساون

ندیدیم. مامان توی تیمارستان بود. اما بابا دلش نیومد 

که ترسیدماونجا بمونه و آوردش خونه. من همیشه یم

 مامان فرار کنه . 

 

 تاقمو قفل یم کردم.  در ا هر شب

 زد زیر گریه. مریم بغلش کرد و گفت: 

 یم شه! ناراحت نباش! باش! حال مامانت خوب آروم-
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ن صدای در  آمد . هر سه ی ما چسبیدیم به در همان حی 

هم. مروا و من گریه یم کرد. مدام در را یم کوبیدند. مریم 

 یم خواست در را باز کند .مروا جیغ کشید: 

 ! میاد ما رو یم کشه.  نکن باز -

 پشت بندش صدای مامان و کاووس آمد: 

 کن!   وای بچه هام...خدا یا  کمک-

 

 خانم...خانم برگرد اینجا. -

 

صدای خنده های زن آمد. و بعد دور شد. صدای مامان 

 که دهانش را چسبانده  بود به در  به گوشمان رسید: 

 

 مریم ...مرییم باز کن منم. -

 

ثانیه در را باز کرد. مامان داخل آمد. کشی از در  مریم

  . دماغش پر از خون بود. صورتش پر از 
ی

 خراشیدگ
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با همان لباس خواب بلند صوریی  بود و موهایش دور و  

ورش ریخته بودند  مامان وارد شد و هر سه ی ما را در 

 آغوش گرفت . بعد هر سه نفرمان را چک کرد . 

 

ع  ه اش کدر شده و لبش را جمو از دیدن ظاهر مروا چهر  

 کرد.  کاووس هم از راه  رسید. نفس زنان گفت: 

ن درختاس! پیداش -  نیم کنم. بی 

 مامان مضطرب گفت: 

 خونه! حاال چکار کنیم؟ من یم ترسم برم توی اون-

 اونقدر بزرگ هست که نشه پیداش کرد.  

مامان دیگر نگران رسبرهنه اش نبود. ترسیده و رنگ پریده 

 ا را بغل کرده و یم لرزید. کاووس گفت: ماه

ن داخباید برم- ل بمونید و خونه ی سامان خان  ....همی 

ون . به طرف در رفت و بعد مکن  کرد و برگشت به بپ  ن نیایی 

 مامان گفت: 

 چه بالیی رس پرستار بدبختش آوردهنیم دونم-
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 187#پست

 

ون  رفت. کیم با چشمان فراخ به ما نگاه کرد و بعد بپ 

مامان در را بست. از روی تخت کاووس ژاکت کهنه اش را  

 انه هایش.  برداشت و انداخت روی رس و ش

و پنجره ی رو به کوچه را باز کرد و ماهم خودمان را کنارش 

جا دادیم تا کوچه را نگاه کنیم. کاووس دوید به طرف 

 آنسوی کوچه و زنگ زد . 

ون آمد. کاووس  یمدر رسمای نیمه شب بخار از دهانش بپ 

د. این پا و آن پا یم کرد و الی  نقطع زنگ را یم فشر

 

 دای لرزاین گفت: ناگهان مروا با ص 

مامان...مامان توی کوچه ست. من قدم نیم رسید  ویل -

 مامان با صدای بلندی گفت: 
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 کاووس...کاووس خانم رفت! -

 در باغ باز شد و مردی جوان ظاهر شد. 

 

ی را  ن س هر دو توضیح داد . مرد و کاوو کاووس تند تند چپ 

دویدند به طرف ابتدای کوچه. مامان ناامید کنار دیوار وا 

رفت.  پنجره همانطور باز بود و رسما جوالن یم داد داخل 

 اتاق.  

 ! 

 

 188#پست

 

 مریم بود که گفت: 

 

ون.  -  مامان بیا یه پشی از خونه اومد بپ 
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بالی میله های ق و باد بر خاست و از ال مامان به رسعت بر 

ون را نگاه کرد و دستش را برای کیس تکان فلزی پن جره بپ 

 داد.  

 

 آقا...آقا! -

 

که به من روی تخت ایستاده بودم. پشی قد بلند را دیدم

 طرف پنجره آمد. 

ی و شلوار ورزیسر سیاه تنش بود. صورتش  ژاکت خاکسپی

 پف کرده و خوابالود بود. 

 

هایی که خییل خوش چشمان درشت سیاهش و مو  اما 

 یک طرف صورتش ریخته بودند ؛حالت 

 

 به چشم یم آمد. مروا گفت:  
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 کامران هست. -

حرفن پش عموم.  و رفت کنار مامان و قبل از آنکه مامان 

 بزند گفت: 

 کایم ...کایم مامان فرار کرد.  -

 

کامران دست گذاشت روی دهانش و نگراین کل اجزای 

 چهره اش را فرا گرفت: 

 

- ! ن  سالم...شما باید آالله خانم باشی 

ت به زخم های روی صورت مامان نگاه کرد. مامان  و با حپ 

 گفت: 

 

 من آالله ام. یم شه زنگ بزین به پلیس؟ آره پشم-

ن من شماره موبایل مهران خان یادم نیست. یم شه بری  ببی 

توی خونتون و زنگ بزین که خییل زود خودشو برسونه؟ 
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ت مروا رو بکشه.  اما نتونست. حاال هم که خانم یم خواس

ه؛ فرار کرد توی خیابون.    کاووس اومد از شما کمک بگپ 

 مامان صدایش ضعیف شد: 

یش نشه! - ن  خدا بهش رحم کنه و چپ 

کامران نگایه به من انداخت. که به او زل زده بودم. بعد 

دوید به طرف خانه اشان. مامان پنجره را بست و گویسر 

 کاووس را برداشت و به پلیس زنگ زد.    اتاقتلفن

 

ن پلیس از راه رسیدند. ما  دقایقی بعد آمبوالنس و ماشی 

هایی توضیح 
ن چسبیده بودیم به مامان. و او برای پلیس چپ 

 داد. یم 

 

پلیس ها به طرف انتهای باغ رفتند. کامران و زین که مثل 

 خودش قد بلند بودهم از راه رسیدند. مادر کامران پالتوی

اهن خوابش پوشیده و شال بافتنن روی  سیاه را روی پپ 

 موهایش انداخته بود. 
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د. به ما بچه های قد و نیم قد نگاه دستانش را به هم یم فشر

 کرد و گفت: 

 ای ...ای وای... ای و -

 

مروا به طرفش دوید و زن او را در آغوش گرفت. و دست 

امان کشید روی موهای فر او. من انگشت به دهان لباس م

را چسبیده بودم. مامان هنوز ژاکت روی تن و رسش  بود. 

 مادر کامران گفت: 

ن بریم داخل!  کامران این بچه رو بغل کن ! -  بیایی 

 تمام پاهاش گیل شده! نگاه کن

 وقنی کامران به طرف من آمد و با لبخند گفت: 

 بیا بغلم! نگاه کن چه رنگش پریده! -

 

 بیا عزیزم... 

ن بلند کرد و من را از ز  و در آغوشش بودم؛ همان دم یک  می 

 حس خوب را تجربه کردم. 
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ن یک آغوش    ام حس کردم که داشیی
ی

من با تمام بچگ

 ند مایه ی امیدواری باشد. چون گرم شدم . مردانه یم توا

 

پاهای پر از گل و الیم که آسیب هم دیده بودند توان راه 

ن دوباره در مسپ  را نداشتند. صدای نفس های کامران و  رفیی

 حنی تیک تیک قلبش را هم یم شنیدم. 

بدتر اینکه به صورتش زل زده بودم. به چشمانش و لبها و 

 دماغش . 

 

ن کرده و به حرفهای   او اما حواسش به من نبود. گوش تپ 

 مادرش با مامان گوش یم داد.  

 به ساختمان که رسیدیم؛ 

 

 مامان گفت: 

 برم یه لباس مناسب بپوشم. -
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کت کاووس را که روی رس و تنش کشیده بود روی مبل ژا و 

 گذاشت. مادر کامران گفت: 

 

ن بریم توی حمام و دس- ا بیایی 
ت و پاهاتون رو با خب دخپی

 آب گرم بشورین.  

ن گذاشت.   کامران من را تا جلوی درب حمام برد و روی زمی 

من هنوز هم نگاهش یم کردم. او دست کشید به موهایم و 

 خند زیبایی زد و رفت.  دوباره لب

 پاهایمان را شستیم و لباسهایمان راعوض کردیم. 

خانه . کامران به م ن  ا گفت: مادر کامران رفت به آشپر

ن - ا . بدویی   دخپی

ه.     همه امون یه جا باشیم بهپی
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مادر کامران برایمان کیک و شپ  آورد. مروا هنوز هم گریه 

 اگر زن دیوانه یم کرد. حق داشت ! نگران مادرش بود. حنی 

 و خطرنایک هم بود 

 ؛برای  او ارزشمند بود. 

 مامان مرتب از راه رسید. و گفت: 

 

 خانم.  زحمت کشیدین  رویا -

 

مامان اسم او را از کجا بلد بود.  اما زن لبخند زد و نیم دانم

 گفت: 

هنوزم مثل مایه  آالله جان. یاد اون روزا بخپ  که خونه ی -

متون. یم اومدین و با تهمینه درس یم خانوم جون یم دید

 خوندین

 

 #گذشته

 189#پست 
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 مامان لبخند غمگینن زد: 

 

 بله عزیزم. قدر ندونستم... -

 

رویا خانم آیه کشید و نگایه به من و مریم که درگپ  

 خوردن ویک بودیم ؛ انداخت: 

 

! خدا نگهدارشون باشه. - ن ات مثل فرشته هسیی ماشاال دخپی

 یه قسمنی داره. عزیزم هر کیس 

 باید ببینن خدا چجوری واست چیده... 

 مامان به طرف اجاق رفت:  

 

رم. ساعت چهار صبح هست. صبحونه بیارم چای میذا-

 بخورین! 
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 رویا خانوم گفت: 

 

خییل نگران پرتو هستم. خدا خودش کمک کنه. اصال -

چیشد که این زن با اون همه وقار و متانت یهو عقلش زایل 

 شد؟

 

 سه ساله که روزگار نداریم.  و د 

 

ی مامان با ابرو اشاره ای به مروا کرد و رویا خانم با دلسوز 

به  مروا چشم دوخت. کامران تکیه زده بود به کابینت. رویا 

 خانوم گفت: 

 

 کامران بابات جر گفت؟ -

 

 کامران از نگاه کردن به مروا دست کشید و گفت: 
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 حرکت کردن! -

 

ا خانوم از در کنار آمد. مامان و رویصدای حرف زدن یم 

ون رفتند. من هم پشت رسمامان دویدم.  سوییتمان بپ 

 ر پلیس گفت: مامو 

 

پرستار رو زده . نیم دونم  چرا رس دست یه آدم رواین  -

ن باشه. با پیچ گوشنی توی شکمش زده و چند تا  باید ابزار تپ 

به  به سینه و دستش زده.   ضن

 

 .  ما بردنش  بیمارستان خدا رو شکر زنده ست ا

 رویا خانوم با کف دستش به صورتش زد: 

یش نشه . - ن  وای...خدا کنه چپ 

 

 پلیس رسی به تاسف تکان داد و به مامان اشاره کرد: 
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 شما وه آسیب جدی ندیدی؟ -

 

ن کرد:   مامان رسش را باال و پایی 

 

 نه آقا! من نگران پرتو خانم هستم. -

 

  رسش میاد؟  حال روزش چه بالیی با اون

 رویا گفت: 

 

ن دنبالش! - ن رفیی  البه کاووس و حسی 

 مامور پلیس گفت: 

 

بیارین و باید چند برگه رو امضا کنید که یه عکس ازش -

 صورتجلسه بشه. 
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 همششون کجاست؟  

 

ن و - رفته شمال  برای یه کاری و االن توی راه هسیی

 میان.  دارن

بیاورد. بعد از دو  این را گفت و  رفت تا عکسرویا خانوم

عکیس را به دست مامور داد و  سه دقیقه برگشت و 

 رگه ها را امضا کرد.  خودکار را از پلیس گرفت و ب

 مامور گفت: 

یف بیارین در و پیکر رو ببندین . توی خونه بمونید - تشر

ون نرین.   بپ 

 

مامان با پلیس ها رفت و رویا خانوم من را به داخل خانه 

خ ن  انه رفتیم. رویا خانوم گفت: راند. به آشپر

 

ن برین مدرسه! -  مثل اینکه صبح هیچکدومتون نیم تونی 

 ! ن  صبحونه اتون رو بخورین و بخوابی 
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ه شده بود.   گذاشته و به جایی خپ 
ن مروا رسش را روی مپ 

روی موهای فر دخپی کامران جلو آمد و دست کشید 

 عمویش و گفت: 

 اب! پاشو مروا جان. بیا بریم اتاقت  بخو -

 مروا یی حال گفت: 

 یم خوام شب توی اتاق آال جون بخوابم! -

 کامران گفت: 

 باشه!  -

 و نشست و در کمال آرامش صبحانه خورد.  

 

هر سه ی ما کنار هم و در سوییت ما خوابیدیم. مریم انقدر 

نوازش داد تا خوابش برد. شب سخنی را  موهای مروا را 

 پاهایم درد یم کرد.   پشت رس گذاشته بودیم. هنوز هم کف

 

ماند تا مهران مامان درها را قفل کرده و پیش رویا خانوم

 خان از راه برسد.  
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صبح وقنی بیدار شدم که هنوز  مروا و مریم خواب بودند. 

 اخته بود. اشکهای مروا روی گونه اش خشک شده و رد اند

خانه رسک کشیدم.   ن ون رفتم و به آشپر من از اتاقمان بپ 

 آنجا بود. مامان 

 

خرما در دیس بود. یکدست سیاه پوشیده و در حال چیدن

صدای حرف زدن از سالن یم آمد. تعدادی زن و مرد داخل 

خان روی مبل نشسته و در لباس سالن بودند. مهران

ن یکدست سیاهش الغرتر به نظر یم رسی د. کامران و معی 

 هم بودند. 

 

کردند. به   هر دو کنار هم و چند تایی زن که گریه ین  

خانه رفتم .  ن  آشپر

 

 مامان من را دید و گفت:  
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 بیدار شدی عزیز مامان؟ -

 رسم را تکان دادم و گفتم: 

؟ - ن ؟ اینا گ هسیی ن ماماین  چرا همه گریه یم کین

 مامان دست از کار کشید و خوب نگاهم کرد و بعد گفت: 

ن رفته پیش خدا. -  مامان مروا و معی 

 خندیدم: 

 بابا؟ ؟ یعنن رفته پیش یعنن خوشبخت شده-

 مامان رس تکان داد و گفت: 

 

 خویی بایسر و توی دست و پای من -
این روزا باید دخپی

 .  نچرجن

 

حواسمو بدم به  توی اتاق بمون . کیل کار دارم و نیم تونم

 تو! 

مامان دیوانه اش من به مروا فکر یم کردم که حاال بدون

 چقدر گریه یم کرد. 
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 #گذشته 

 190#پست

 

 

روزهای بعد خانه ی مهران خان پر از آدمهای مختلقن بود 

 که هیچ کدام آشنا نبودند. 

ن کامران هم همیشه  یگ یم رفت و یگ یم آمد. در آن بی 

ده ساله محبت حضور داشت و من چو  ن ن از آن پش سپ 

 دیده بودم؛

یم خواست جایی که او هست باشم؛ اما مامان مدام دلم 

 غدغن کرده بود. 

 

ش سعادت هم به خانه ی مهران خان آمده مه حلی و دخپی

بودند تا به مامان کمک کنند. مامان یک تنه از پس آن همه 

 کار بر نیم آمد. 
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صورت خود جوش در دو سه تایی هم از مهمان ها به 

پذیرایی کمک یم کردند. مهمان ها از صبح یم آمدند و رس 

 شب یم رفتند. 

 

یم رفت. مهران خان که در بعد از آن خانه در سکوت فرو  

وز در صدر مجلس یم نشست و نه گریه یم کرد و نه کل ر 

ی یم خورد و فقط به فرش زل یم زد؛ ن  چپ 

 

 کشید. گایه یم شبها هم در باغ راه یم رفت و سیگار یم 

دیدم که مامان برایش لباس گرم ین برد و لیواین چای داغ یا 

 ر یم گردد.  شپ  گرم و دو کلمه حرف کوتاه یم زند و ب

 

خانه که خلوت یم شد و اهل خانه که به اتاق هایشان یم 

 رفتند و در تنهایشان غرق یم شدند؛ 
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حلیمه و سعادت هم به سوییت ما یم آمدند و شام 

 میخوردیم . 

 

آن شب من رسم را روی زانوی مامان گذاشته و روی فرش 

مشقهایش را یم نوشت و حلیمه دراز کشیده بودم. مریم

ن چرب یم کرد. مامان کیم چای خ انم دستهایش را با وازلی 

 نوشید و گفت: 

 

ن شمال؟ -  خانواده پرتو خانوم رفیی

 یمه گفت: حل

 

. اون خواهراش که از آلمان اومده بودن و مثل یه - ن آره رفیی

تیکه یخ بودن. فقط داداش و مادرش خییل یی تایی یم 

ل خراب رفته کردن. مادر بیچاره اش وقنی فهمید پرتو با حا

ن زیرش گرفته ؛   وسط بزرگراه و ماشی 

 چه ضجه هایی یم زد. خییل دلم براش کباب شد
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 ه تاسف تکان داد: مامان  رسی ب

چه حیف بود! چطور یه زن باید اینطوردیوانه بشه! -

 خان باهاش بد تا یم کرد؟ نکنه دلش جای دیگه بود؟ مهران

 

نخود جر و سعادت از داخل کاسه ی لعایی چند تایی 

گشتم را مک یم زدم. او کشمش برداشت و من همچنان ان

 گفت: 

پرستید. اصال انگار نه آالله جون! خانوم پرتو آقا رو یم -

 اون بیشپی عاشق آقا بود. 

و پسغام داده بود تا آقا رفته بوده یم گن انقدر به آقا پیغام

 خواستگاریش! 

 حلیمه با تشر گفت: 

 

! تو از کجا یم دوزبونت رو گاز بگپ  د- ؟ خپی  ین
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 سعادت شانه باال انداخت: 

 ای مادر! کیه که ندونه آخه! -

 

ن پخش شود   همحلیمه دستانش را له  کشید تا چریی وازلی 

 روی پوستش و گفت: 

 پرتو خانوم قشنگ و موقر بود. کیل سفر خارجه رفته بود. -

 

دانشگاه خوب درس خونده و هوای شوهر و بچه هاشو 

نیم دوین وقنی مروا به دنیا اومد چطور شادی یم داشت. 

 کرد. 

مهمون داری هاش معروف بود. همه ی آخر هفته ها این 

 خونه رونق داشت . هر جر از خویی هاش بگم کم گفتم. 

 آه  کشید و اشک گوشه ی چشمش رو پاک کرد : 

 

یهو اتفاق افتاد. یه بار که رفته بودن شمال توی جنگل -

غروب روز بعد پیداش کردن توی یه غار از  سیاه گم یم شه. 
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ه. بعد از اون عقلش زایل شد. پناه برخدا یم هوش رفته بود

ون توی جونش رخنه کرده بود.   گن از ما بهپی

 

ن بلندی کشید و گفت:   مامان هی 

 بسم هللا!  -

 سعادت با چشمهای گرد گفت: 

خییل ترسناک بود. یهو یم زد به رسش و کل اثاثیه رو یم -

 شکوند. 

 

د . این دو بار خودشو آتیش زد ویل کاووس به دادش رسی

خییل اذیت کرد. بعد که از تیمارستان طفل معصوما رو هم

ش یم کردن .    آوردنش خونه؛ دیگه واقعا زنجپ 

که حواسش مامان دست کشید روی موهای من و به مریم

به حرفهای حلیمه و سعادت بود نیم نگایه انداخت و 

 کرد برای آن دو گفت:   چشم فراخ
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 خدا بیامرزدش!  -

 ی مامان را گرفت و گفت:   حلیمه اشاره

؟  - ن  خب حاال شما اینجا رایصن هستی 

ه ی ناکجا بود گفت:   مامان همانطور که خپ 

 

 یم کردم. اینجا برام از -
ی

خدا رو شکر. من توی جهنم زندگ

ه. مشکل ما جیغ های پرتو خانوم بود که  بهشت هم بهپی

! ه ها رو یم ترسوند و بعدشمبچ ن  معی 

م نگاه کردند. حلیمه با کنجکاوی حلیمه و سعادت به ه

 گفت: 

 

؟ - ن  معی 

 

ده ساله چه مشکیل درست یم کنه؟  ن  اون پش بچه سپ 

 مامان گفت: 
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ام رو ترسونده . از غذا و هر کاری هم که من - چند بار دخپی

ه!   یم کنم ایراد یم گپ 

 

 و گفت:  سعادت تکیه زد به پشنی 

شیطنت یم کنه. کم کم بهتون عادت یم کنه. اصال اون -

پش از وقنی مامانش اینطور شد کیل عوض شد. قبال با پش 

 عموش کیل دوست بود. 

 

 اما این روزا دارم یم بینم که ازش فاصله گرفته.  

 حلیمه گفت: 

 

 خودم یه جوری به مهران خان یم گم ! -

ن بخواهد انتقام از اینکه مامان حرفن نزد و من ترسیدم  معی 

د.    بگپ 

 مامان گفت: 
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ام بیشپی چون هیچ - خدا به همه ما رحم کنه . به من و دخپی

 خونه نداریم.  امیدی جز خودش و این

 

سعادت برخاست. او دخپی تپیل بود که قد کوتایه داشت و 

 لپهایش فابریگ رسخ بودند. 

را سفت یم  موهایش را از وسط فرق باز کرده و رورسیش

 بست. به طرف اتاق رفت و گفت: 

 

 #گذشته 

 191#پست

 

ن که فردا باز جماعت الشخور - ن  آماده ی خواب بشی  پاشی 

ن بندازی از صبح یم ریزن اینجا و باید یه س فره رنگی 

 واسشون... 

  

 حلیمه یک دستش را زد پشت دست دیگرش و گفت: 
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! مگه مال خدا مرگم بده. ببند اون دهنتو. به تو چه دخپی -

 بابای تو رو یم خوان بخورن؟ 

 

 حلیمه پوزخندی زد و گفت: 

مثل روباه و شغالن. اون سایل که این نه ! ویل همشون-

ا مهران خان و بچه هاش رو ول اتفاق افتاد همه ی این آدم

 خدا. کردن به امان

 

یه تهمینه خانویم هواشونو داشت که تونم رفت بندر  

 عباس. 

 

 خورده اومدن. و مجلس بهشونحاال بوی غذا 

 گذاشت روی دماغش و گفت: حلیمه انگشت

 

 هیس! کمپی غیبت کن! به ما چه آخه؟ -
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 و به زحمت و یا عیل گویان بر خاست و گفت: 

! برم تا این دخپی بیشپی حرافن نکرده. -  شب بخپ 

 

ن آنها رفتند و مریم هم ن تشک ها  و گذاشیی مشغول انداخیی

 بالشهایمان شد. 

 

هایی فکر 
ن ه به فرش نشست و به چپ  مامان اما همانطور خپ 

ید کرد که نیم دانستم. و آنقدر روی موهای من دست  کش

 تا خوابم برد..... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته

 192#پست

 

 پروا خانم گذشت. یک ماه از مرگ
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 خان مثل سایه بود. مهران 

 

 نبود. حضورش در خانه اش اصال پر رنگ

 

خان را یم چرخاند و ی مهرانن بود که خانه عمال این ماما 

 یم کرد. به درس مروا یم رسید. بچه ها را تر و خشک

کرد . غذاهای مورد عالقه اش را یم پخت.   نوازشش یم

ینن  ات درست یم کرد؛ انوع حلواها و شپ  برای مادرش خپ 

تا آن روز حنی نیم دانستیم که مامان  هایی که من و مریم

 را بلد است. درست کردنشان 

   
ی

هر چه از دستش بر یم آمد انجام یم داد تا مروا به زندگ

ر سفر بود . گایه یم آمد عادی باز گردد. مهران خان مدام د

و یک روز یم ماند و بعد یم رفت. و البته شنیدم که کاووس 

 به مامان یم گفت: 

 خونه دلش رو زده. یم ره ویالی شمالش تنها یم مونه. این-
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 ی ادامه بده؟   امید به چه

 

ی خوردن پاک یم کرد یم  ن ن اینکه با دقت سپی مامان حی 

 گفت: 

 

 به امید بچه  هاش! چه امیدی از این باالتر! -

 اما کاووس یم گفت: 

ای خانوم! عشق مهمپی از همه ست. آدم اگر عاشق باشه -

 امیدوارتر هست... 
ی

 به زندگ

ه قانون خانه و مامان در  سکوت برایش چای ریخت. با آنک

د؛  که کاووس به ساختمان اصیل نیاید؛ اما از اینطور بو 

 زمان مرگ پروا خانم این قانون کمرنگ شده بود. 

 

مامان خان باعث شد که او به گونه ای همدممهرانو نبودن

 شود.  
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آن روز هوا به شدت رسد بود و احتمال بارش برف را 

یی که مامان هواشنایس اعالم کرده بود. من ژاکت رسخا

ه بود را روی لباسهایم تن کرده بودم و کاله برایم بافت

 داشت را تا روی پیشانیم 
ی

 که منگوله ی بزرگ
ی

سیاهرنگ

کشیده و کنار بوته ی گل نشسته بودم و به غنچه ای که 

در دل رسما تالش یم کرد تا باز سود نگاه یم کردم. وقنی 

ن از راه رسید ، من با اضطراب نگاهش ک ن معی  ردم. معی 

 و باغچه انداخت . نگایه به من 

 

 من با ترس گفتم:  

 

- ! ن  سالم آقا معی 

 او جوابم را نداد. در عوض گفت: 

؟! -  چیکار یم کنن
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لبخند روی لبش بود. و من کودگ بودم که معنای لبخند را 

کودکانه ام از پوزخند تشخیص نیم دادم. با همان زبان

 گفتم: 

! بوته ی رزم گل - ن  داده! ببی 

 

ن آ  ورد و بوته رادید و گفت: رسش را پایی 

 گ اینو کاشته! -

 آب دهانم را فرو دادم و گفتم: 

 

 کاشتم. من و مرییم!اینو جلوی خونمون-

 زد زیر خنده و گفت: 

 کجاست؟ اونوقت خونتون-

به پشت رسم نگاه کردم و با اشاره انگشت پنجره را نشانش 

 دادم: 

 

 اونجا! -
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ن  نوک کفشش ر   کوبید و گفت : ا به زمی 

 که اینطور... -

 

ن گذاشت و خم  بعد با آرامش کوله پشنی اش را  روی زمی 

ونش  شد و دست انداخت دور بوته ی گل و با تمام توان بپ 

 کشید و لگد مالش کرد . 

 

دستش را تکاند . کوله پشنی اش را برداشت و رفت. من 

ش د ماه برایه ای که چنمات مانده بودم به بوته ی له شد

 زحمت کشیده و آبش داده بودم. 

 

کنار بوته ی گل نشستم و گریه کردم. تنها دارایی من و مریم   

ن بوته ی گل بود.   از آن همه گل و گلدان و باغچه همی 
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ن بعد از چندی سایه ای افتاد روی رسم. فکر کردم معی 

اده و است که آمده اذیتم کند.اما اویی که باالی رسم ایست

 اخته بود روی تن کوچکم کامران بود. اش را اند سایه

 چشمهای اشگ من را که دید ؛ زانو زد. 

 

دست کشیده به موهای طالییم که از اطراف کاله  

ده ساله و  ن ون جهیده بودند. او دوازده سپ  سیاهرنگم بپ 

ه. لبخند زد. بغلم کرد و  ن درشت اندام بود و من ریزه مپ 

 برخاست و گفت: 

  

   گریه نکن! -

 با همان لحن بچگانه گفتم:  

 

ن گلهامو کشته!  -  آقا معی 
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او خندید.  و مرا بوسید! لبهایش را گذاشت روی گونه ی 

 یخ زده ام و مرا بوسید و من اشکم بند آمد. 

 

ن  ن راه رفیی نوک انگشت اشاره  اش را کشید روی بعد حی 

 گونه ام و اشکم را زدود  و گفت: 

- 
ی

! چر تو عروسک قشنگ ی یه ا گریه یم   هسنی ن ؟ هر چپ  کنن

 راه حیل داره.  

من را برد به گلخانه و یک گلدان کوچک که بوته ای رز 

 قرمز در آن بود برداشت

 

 #گذشته 
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 وگفت:  

 این بوته ی رز مال تو. -
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 یم بریم یم ذاریم پشت پنجره ی اتاقت. خوبه؟ 

ن هم نیم تونه خرابش کنه. تازه ب  ه اینطوری دیگه معی 

ات پر باغبونمون یم گم بیاد باغچه های پشت پنجره رو بر 

 از گل بکنه. 

اما باید صپی کنن تا زمستون تموم بشه و برفها آب بشن و  

وع کردن به جوونه زدن ؛ گل یم ک اریم. تو بعد که درختا رسر

 چه گیل دوست داری؟ 

ن  من آب دماغم را باال کشیدم. کامران من را روی زمی 

 به دست با هم راه افتادیم. گفتم: گذاشت و گلدان 

گلهای قشنگ توی عکس من رز دوست دارم و اون-

خونه !  ن  آشپر

 

 کیم فکر کرد و گفت: 

 

خونه رو ندیدم .  - ن  عکس توی آشپر

 هم قدم او شوم:  من قدمهایم را تند کردم تا 
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 بیا من نشونت یم دم. -

 کامران گفت: 

ن - یس! من باشه میام! یادت باشه که هیچ وقت از معی   نپی

 رو دارم.  خودم هوای تو و مریم و مروا 

 

ن افتادم.  کامران با مالطفت رس  پیش پا خوردم و روی زمی 

 زانوهایم را تکاند و گفت: 

 

فایده نداره بیا  باید جلوی پاهات رو خوب نگاه کنن ! -

 بغلم. 
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ین منچی عالم  رسم را تکان دادم و حس کردم کامران بزرگپی

 است. 
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ین  تکیه گاه است. همان روز  حس کردم شانه های او بهپی

 دستانم را حلقه کردم دور گردنش! 

 همان روز عطرش را به جانم خریدم.  

 

خانه رفتیم ؛ مادر کامران هم آنجا بود.   ن بعد که به آشپر

مامان با عجله کار انجام یم داد. یک کاسه  ی بزرگ آش 

ن بود . مادر کامران با  لبخند به پشش نگاه کرد  رشته روی مپ 

 : 

 اومدی مامان؟ -

ن گذاشت. و گلدان را روی کابینت:   کامران من را روی زمی 

 

 ن مال آشاست. آالله خانوم ! این گلدو -

 

ن بوته ی گلش   اجازه بدین بذاره پشت پنجره اتاقش. معی 

 رو از باغچه در آورده. این بچه یه ریز گریه یم کرد.  
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 تاسف تکان داد: مادر کامران رسی به 

 

ه جو شده؟  - ن  چرا این پش اینطور ستپ 

 مامان جلو آمد و نگایه به رس تا پای من انداخت و گفت: 

؟ مگه نگفتم تر - ون؟ اگه بالیی رست بیاد جر  و بپ 

 و توبیخ گونه گفت: 

 برو دست و روت رو بشور بیا! -
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 با صابون بشوری ها! 

 

خانه  ن  نگاه کرد . کامران به دیوار آشپر
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درون قاب چویی یک منظره از کلبه ای در طبیعت بود که 

اطراش پر از گل های ادرییس رنگ به رنگ بود. کامران رو 

 به مادرش گفت: 

 

 مامان ! اسم اون گال چیه؟ -

 

و با انگشت اشاره تابلو را نشان داد. مادرش کیم فکر کرد و 

 گفت: 

 

- ! ن  اینا ادرییس هسیی

 

 یم کاشت.   یشه توی باغچهبابا بزرگت هم

ه ی تابلو ماند .   کامران خپ 

 

و من همانطور که زیر چشیم کامران را نگاه یم کردم رفتم تا 

 دست و صورتم را بشویم.  
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د. یم گفت حوصله اش رس رفته آش را مادرکامران آورده بو 

 و دلش خواسته کنار آالله جان باشد. 

 

مان عزاداری بار شیشه که باردار بوده و در ز تهمینه خانوم 

ن   گذاشته بود؛ حاال بعد از زایمانش یم اش را به زمی 

مخالفت کرده و گفته خواست به تهران بیاید که مهران خان

ار شده تهمینه خانوم بود نوزاد را رسما ندهد و نیاید. و قر 

عید بیاید و به برادر و بچه هایش رس بزند.  مادر کامران 

ب و شیک پوش بود   . خوش مشر

 

اما اخالق ساده ای داشت و هرگز خودش را باالتر از  

 مامان نیم دید. یم آمد پیش مامان و درد و دل یم کرد. 

 

 یم گفت در خانه اش احساس تنهایی یم کند.  

وع ر  خانه ی برادر آن روز رسر ن فت و آمد مادر کامران به آشپر

شوهرش بود. حنی گایه از مامان یم خواست که به خانه 
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ود ؛ اما مامان آنقدر کار داشت و گرفتار بود که اشان بر 

 قبول نیم کرد.  

 

درست روزی که برف باریده و باغ یکدست سپیده شده و 

ک مدارس تعطیل شده بودند من و مریم فهمیدیم کامران ت

 فرزند نیست و خواهری به نام کرانه  دارد.  

ی الغر اندام که قدش از من   کرانه هم سن من بود. دخپی

ندتر بود و البته لباسهایش از من بهپی و من آن روزها بل

ن های  عسیل رنگش بودم . کل روزهایی که برف عا شق پوتی 

 یم بارید ما با هم بازی یم کردیم. 

 

ن هم یم آمد. اما فق  ط نظاره گر بازیمان بود و من به معی 

 امید پشتیباین کامران از او نیم ترسیدم...... 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 ال#ح

 

 نشسته بودم پشت پنجره و به حیاط نگاه یم کردم. -

 

ن شده بودند. لج کرده   تمام برگ های درختان نقش زمی 

 بودم؛

 با خودم و با کل دنیا.  

روزی که کامران مرخصیش تمام شد و  بار و بندیلش را --   

 بست که برود ؛

 

ون نیامدم که بخواهم ببینمش. در یط   حنی از اتاق بپ 

ین برخورد را با هم داشتیم. روزهای ق  بلش هم کمپی

 

دلم نیم خواست ببینمش. دلم شکسته بود؛ از کاری که با 

 گلهایم کرد.  

ن   با معی 
 داشت؟ دیگر او چه فرفی
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وع به باریدن کرد.   باران ریز ریز رسر

کف حیاط خیس شد. کامران قبل از رفتنش بخاری و   

 شوفاژها را راه انداخته بود. 

خورشید طلوع نکرده بود.  وقنی که هنوز  اول صبح رفت.  

ون یم زد و رسما نفوذ یم کرد  وقنی که بخار از دهان آدم بپ 

 به استخوان!  

 

 شته بود . روی یخچال یادداشت گذا

 

 یادداشنی که رسما از آن یم بارید  

 که بخورد به جمجمه ی آدم !  
ی

 مثل تگرگ

 جایی نرو و خونه بمون! 

 

اگر بفهمم ول  اد پیشت. هیچ جا نرو. به مریم پیام دادم بی 

  ��یم چرجن دخلت رو میارم. 

 مرتیکه جبل هم دیگه زنگ نزن و به دوستت جنان! به اون
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ه! کارت بانکیم رو گذاشتم روی کنسول این یه تذکر جدی 

 رمزش چهار رقمیه؛ سال تولدت! 

 

 غذاتو بخور! من حوصله ی مرییصن ندارم. 

ذاشتم همانجا بماند. وقنی حنی دست نزدم به یادداشت. گ

  خواندنش بغض داشتم . اما اشک نریختم. یم

 

اگر در حالت دیگری بودم مثل گذشته ها به خودم 

دادم که دوستم داشته که نگران غذا خوردنم امیدواری یم 

 بوده! 

 

 دوستم داشته که گفته ؛ 

 

تنهایی هایم بوده و به ول نچرخم. دوستم داشته که نگران 

 داده!  مریم پیام
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 اما حاال همه ی اینها حکم اجبار و اخطار را داشتند.   

خانه نوشتم و به دست  ن فقط همانجا روی صندیل آشپر

 ختم. خط سلیس او چشم دو 

بعد جمالت را پشت رس هم خواندم  تا بهپی درکشان کنم.  

انگار آتش در جانم انداختند ؛ با عجله برخاستم و به اتاق 

یم که هفت هشت روز بود که نیامده رفتم. به کامران یا مری

و حنی رساغم را هم نگرفته بود ، نگفته بودم که؛ پاهایم 

به من وارد دوباره کم جان شده اند. انگار فشار عصنی که 

 شده بود ؛ به پاهایم رخنه کرده بود. 

  

ها را نگاه کردم. پنجاه و موبایلم را برداشتم و شماره تلفن

بار به جنان زنگ زده و جوایی  دوبار به جبل و شصت و نه

ر کرده نشنیده بودم. پس کار کامران بود! او آنها را از من دو 

 وبیدم. تخت کبود! زدم زیر گریه و با مشت روی تشک

او با من چکار یم کرد؟ خودش که محبت نیم کرد؛ مردی  

که عاشقم بود و برایم از جانش هم یم گذشت را هم دور 

 کرده بود! 
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کردن و زل زدن به دیوار  و اتاق و را به فکر   تمام آن روز 

حیاط گذراندم.  ناهار نخوردم و برای حرف کامران هم تره 

وشیدم و شال بافتنن رسم خورد نکردم. بعد از ظهر پالتو پ

 کردم. 

ون زدم. کوچه مثل همیشه   م را برداشتم و از خانه بپ 
چپی

م. حتما خلوت بود. در بزرگ خانه ی بابا مهران را نگاه کرد

 کاووس حاال گوشه ی اتاقش چرت یم زد. آه کشیدم... 
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 #حال 

 

کیم ایستادم و چشمانم را بستم و تصور کردم حاال در خانه 

 بابا مهران چه یم گذرد. و بعد از کوچه گذشتم. ی 

 

صدای کالغ ها بیداد یم کرد. باران بند آمده بود و رسدی  

 یم خورد به پوستم.  
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ن کار  ه ی   این بود کهاولی  کارتهای بانگ ام را چک کنم. ذخپ 

 خویی داشتم. 

  که کشیده بودم. کارتها را 
ی

حاصل  سالها رنج و بیچارگ

م و دستم را مشت کردم. دو دخپی جوان درون جیبم چپاند

میخکوب صورت من بود. رد از روبرویم آمدند. نگاهشان

 زخم زشت روی صورتم!  

 

برویشان و زل زدم به عصباین بودم! ایستادم رو 

 تهایشان. با تعجب خودشان را کنار کشیدند. گفتم: صور 

 

میاد آدم زخیم ندیدین؟ انقدر براتون عجیبه؟ خوشتون-

 شما زل بزنم؟  منم به

 

منده و رس بزیر شد اما دیگری خودش را پس  یگ از آنها رسر

 کشید و گفت: 

ه ی دیوانه!  -  دخپی
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تاکیس گرفتم و یابان و یکپسش زدم و رد شدم. رفتم رس خ

نزدنش  رس خانه ی مریم را دادم. نبودنش و تلفنآد

عجیب بود. مریم هیچ وقت من را تنها نگذاشته بود! او 

خواهرم بود و نیم توانستم از او دور بمانم و یا قهرش را 

 تحمل کنم.  

 

هایم را به زور  جلوی در آپارتمانش از تاکیس پیاده شدم. پا

ل یم کر  وارد الیی شدم.  دم. یگ از پاهایم یم لرزید. کنپی

 دربان  گفت: 

 

 با کدوم واحد کار دارین؟ -

 گفتم: 

 خواهر خانوم ایویی هستم.  -

رسی تکان داد و رسجایش نشست. رفتم اخل آسانسور و 

 دکمه را زدم. 
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به در بسته شد و من دوباره زل زدم به آیینه. باید فکری  

 گفته بود که دکپی خوب پیدا یمحال خودم یم کردم. فرداد  

 مهم نبود ؛ کند. آن روزها برایم

 

اما حاال مهم بود. حاال که دنیا با من لج کرده بود؛ باید من 

 یم کردم.  هم کاری برای خودم

زنگ در را زدم. یک بار ، دوبار  ،سه بار...اما کیس جواب 

ون آو   نداد. نا امید شده و دلشوره تا ردمگرفتم. موبایلم را بپ 

م که  همان وقت در باز شد .  شماره اش را بگپ 

ون آمد: و رس مریم   از میان در بپ 
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 تویی آشا؟ -
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 باورم نیم شه! 

 جلوتر رفتم و او در را باز کرد. 

 

وارد شدم و مریم را دیدم؛ موهای سیاهش پریشان بودند و  

 رده و رنگ پریده بود. بلوز و شلوار راحنی تنش ک

 

 د: لرزیدلم 

 

 مرییم؟ چیشده؟ -

 

 چرا اینطوری شدی؟ 

 

 یی حال به طرف سالن رفت: مریم

 

 مریض شدم! -
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 آنفوالنزا گرفتم. پنج شش روزه که افتادم توی خونه! 

 

دلم برایش ضعف رفت. از پشت رس الغرتر به نظر یم 

 رسید. گفتم: 

 

 چرا زنگ نزدی؟ -

 

 رسفه کرد و رفت روی کاناپه دراز کشید: 

 تو آدیم که کیس بهت زنگ بزنه؟-

 

اونجا و نخواسنی ببینن منو یادت اون روزایی که اومدم 

 رفته؟ 

 

 شالم را از رسم بر داشتم: 
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 عصباین بودم مرییم! -

 

ی رنگ را کشید روی تنش: پ  توی بافت خاکسپی

که همتون من چه گنایه کردم ها؟ من چه خبیط کردم-

 ؟کاسه کوزه ها رو رس من یم شکنید 

 

 واال بخدا خسته شدم دیگه! کم آوردم واقعا!!  

 فرداد کجاست؟ -

 پتو را تا زیر گلویش کشید و چشمانش را بست: 

 

 مگه من وکیل ویص فرداد هستم؟ ندیدمش! -

 

 حتما پرواز داشته. فرداد یه رس داره و هزار سودا! چمیدونم
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به دور و ورم نگاه کردم. خانه ی نو و وسایل جدید و شیک 

انه ی مریم واقعا زیبا بودند. خانه ای مناسب شخصیت خ

. گفتم: لوت و تاو. خ ن  مپ 

 

 چه خونه ی قشنگیه! مبارکت باشه مرییم! -

 رسش را کرد زیر پتو: 

محرصن و نصفش رو یم مریس . حالم که خوب شد یم ریم-

 تو! زنم به نام

 به جثه ی الغرش زیر پتو نگاه کردم: 

 

 چرا؟ -

 فته گفت: با همان صدای گر 

 

 خب نصف پول خونه ی قبیل رو تو فرستاده بودی . -

 شد وقنی اومدی ایران بریم و سه دونگ بزنم به نامت.  قرار 
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نبود! همان روزها هم به خاطر آنکه او واقعا برایم مهم

طش را پذیرفته بودم. برایم اهمینی  قرض را قبول کند رسر

 نداشت . 

 شانه باال انداختم: 

 

ی ب- ن ! اون پول ارزشش روتوی این دهکار نیسنی تو چپ 

 مال تو هست ،  سالها از دست داده. اینجا 

 

یم دی، تو واسه خریدنش تالش تو داری قسطاش رو 

کردی؛ بعد مِن از راه رسیده بیام بشینم رس نتیجه زحمت 

 تو و ادعا کنم؟ دست بردار مریم...درد من این حرفا نیست! 

 

 گفت:   در عوض آنکه جوابم را بدهد ؛

ن درست و حسایی نخوردم این-  چند روز! هیچ چپ 

 گرسنمه!   
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خانه رفتم. اولتیماتوم مریم برای تمام ن کردن به طرف آشپر

 بحث بود. 

ن درست و حسایی هم   در یخچالش را باز کردم. هیچ چپ 

د؛ ها یاد یم گپ  ن  نداشت. آدم وقنی مجبور باشد؛ خییل چپ 

 

ننی رفته بودممثال من در یط چند روز گذشته یاد گ  که اینپی

ا روی دسته ی صندیل  چویی و کنم. پالتویم ر   و تلفنن خرید 

خانه ی مریم انداختم و همانطور که چای دم یم  ن مدرن آشپر

 کردم؛ یک لیست بلند باال موادغذایی سفارش دادم. 

 

 چای لیمو و عسل ریختم و بردم برای مریم و گفتم: درون 

 گرمت یم کنه !   مرییم بیا این چای رو بخور ! -

 با صدای گرفته؛  باشه ای گفت . 
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خانه برگشتم من ن و ظرفها را شستم و  وسایل اضافن به آشپر

را تا جایی که جایشان را پیدا کردم؛ در داخل کابینتها 

 گذاشتم. زنگ در را که زدند ؛

 

چایش نیم و به سالن رفتم؛ مریم خوابیده بود و لیوان 

ن بود.   خورده روی مپ 

 

 #رسآ
ی

  سیمگ

 199#پست

 

 

 غروب شده بود که؛

ن پهن سوپ جو و مرغ ر   ا روی دستمال سفره ی که روی مپ 

 کرده بودم گذاشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1016  

من بیداری مریم هنوز هم خواب بود؛ انگار قبل از آمدن 

کشیده بود و چشمانش را روی هم نگذاشته که حاال 

 صدای آرام نفسهایش به گوش یم رسید. 

 

 آرام صدایش زدم:  

 

 یم! مرییم جانم بیدار شد! ریم-

 از زیر پتو گفت: 

 

 بیدارم! -

 خندیدم: 

 خب پس چرا اون زیر موندی؟ -

 

 با همان صدای گرفته گفت: 
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 خوشم میاد این زیر بمونم. انگار اینجا دنیا امن تره! -

 

 نشستم روی کاناپه: 

 هم همینطور بودی! همیشه زیر پتو قایم یم -
ی

تو از بچگ

 شدی! 

 

ون ال کلهاما حا ن اتو بیار بپ  چه سوپ جوی خوش و ببی 

ی پرستار لع ایی واست پختم. اینو بخوری جون یم گپ 

 جونم! 

پتو را کنار زد. موهایش در اثر مالش پتو اصطحکایک شده 

 بود. 

 نگایه به ظرف سوپ انداخت و گفت:  

 برم دست و روم رو بشورم.  -

 

.  و من و سالنه سالنه راه افتاد به طرف رسویس بهد اشنی

د و کرم و نسکافه ای ی سفی نگاه کروم. خانهبه دور و ورم
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ه  اش حس آرامش عجینی به من یم داد. روی دیواری که تپ 

تر از بقیه بود؛ باالی پیانوی سفید رنگ چندین تابلوی 

 کوچک و بزرگ با تصویر دریا زده بود. 

ن و زمستان . و روی رس پیانو  دریا در طلوع، غروب، پایپ 

و  عکس من و خودش را گذاشته بود. عکس کودکیمان  را. 

در رنگهای مختلف . او کنار آن چند شمع کوچک و بزرگ

 همه ی عالقمندی هایش را یک جا جمع کرده بود؛ 

 

دریا، پیانو، من و شمع ها را. اینها کل دنیای مریم بودند. از 

یم کرد؛ بعدتر برای آنکه در آمدی نوجواین شمع درست

 باشد شمع هایش را یم فروخت.  داشته

 

یک وقت چشم باز کردیم و دیدیم دو سه  کارگر هم دارد.  

دانشگاه یم رفت و به شدت درس یم خواند و وقت 

ن  و قالب ها بود. مریم نمونه ی یک بیکاریش هم درگپ  پارافی 

 دخپی خودساخته ی مثبت بود! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1019  

برگشت و روی کاناپه نشست و ظرف سوپ را برداشت و 

 زه کرد و گفت: شق زد میان مایع وغلیظ . کیم مقا

 

 ببینم  کامران خپی داره اومدی اینجا؟ -

 با انگشتانم بازی یم کردم: 

ون-  نرو! پرواز داشت و صبح رفت! گفته از خونه بپ 

 اما من به حرفش گوش نیم دم!  

 کیم سوپ خورد و گفت: 

یم دوین  رسبشش نذار. اون روی سگش رو که-

 ��چجوریه

  

 شانه باال انداختم: 

 غلط کرده! مگه من برده ی آقا هستم؟ -

 دهانش را با دستمال پاک کرد: 
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برده اش که نیسنی  ویل زنیسر و باید به حرفش گوش -

 بدی! 

 

 جوش آوردم و با عصبانیت گفتم: 

وت من - من این ازدواج رو قبول ندارم. کاری که توی هپر

داریه!   انجام شده یه نوع کالهپی

  

یی نداد. به سوپ خوردن ادامه داد. بعد ظرف را روی جوا

ن گذاشت و به مبل تکیه داد:   مپ 

خوشمزه بود! دستت درد نکنه. تو همیشه خوب غذا یم -

!  دست پخت مامان رو به ارث بردی!   پخنی

 

 جایی از قلبم لرزید. با صدای آهسته ای گفتم: 

 دلم براش تنگ شده! -

 مریم گفت: 
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نخوان ؛ دلشون واسه  اگر همحنی  همه ی بچه ها -

 تنگ یم شه!   مامانشون

 گفتم: 

 

 توی این خونه آرامش داری؟ -

 رس تکان داد: 

ن که مستقلم خوبه! -  تو بگو یه اتاق! همی 

 

 200#پست

 

 آرامش حسادت یم 
ی

دلگپ  بودم و کیم هم به او و زندگ

 کردم . 

 

 با آنکه یم دانستم او چقدر برای پایه های محکم ای 
ی

ن زندگ

ساخته زحمت کشیده و من چقدر اساس زندگیم را سست 

 و یه آوار کرده بودم. 
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 . گفتم: 

 

چرا وقنی داشت اون کار رو یم کرد مثل همیشه پشتیبانم -

نبودی مریم! چرا نگفنی خواهرم حالش خوب نیست و 

وته؟  هنوز توی هپر

 

 اشنی منو عقد کنه؟ چرا گذ 

  

الید و نفس خسته و کالفه چشمانش را با نوک انگشتانش م

ون داد و نگاهم کرد: اش   را بپ 

 

ون - اون مرد پا شده اومده دیی تو رو از دهن اژدها بپ 

طش واسه این کار فقط عقد کردن  تو بوده! کشیده و رسر
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که به نظرت من قدرت انتخاب داشتم؟ اگر قبول نیم کردم

 اال مرده بودی! ح

 

ات کن ک  ه اون دوستت جبل به برو یه نون بخور صدتا خپ 

 . ما خپی داد .. 

 

 آه از جبل! 

 

 آه از فرافی که خودم مسببش بودم. 

 

یم حنی وقنی اسمش هم یم آمد بغضم یم گرفت. یادم 

افتاد به تمام خویی هایش ، به لبخند عریض و چال گونه 

 هایش. . 

 تم کیس را جای کامران بنشانم. آن وقت ها نیم توانس

 

 . معشوقم بود کامران
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 و امید و حایم ام بود. با آنکه  رهایش   
ی

کامران همه ی زندگ

 کرده بودم . یا بهپی بگویم او مرا طرد کرده بود ؛

 

اما عشقش را نیم توانستم از مخیله ام خارج کنم. هر چه  

جبل محبت یم کرد؛ هرچه نوازش و عشق و امید و 

 یم کرد ؛امکانات نصیبم

 

 . اشکم رس خورد. گفتم: باز هم کامران را یم خواستم 

 

جبل رو ازم گرفت! جواب تلفنمو نیم ده. محلم نیم ذاره. -

ده. حنی جنان  خییل رنگ زدم اما تلفنمو جواب نیم

 پر پر یم زنم.  جوابمو نیم ده. دارم واسشونهم

 صدایم بلند شد: 
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یم خوام خفه بشم مریم. از این همه زورگویی کامران  -

 خرابه! اعصابم

 

 غش را با دستمال پاک کرد و گفت:  دما مریم

 

 تو بالتکلیقن ؟! -

چته؟ چه مرگته که یه از این شاخه به اون شاخه یم  

 پری؟ 

 

یه عمر کامران کامران کردی؛ رفنی خودتو بدبخت کردی. 

جبل رو داشنی بازم رایصن نبودی و در فراق کامران یم 

! بفرما! اینم کامران دیگه جر یم خوای!   سوخنی

 201#پست

 

 بعد تهدیدوار گفت: 
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 ت بود! کاری رو کرد که درسکامران اون-

 

به والی عیل اگر باز شورشو در بیاری هم خودمو یم کشم  

 و هم تو دو. 

 

ن نرفته.    چند ساله که آب خوش از گلوم پاییی

 

ه شد:  ن آورد و به ظرف خایل سوپ خپ   صدایش را پایی 

 

 چند ساله داغونم. -

 خوردم. از هر طرف نیشپی 

 

غصه ی تو و بقیه و خودمو خوردم. تحمل درد هم اندازه 

 داره. 
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 به خاطر رضای خدا یه بار هم که شده . 

 

 فقط به فکر خودت نباش !  

. یم فهیم جر یم گم؛ منم آدمم!    منو هم در نظر بگپ 

 

 202#پست

 

 باید دهانم را یم بستم. 

 

  گفت ؛باید رنجم را برای خودم نگه یم داشتم. راست یم 

 کرده بود.  
ی

 او زیادی برای من دلسوزی و از خود گذشتگ

 

 برای آنکه بحث را عوض کنم ؛ گفتم:  

 

 پاشو برو حموم کن! -
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ن بره!   بدنت از بی 
ی

 یه خورده کوفتگ

 نفسش را رها کرد و گفت: 

  

 آره ! باید برم زیر آب گرم.  -

 

 برخاستم و ظرف خایل را برداشتم و گفتم: 

 یم دم.   مدی ماساژتبعد که او -

 و به زحمت قدم بر داشتم . مریم گفت: 

 وایسا ببینم! -

 

 فهمیده بود.  

 چرا اینجوری راه یم ری؟-

ی شده؟   ن  چپ 

 نگاهش کردم: از رس شانه ام
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 یه خورده پاهام سست شدن. -

 

 وقنی عصنی یم شم اینطوری یم شه! 

د:   لبهایش را به هم فشر

ت نوشته بود رو یم چند روزه؟ قرص هایی که دک- پی

  خوری؟

 

نیم خورم. من از همان روزی که حافظه ی لعنتیم برگشت 

 ؛ 

 

 همه ی قرص ها را دور ریخته بودم. اما به دروغ گفتم: 

 آره یم خورم! -

 

 مریم دلواپس شده بود: 

- !   بذار حالم بهپی بشه ! یم برمت دکپی
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خانه گفتم:  ن ن به آشپر ن رفیی  لبخند مصنویع زدم و حی 

 

 تو نیم دوین کامران سوییچ ماشینش رو کجا میذاره؟ -

ن بلندی کشید:   هی 

  

- ! ن کامران  بیسر  همینمون مونده سوار ماشی 

 

پاهایی که یم بینم ؛ اصال لت و پارت یم کنه. بعدم با این 

 !  کنن
ی

 نیم شه رانندگ

 جوابش را ندادم. 

 

 ظرفشویی ظرف سوپ را آبکیسر کردم 
ن و داخل ماشی 

 گذاشتم. 

ون آمدم؛ مریم برخاسته بود : ز ا  خانه که بپ  ن  آشپر

ی نگاه حموم کنم ! تلویزیون رو روشنبرم- ن کن! الاقل یه چپ 

 !  کن
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و رفت. من تلویزیون را روشن کردم اما تماییل به نگاه کردن 

 نداشتم. 

 

برای خودم چای ریختم و چند تایی بیسکوییت از بانکه ی 

ن برداشتم. باران دوباره  وع به باریدن  کرده بود. روی مپ   رسر

 

 صدای رعد و برق هم یم آمد.  

 

درست دلم ناگهاین شور خانه را زد. یادم نیم آمد که درها را 

بسته ام یا نه. یا حنی اجاق روشن است یا نه! . پنجره ی 

اتاق خودم را بسته ام یا باز مانده.  تشویش به جانم افتاده 

 بود. 

 

 خانه؟چه بودم؟ آندلنگران اما در یک آن به خودم آمدم؛
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ناخودآگاهم آنجا را این اتفاق بیافتد.  ذهننباید یم گذاشتم 

و من سغ در پس زدنش خانه ی خودش یم دانست 

 داشتم. 

پاهایم را روی کاناپه جمع کردم و دستم را به لیوان چای 

خورد. به امید اینکه شاید جبل یا داغ کشیدم. موبایلم زنگ

 جنان باشند؛ 

 

ن . اما کامران بود. جوابش را  ن برداشتم به طرف مپ  خپ 

 ندادم. دست بردار نبود. 

 

ر ارتباط را وصل کردم و زنگ یم زد. به ناچا .پشت رس هم 

 گویسر را چسباندم به گوشم. 

 

 صدای فریادش گوشم را کر کرد: 
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ون-  نرو! مگه بهت نگفتم از خونه بپ 

 

؟ پیش     ستوین هسنی  کدوم ... کدوم قپی

 حرفش را تمام کند: نگذاشتم

 

 پیش مریم هستم. داد نزن! -

 مکث کرد. سکوت در گوشم پیچید. 

 

دم. بازی یم کرد با من یا واقعا فکر یم   لبهایم را به هم فشر

 خطاها را تکرار یم کنم. رنجیده بودم : کرد من دوباره همان

 

ید برم آنفوالنزا گرفته. اومدم کمکش کنم!  اما بعدش شا-

 ؟ جاهایی که دوست دارم. اعتیاد دارم یم دوین 
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اعتیاد به  االن که یادم اومده  کرمش افتاده توی جونم... 

 بعیصن کارا رو نیم شه ترک کرد! 

 

 با صدای خفه ای گفت: 

 

- !  دهنتو ببند ...خفه شو لعننی

 پوزخند زدم: 

 

 داری خودتو خسته یم کنن ! -

 

گذشته موندین! انتقامت رو   توی تو و اون خونه برای من

،  بگپ 

 

به هات رو بزن! من قبول یم کنم ؛ تحمل یم کنم ویل   ضن

 ر خودمو یم کنم . بعدش من کا
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خودت یم دوین که تا تهش رفتم . پس واسه من فاز  

 تعصب برندار. همتون نامردین  اینو یادت باشه. 

 

 زمزمه کرد:  

 نم کردی!  خدا لعنتت کنه آشا! خدا ازت نگذره! مجنو -

 

 انگار جای شلویعن بود. صدای فرانسوی حرف زدن یم آمد. 

 

 پس رفته بود پاریس ! 

 

 گفتم: 

 

من همه ی لعنتها رو به جون خریدم. پیدا نیست؟ تو هم -

 شدی یه کنه و چسبیدی به یه مردار! 
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 ولم کن بابا!   

 

ن ها را چک کرده   نباشد. دوربی 
انگار تالش یم کرد تا عصباین

  بود؟

 

 ده بود نیستم! چطور ... چطور فهمی

 گفت: 

 

من همیشه اینجا نیم مونم. چند روز دیگه بر یم گردم. -

 اونوقت تو رو به سالبه یم کشم.  

 

 خندیدم: 

 کایم! -

سکوت کرده بود. حنی خالصه کردن  اسمش هم برایم 

ین بود.   شپ 
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 برگشته بودم به قبل؟

!؟ عشق یکطرفه؟ گفتم  : . به وقِت عاشقی

؟ -  چرا خودتو اذیت یم کنن

 چرا ؟

. اگر هزارتا سند هم بیاری نیم توین   تو مسوول من نیسنی

 !  شوهر من بایسر

 

دل من با تو نیست. اون دل رو دادم به سگ خورد. االن   

هیچ  حیس بهت ندارم. یم دونم که تو هم چشم دیدن منو 

 نداری. 

  

ن من رسیدم به تهش؛ صپی یم کنم ! هر بالیی تا برگردیببی 

 رم. یم خوای رس من بیار! بعدش بذار ب

  

 زمزمه کرد: 
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و یم شکنم. چه غلطا!  اگر دست از پا خطا کنن قلم پات-

 منه!  دیگه افسارت توی دست

 

 بلند بلند خندیدم: 

 آهان! همونطور که افسار آواز توی دستت بود؟ -

مه جوایی نداد. از یاد آوری آواز تمام جانم آتش گرفت. زمز 

 کردم: 
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 برو به جهنم. -

 و ارتباط را قطع کردم. 

ن تقصپ   او  کیم چای خوردم تا بغضم فرو برود. همه چپ 

 بود! او کرد؛ 
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د ؛ اما تا این او من را به جهنم فرستاد! دلم یم خواست بمپ 

 آرزو را کردم؛

 

 پشت بندش لبم را گاز گرفتم.  

 

های شلوغ پاریس  بانحتما نشسته بود توی کافه ای در خیا 

 ؛ و در رسمای شب 

گوشه ی گریم انتخاب کرده بود و دوستش که نامش را 

 نمانده بود؛یادم

 

اب سفید یم ریخت و بعد هم مست یم کردند و   برایش رسر

  ! ن  بعدش خانه ای بود و دو تن آتشی 

 

ون دادم. تصورش هم نابودم یم کرد.  نفس سنگینم را بپ 

تصور بودنش با آواز یم مردم و زنده  مثل همان روزها که از 

 یم شدم. 
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مثل همان وقت ها که در تاریگ شب وقنی در رختخوابم  

 غلت یم زدم ؛

 

تصور یم کردم که حاال چگونه آواز را بغل کرده، چطور  

کنار گوشش حرفهای عاشقانه یم زند و به چشمانش نگاه 

 یم کند. 

اشاره ام  همان شبها که چشمم را یم بستم و نوک انگشت

کردم صورتش را لمس   یم را در خالء تکان یم دادم  و فکر 

 یم کنم. 

 

مژه های بلندش را  و بعدته ریش زبرش و دماغ کشیده اش 

و بعد لبهایش را. و بغضم یم شکست و رسم را در بالشتم 

فرو یم کردم و از ته دلم یم گریستم و به خدا شکایت یم 

 کردم. که چه شد عدلت؟

 

 یی به رسم آوردی! ان چه بالآه کامر  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1041  

گلدارش را تنش کرده بود و با صوریی   مریم حوله ی سفید 

 ملتهب به سالن آمد. نگایه به من انداخت : 

 

؟-  چرا دمغن

  

برخاستم و چایی که نخورده بودم و رسد شده بود را روی 

ن گذاشتم:   مپ 

 سوال داره؟ -

 

خانه رفتم و برایش پر  ن تقال و لیمو شانه باال انداخت. به آشپر

ین قاچ کردم  ه و آوردم: و در بشقاب گذاشتشپ 

 

 چه خپی از فرداد؟ -

 

 اخمهایش در هم رفت: 

 سوالت تکراریه! آلزایمر داری؟ -
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. مریم نگایه به من انداخت و شماره ی فرداد را گرفتم

 خودش را به آن راه زد و مشغول عوض کردن کانال ها شد. 

 

ن زنگ فرداد جواب   داد: با دومی 

 الو سالم فلفل! -

  

 بلند خندیدم: 

 وای فرداد! سالها بود که اینو نشنیده بودم! -

 او خمیازه کشان گفت: 

 

ن اومدی و - خب حاال شنیدی؟ یم بینم از خر شیطوون پایی 

؟ مثل آدم  حرف یم زین

 

 !  چند بار اومدم خونه ی کامران ؛ اما محلم نذاشنی
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طرف پنجره . پرده ها را به موهایم و رفتم به دست کشیدم

 نار زده بودم و تصویر خودم را در شیشه یم دیدم: ک

 

م! -  ببخشید دیگه! شوکه بودم. االن ویل بهپی

 گفت: 

ایط جدیدت! -  خوبه! چه زود کنار اومدی با رسر

 مکن  کرد و بعد با لحن جدی گفت: 

و جر توی رست یم گذره آشا؟ تو آدم این طور آروم-

 ! رسخوش بودن نیسنی 

 

خواهش یم کنم رسر جدید درست نکن! اون مرد راه دوره و  

 االن دستش به جایی نیم رسه! 

 انگشت کشیدم روی زخم صورتم: 

 تو هم؟ -
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تو هم فکر یم کنن من نقشه دارم؟ ندارم! بخدا ندارم . اما 

فکر نکن که در برابر بیشعوری و کارهای کامران سکوت یم 

 کنم. 

ن کاری که یم خوام ب  م و از این کنم اولی  اینه که یه وکیل بگپ 

م!   مرتیکه طالق بگپ 

 گفت: 
ی
 با یی حوصلگ

 

 حاال فعال در اینباره حرفن نزنیم! بعدا حلش یم کنیم! -

ی بزنیم بر بدن؟   ن ون یه چپ   بیام دنبالت بریم بپ 

به  انعکاس الغری خودم در شیشه ها  دقت کردم. خییل 

 حال نزاری داشتم: 

 خونه نیستم! -

 ب گفت: متعج

 واویال ! -

 گفتم: 
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خونه ی مرییم هستم.چند روزی هست که  آنفوالنزا -

 گرفته و یه رسه افتاده . 

 مضطرب و هول شد: 

 

؟ گ؟ االن چطوره؟  -  جر

ه! -  بهپی

 من میام اونجا! -

 بیا! -

 تشر زد: مریم

 بگو نیاد! حوصله ندارم! -

 

 اما من گفتم: 

چند مرده به اید. بیا ببینمبیا! شما هم که مثل سگ و گر -

 حالجی . 

و ارتباط را یی خداحافیطن قطع کردم. مریم قاچ پرتقال را 

 کوبید درون بشقاب و گفت: 
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؟ من اگر نخوام با این آدم روبرو - آخه چرا دعوتش یم کنن

 بشم باید کیو ببینم؟  

یم دانستم در جوابش را ندادم. من از ته دلش خپی داشتم. 

 فقط دلش او را یم خواهد. حال و هوا این

فرداد با یک دسته گل رنگارنگ آمد. با لبخندی که دوستش 

 داشتم. از جلوی در کنار رفتم. آهسته گفت: 

 چطوری عزیزم؟ -

 گفتم: 

 خوبم پش خاله جونم! -

 ابروهایش را باال داد و گفت: 

 خوب داره. جایزه داره...این استقبال جایزه ی این-

بسته یب کاپشنش و چند و دست کرد داخل ج

بسته شده بودند  مستطییل که روی هم با روبانشکالت

ون آورد و گفت:   بپ 

- !  اجی مچی الترجی
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. از ته دلم خندید م و دلخوش شدم. یاد گذشته خندیدم

ن روش دلم را به دست آورده  افتادم! روزهایی که به همی 

. یم شناخت. شکالت ها را گرفتمبود. فرداد من را خوب 

 آهسته و با ژست خایص گفت: 

 ریا نباشه ؛ از سوییس رسیده! -

 کشید: و رسگ به سالن

 ننه ی فوالد زره کجاست؟ -

 منتظرت نشسته!  -

 او وارد سالن شد و با صدای بلندی گفت:  

مرییم خودم. نفس فرداد. حاال دیگه مریض یم یسر و سالم-

؟ به من
ی

یم دی؟ نیم و تماس هام رو جواب نچرا پیامنیم گ

 من دلم
ی

 خلباین که دلش به فکر فکر یم اگ
ی

فته؟ نیم گ

 مردم بازی کنه؟عشقش باشه ممکنه با جون
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ی اش را که روی بلوز و شلوار ساده ی  مریم ژاکت  خاکسپی

 سفیدش پوشیده بود ؛ دور خودش پیچید و گفت: 

 

 مزه ی بیخودی نریز! -

 

 مریم: انوانفرداد گل را برد و گذاشت روی ز 

 

 تقدیم به تو با عشق! -

 

من روی کاناپه ای نشستم و فرداد خودش را کنار مریم جا 

 داد. مریم گفت: 

  

ی و بعد من- ن ! ویروس یم گپ  حوصله پاشو برو اونور بشی 

 ندارم! ی مرییصن تو رو 

 فرداد ذوق زده گفت: 
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 آخ یعنن انقدر نگرانیم؟ -

 مریم روبرگرداند: 

 

مایل تو رو بکنم. صاحاب که م که باید حخودمنگران-

 نداری! 

 

 فرداد موبایل و سوییچش را روی دسته ی کاناپه گذاشت: 

 

!  ویل خب دیگه تو صاحاب که دارم . اونم- چه صاحایی

 جای خود داری!  هم

 

 و یک تکه از آن به دهان گذاشتم: من شکالیی را باز کردم

 

پس چرا اذیت یم وقنی انقدر همدیگه رو دوست دارین؛ -

 حلقه ی نامزدیه! کنید. بابا خرجش یه 
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بندازین دست هم تموم بشه بره دیگه! خاله هم که از 

 خداشه! 

 

 مریم در هم فرو رفته بود. فرداد گفت: 

 

وع دوباره داشته  ده ها بار ازش خواستم- بگذره و یه رسر

 باشیم. 

 اما مثل خوندن یس تو گوش... 

 

قورت  . فرداد آخر جمله اش را مریم اخمالود نگاهش کرد 

 داد و گفت: 

 

یم زنم یم گه مریم مامانم بنده ی خدا هر دفعه که زنگ- 

 رو رایصن کن! ما یه غلیط کردیم ؛

 تموم شد و رفت!  
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خانوم ول کن ماجرا نیست!  مثل سگ! حاال اینپشیمونم

 بابا چند سال ازش گذشته دیگه تمومش کن!   

 

 وض گفت: مریم جوایی نداد. در ع

 امروز رسیدی؟  -

 فرداد لم داد : 

 

بریم نه دیروز اومدم. تا آخر هفته هم هستم. میایی با هم-

 رشت؟  

 

 مریم یی هیچ شگ گفت: 

 نه!  -

 فرداد آه کشید. مریم گفت: 

ن - ؟ یه چپ   ی سفارش بدیم واسه شام. یم موین
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ن کرد. مریم دست کشید به گلهای  فرداد رسش را باال و پایی 

 روشنل
ی

شد و طیف و رنگارنگ و آسمان با رعد و برق بزرگ

  اش از پنجره پخش شد داخل سالن. روشنن 

  

دنیا با ما بازی های زیادی کرده بود. هر کداممان را جوری 

رنجانده و امتحان کرده بود و حاال ارواح آسیب دیده امان  

 ه دنبال التیام بودند. ب
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 شب را ماندم پیش مریم . 

 

 فرداد هم ماند.  

ن بکند.   مریم هر چه کرد نتوانست او را رایصن به رفیی

ن   تختش . همانجا روی کاناپه خوابید و من در اتاق مریم پایی 
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باران یک بند یم بارید و بند آمدین هم نبود. و گایه رعد و 

 برق یم زد. 

 

عوض شده و فکرم هم مغشوش  بود و به هر  جای خوابم 

 فکر کردم. چه که یم توانستم 

 

 به گذشته و امروزم. 

 

به کامران و اجبارش  و به جبل. و وقنی که به زحمت خوابم 

 برد؛

 

ترسناک ترین کابوس ممکن را دیدم. شیخ من را در اتافی  

زنداین کرده بود. برهنه بودم. لخِت عور  و گردنبند طالی 

 از گردنم آویزانبز 
ی

 بود. رگ
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وب   یم خورد و من را با شیخ روی مبل لم داده و مشر

کش نگاه یم کرد. جامش را گرفت طرفم و چشمان ناپا 

 گفت: 

 

- !  برقص برام! تو مثل حور بهشنی هسنی

 من خنده ی مستانه ای زدم. 

 

 و رقصیدم . 

 

و شیخ پشت رس هم اسکناس ها را یم یی لباس یم رقصیدم

 تنم 
ی

ریخت روی رسم. بعد ربدوشامپی ابریشیم سیایه  رنگ

رفتم و روی پایش نشستم و دست انداختم گردنش  کردم و 

 و گفتم: 

 

 دلم یم خواد برم پاریس و کیف و کفش بخرم.  -

 شیخ میان رانم را لمس کرد. بدم نیم آمد. زمزمه کرد: 
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 هر جر بخوای یم خرم! -

 

 با هواپیمای خودم یم برمت پاریس!  

 بعد کیس در زد. 

شد. نیم نگایه به من کرد و در باز شد و جنان بود که وارد

ن و اسکناس ها را یم ریخت داخل کیسه  خم شد روی زمی 

 . 
ی

 ی سیاه بزرگ

شیخ با تن من ور یم رفت. یکهو گردنبند دور گردنم تبدیل  

 شد. به م
ی

 ار بزرگ

 

جیغ کشیدم. شیخ ترسناک شد. جنان قهقهه زد و کامران با 

 تپی به جانم افتاد.  
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م عرق چشم باز کردم. تمام تنبا تکان های دست مریم 

 کرده بود. مریم یی حال بود. دستانش داغ بودند. 

 در تب یم سوخت. 

 زمزمه کرد: 

-  .  پاشو آشا! داری خواب یم بینن

 

ن شدم و   دستم را گذاشتم روی قلبم و گفتم:  نیم خپ 

 

 کابوس یم دیدم! -

 مریم یی حال روی تخت افتاد: 

 آره یهو جیغ کشیدی!  -

 

خانه رفتم. آهسته در یخچال را باز دم و ببلند ش ن ه آشپر

 کردم و برای خودم یک لیوان آب ریختم. 
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فرداد پتو را از روی تنش کنار زده  و در خودش جمع شده 

 بود. 

 

رفتم و پتو را روی تنش مرتب کردم و به اتاق برگشتم. 

 پیشاین مریم را با کف دستم لمس کردم . 

 داغ بود.  

 

 . گفتم:  سوختداغ یم مثل اجاق 

 مریم خییل تبت باالست! -

 

 زمزمه کرد : 

یه شیاف استامینوفن میذارم. نگران نباش! آنفوالنزاست -

 دیگه... 

 

یم گرفتش تا مثل همه ی وقتهایی که دردی داشت و. آسان

 خم به ابروی من و مامان نیاید ! 
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 آه مامان!  

 

. ده بود یدار شب صبح روز بعد مریم زودتر از من و فرداد 

خانه رفتم؛ ماسک زده بود و در حال آماده  ن وقنی به آشپر

 کردن صبحانه بود. گفتم: 

؟ -  مریم! چکار یم کنن

 شانه باال انداخت: 

 

پیدا نیست؟ دارم صبحونه آماده یم کنم. نگران نباش ! -

 دستامو با صابون شستم و الکل زدم . 

 

 نشستم. آسمان آفتایی شده 
ن ه نگار نبود. ارفتم و پشت مپ 

 انگار که دیشب باران غوغا یم کرد. گفتم: 
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احت یم کردی ! من خودم صبحونه آماده یم  - اسپی

 کردم. 

 

نه! حالم خوب شد. انگار تب دیشب ته ماجرا بود! راسنی -

 تو چه خوایی دیدی؟ 

یادم آمد به خواب ترسناکم. به کابویس که تا حدودی 

 واقعیت داشت. گفتم: 

! از همون- !  خواهیچر
ی

 بهای همیشگ

 

فرداد سالم کرد و رس هر دویمان به طرف او چرخید. مریم 

ن گذاشت.  نیمرو درست کرد و عسل و کره و گردو را روی مپ 

ن   من نان تست کردم و فرداد آرنجش را گذاشته بود روی مپ 

و مریم را نگاه یم کرد. آخر رس مریم طاقتش تمام شد و 

 گفت: 

 

 ! دست بردار فرداد! رنگم رفت-
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 فرداد گفت: 

 

ه بیا - تو رو خدا لجبازی رو بذار کنار! امروز که حالت بهپی

ون!    باهم بریم بپ 

 

 مریم بشقاب پر از نیمرو را گذاشت میان سفره و گفت: 

 م با خواهرم خلوت کنم. نمیام! آشا اینجاست و یم خوا-

چطور پریدم آنقدر نگاه  فرداد ملتمس بود که نیم دانم

 : وسط حرف مریم

ه دیگه. انگار روز های آخر - من دارم یم رم. تو حالت بهپی

 بیماریت اومدم و کاری هم از دستم بر نیم اومد.  

 مریم صندیل را عقب کشید و گفت: 

 بسالمنی کجا؟ -

ن و نشستم:  نان ها را گذاشتم روی  مپ 

همونجایی که بودم! در و پیکر اون خونه رو درست -

ن کامران هم تو   ی حیاطه. نگرانم! نبستم. ماشی 
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 فرداد خوشحالیش را نتوانست پنهان کند: 

 خب پس بهونه ای نداری! -

 مریم حواسش به من بود: 

 خب با هم یم ریم! منم میام اونجا! -

 گفتم: 

 خودت برس. -
ی

نه بابا! دیگه بهش عادت کردم. تو به زندگ

این روزا تنهایی واسه من خییل الزامیه. یم دوین که  دارم  

اوری یم شم. واقعا یم خوام تنها باشم. دیشب تا حاال ریک

 کافیه . 

 برای خودش
ی

 مریم سکوت کرد و فرداد لقمه ی بزرگ

گرفت. و من تند تند صبحانه خوردم و با قلنی که ماالمال 

و در برابر اضار مریم مقاومت از غصه بود ؛ پالتو پوشیدم

کامران   کردم و به بهانه ی پیاده روی خودم رایه خانه ی

که  چقدر بیچاره ام و چقدر شدم. در راه به این فکر کردم

خواست  با فرداد دلم یم  تنها هستم. دلگپ  نبودم از مریم و 

وقت خصویص را بگذراند ؛ شاید حالش بهپی شود و شاید 
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فرداد بتواند او را به راه بیاورد. اما برای تنهاییم خییل 

ن ناراحت بودم. پاهایم هم  بودند.  که  سنگی 
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 تا به خانه برسم. سالنه سالنه دو سه خیابان را یط کردم

 

ی  ن رس راهم  برای آنکه کاری کرده باشم ؛ نان بربری و سپی

گرفتم. از سوپر مارکت هم چند تایی شکالت و یک خوردن

بطری شپ  و بیسکوییت خریدم و به طرف خانه رفتم. از 

دم. به انتهای کوچه رسیجلوی خانه ی بابا مهران گذشتم و 

 خیس بود . حیاط هنوز هم

 گیاهان درون باغچه ها طراوت خایص داشتند.   

 

درختان یی برگ و بر هم براق بودند از ریزش باران دیشب. 

 خانه همان بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1063  

وک تر از شب قبل به نظر یم رسید.    اما مپی

ی کردم . برای خودم ماکاروین درست کردم.  ن  آشپر

 

ن ی کردم جبل را  گوش   بعد ترانه های و اشک ریختم و سپی

فکر کردم و به پاک کردم. به تمام روزهای با او بودنخوردن

 رویایی که یم توانستم با او داشته باشم. 
ی

 زندگ

 

یی میل ناهار خوردم و بیشپی با غذایم بازی کردم. و بقیه  

روز را کز کردم روی کاناپه وفیلم دیدم. هر ساعنی که یم 

 ادم که مریم یم آید. خودم امیدواری یم دگذشت به 

ی نشد. حیاط تاریک شد. باران دوباره بارید و من  اما خپی

نکردم و  با روشنایی متصاعد از حنی چراغها را روشن

 و صبح کردم. صفحه ی تلویزیون شب را گذراندم

 

پانزده روز تمام گذشت. من بیشپی این پانزده روز را تنها 

 بودم.  
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در خیابان ها. حنی به اضار نروز قدم زدبود هر  کارم شده

م هم رفتم. گفت تمام مشکل من از شوک مریم  پیش دکپی

س است.   عصنی و اسپی

 

تجویز کرد. کاری برایم آرامبخش نوشت و پیاده روی آرام 

تا پارگ در همان که خودم هر روز انجام یم دادم. یم رفتم

 م. مها را نگاه یم کردنزدیگ ها روی نیمکت یم نشستم و آد

 

یم آمدند و بازی یم کردند. بچه هایی که با مادرانشان

مردهای بازنشسته ای که گرویه در پارک یم نشستند و پپ 

کارت بازی یم کردند و ترانه های قدییم یم خواندند و 

دست یم زدند. کاله های بافتنن رنگ و رورفته اشان و 

  کردند را نگاه یمکاپشن و ژاکت هایی که روی هم تن یم

 کردم. 
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ستان هایشان  که از دبپ 
این فرار یم کردند و در پارک با و دخپی

معشوقشان قرار یم گذاشتند.  روزم را اینطور یط یم کردم 

. تماییل به خوردن غذا نداشتم. خودم را با هر چه دم 

دستم بود سپ  یم کردم. ردز را شب و شب را صبح یم 

نکه مریم یم آمد. ساعتها را؛ مگر ای کردم. عبث یم گذراندم

وع یم کروم. لباس مرتب یم نقش بازی کردنمآن وقت را رسر

پوشیدم. غذای خوشمزه یم پختم و از او استقبال یم کردم. 

پانزده روز نبودن کامران به قدر یکسال گذشت. همه ی 

تاری    خ ها کش یم آمدند و  انگار او قید من را زده بود. مثل 

نجپ  نامری  تاهل من را به  خواست من را با ز اینکه فقط یم

 خودش متصل کند. 

   

آسمان آنقدر سفید و روشن بود که شب را روشن کرده 

 بود. به مریم که شیفت شب بود پیام دادم: 

 

 فکر کنم یم خواد برف بباره! -
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 نوشت: 
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 چطور مگه؟ --

 

ران رو آخه آسمون سفید شده. یم دوین چند ساله برف ته-

 ندیدم؟ 

 

ون رو ندیدم. دارم از - . من بپ  خب امیدوارم بباره که ببینن

م.   یم مپ 
ی

 خستگ

 

 از شبکاری متنفرم.   
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 موقع ها با هم آدم برفن درست یم کردیم؟ یادته اون-

 

 شکلک خنده فرستاد.  نوشتم: 

 

 رگردیم به همون موقع ها.  من و تو و مروا ! کاش ب-

 

ن بیاد و آ- ب کنه؟  با وجود اون دم برفیمون رو خراکه معی 

ف اصال دلم نیم خواست برگردم به اون موقع!   یی رسر

 راست یم گفت 

 

ن ما را اذیت یم کرد. به هر نحوی که یم توانست   معی 

 دخلمان را یم آورد. نوشتم: 

 

 ش رشته بخوریم. فردا از بیمارستان بیا اینجا! ناهار آ-

 مکث کرد. یک دقیقه بعد نوشت: 
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 من فردا صبح دارم یم رم رشت! -

 

متعجب به پیامش نگاه کردم. پس فرداد او را رایصن کرده 

 بود. نوشتم: 

 مگه فرداد اومده؟ چه خوب که رایصن شدی! -

 

 نوشت: 

فرداد اومده و دیشب رفته رشت. خاله سکته کرده و توی -

یه.    بیمارستان بسپی

 قلبم یم لرزد. لبم را گاز گرفتم: 

  

 ی! کاش منم یم تونستم بیام! اتفاق بدوای چه -

 تند نوشت: 

- !  بیایی
 یم دوین که نیم توین
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 .  خودم بهت  حال و روزش رو خپی یم دم 

اینطور باشد. من یک  خودم کرده ام. خودم خواستم که

آدم طرد شده بودم. هیچ کس من را نیم خواست معلوم 

 است که خاله بادیدن من حالش بدتر یم شد. 

 

 زدم: تلچن  لبخند  

 

- !  باشه عزیزم! مواظب خودت باش مرییم. شب بخپ 

ن افتاد. زانوهایم  ن و روی زمی  تلفن را پرت کردم. خورد به مپ 

رس و ته ترگ چشم  دوختم. را بغل کردم و به رسیال یی 

 آخرین بار خاله را در دیی دیده بودم. 

 

همان سایل که با فرداد آمده بود. تحویلم نگرفت. گفت  

فت آمدم. گفت ؛ اش تباه کرده ام. گفتم برای کار و پیشر

 ه ست. گفتم؛ اونجا جای من نبود. بهون

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1070  

اروپا گفت؛ مامانت رو نابود کردی! گفتم؛ فرض کنید رفتم  

 گفت؛ تا کار آدم جر باشه!  !  

 

خیایط بزرگ کار یم کردم.  و گایه شیطنت آن روزها در یک

نشانش دادم و گفتم؛ هایی هم یم کردم. بردم و  خیاطخانه 

ع و قانون که نکردم.  اینجا محل کارمه. من خالف رسر

ات رو دیدم و من خفه خون پوزخند زد و گفت؛ عکسه

ف لعنت   یی رسر
ن فرستادم. معینن که هر گرفتم!  و به معی 

 دقیقه 

برایم نقشه ی جدیدی یم ریخت. و دیگر خاله را هیچ 

 وقت ندیدم. 
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پرده ی سالن را کامران  وقنی نبودنصبح روز شانزدهم از 

 کنار زدم با حیاط یکپارچه سفید رنگ مواجه شدم. 
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 همه جا سپید شده؛  

 

 روی رسدر، رس دیوارهای حیاط و درختان و بوته ها. 

 قلبم تند تند زد.  دویدم به طرف در و قفل ها را باز کردم. 

 باد یخ خورد به صورتم.  

 

 ز فرط خوشحایل و هیجان. خندیدم. خنده ای ااز ته دلم

 

مدتها بود اینطور عمیق نفس نکشیده و هیجان زده نشده  

 بودم. 

 

 وار خواب پنبه ای رفتم وسط حیاط . با همان بلوز و شل

 

یم پاهایم در برف ها فرو یم رفت و رسمای عجینی به جانم

 نشست. 
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دستانم را با احتیاط فرو کروم داخل برف ها و یک مشت 

 چپاندم داخل دهانم. برداستم و 

 

 و بعد مشت مشت برف ها را به هوا ریختم.  

ای پنبه چرخیدم و خندیدم و بعد نفس زنان روی برف ه

 ای دراز کشیدم. 

 

یم لرزیدم اما دلم نیم خواست بلند شوم. برف  آرام یم 

 بارید. 

 

 و دانه ها یم ریختند روی پوستم و آب یم شدند.   

 

 ای جیغ یک گربه؛ صدای در حیاط آمد و بعد صد

ن روی برف  ر قدم برداشیی ر قپ  چشمانم را باز کردم. صدای قپ 

 ها. آمده بود! 
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 کامران باالخره آمده بود! 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 211#پست

 

 پلک زدم ؛ یک بار ، 

 

 او باالی رسم ایستاده بود. دوبار و بار سوم

با پالتوی سیاه و ژاکت خردیل موهای سیاهش بلندتر شده  

انه ها و موهایش نشسته انه های برف روی شبودند و د

 بود. پلک زدم.. 

 

 او نگاهم کرد. دوباره پلک زدم؛ رسی به تاسف تکان داد.  
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 دهانم را باز کردم که بگویم ؛سالم!   

 او پیش دسنی کرد: 

 

 این چه وضعیه! دیوونه شدی؟ -

 

که دروغ نیم با خودم که نیم توانستم بجنگم! به خودم

 گفتم! 

 

 غرق ط شکمم انگار یکر یم زد و وسکندت  قلبم 
ی

ناو جنگ

 شده بود. از آمدنش خوشحال بودم. 

آخر میان آن همه تنهایی ؛ بودن ناگهاین او مثل معجزه  

 بود. چمدانش را بلند کرد و گفت: 

 

 پاشو بیا داخل! رسما یم خوری! -

 و دو قدم در برفها برداشت . 
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ن شدم و گفتم: نیم   خپ 

 سالم! -

 

 رس شانه نگاهم کرد:  ت از برگش

 علیک سالم! -

 و به طرف ساختمان رفت. 

 

؟ یک سالم ن کوتاه؟ ناامید برخاستم و دنبالش راه همی 

 افتادم. 

 بعد از این همه آمده بود و فقط یک سالم کوتاه یم کرد؟!  

 

لباسهایم  را تکاندم و وارد ساختمان شدم. چمدانش را کنار  

ل سالن ایستاده و داخ ش همراهرو گذاشته بود. خود

ون پنجره نگاه یم کرد.   دست در جیب هایش به بپ 

 

 دست و پایم را گم کرده بودم.  
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آنقدر رسد و یی روح بود که نیم دانستم باید چه حرکنی  

 کنم. و در آن لحظه بر خودم لعنت یم فرستادم. 

 

 که گفت: از پشت رسش گذشتم و چند مپی دور شده بودم

 وایسا! -

 به او بود. گفت: ت شدم. پشتما ثابهمانج

 برگرد ببینم!  -

 

واضح و از موضع قدرت حرف زد . برگشتم  و نگاهش 

کردم. چهره ام را کاوید . به خدا که سوسوی مهرباین را 

 هنوزم ته چشمانش یم دیدم. 

 

 زیدم. یی اختیار لبم را گ 

 

 اخم کرد و گفت: 
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ون-  نرو؟مگه بهت نگفتم از خونه بپ 

   

ندادم. دلم یم خواست سپ  نگاهش کنم. دو قدم  ابجو 

 جلو آمد. بوی رسما و عطر مانده یم داد: 

 

 چرا جواب نیم دی؟ -

  

کالفه بود. دست کشید به موهایش. دانه های برف روی 

خیس بود. موهایش آب شده بودند و حاال موهایش 

 نگاهش را دوخت به فرش

 : 

ون نرو! بعد وقنی خواستم برم بهت گفتم از این خو - نه بپ 

 دم ؛من هنوز پرواز نکر 

 

 تو توی خیابون بودی!  
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 لبخند زدم: 

- !  کامران! تو این آدیم که داری  اداشو در میاری نیسنی

 

  اینطور تعصنی بودی؟ 
 تو چه زماین

 

 ؟ چرا داری منو اذیت یم کنن  

 

 تو نیست.  این رفتار اصال در شان 

خندید و رس تکان دادو  زد زیر خنده. من قالب تیه کردم. 

د. رستاپایم را  جوری نگاه کرد که حس کردم برهنه نگاهم کر 

 ام. حتم داشتم صورتم رسخ شده. 

 

خط صاف شد و بعد انحنای لبخندش تبدیل به یک

 ز: کرد و چشمانش را ریسگرمه هایش را در هم
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؟ مگه گویه که تو -
ی

تو داری به من از شان و شعور یم گ

 تو و خانواده ات بود؟  خوردی در شان

 

مگه وقنی داشنی یه بیشپی فرو یم رفنی توی اون کثافطها 

 به فکر ما بودی؟ 

 تنم لرزید. 

 

 پاهایم سست شدند. ناله کردم:  

  

ا رو یادمالتماست- ن  نیار! یم کنم کامران! این چپ 

 دستانش را زد به پهلو هایش: 

  

؟ اتفاقا یم خوام به یادت بی-
ی

ارم که یه ِا ؟ راست یم گ

! اصال از کجا معلو  ن  بیشپی عذاب بکیسر ون رفیی م که این بپ 

 هات ... 

 جیغ کشیدم: 
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بس کن کامران! تمومش کن! به خداوندی خدا خودمو یم -

 شم.  ک

 کامران فریاد کشید: 

- 
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 بکش! 

 

 خودتو بکش و همه رو راحت کن! 

 

 ندادی! تو حنی عرضه ی این کار رو هم

 .  گریه کردم

 سخت و دلسوز  و از میان هق هق هایم گفتم:  
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. تو که منو نیم کامران! من ازت نخواستم- منو برگردوین

 خواسنی چرا این کار رو کردی؟ 

 دت و هم منو آزار یم دی؟ من... چرا هم خو 

 

 نتوانستم ادامه بدهم . گفت: 

 بیخودی گریه و زاری نکن! -

 

 تا ساده ام! من دیگه نه عاشقتم و نه مثل اون وق

 

من و تو با هم یه حساب و کتایی داریم که باید تسویه اش  

 کنیم. 

 

 انداره که زجرم دادی؛ آزارت یم دم. به همون

ن بره آشا!   نمیذارم آب خوش از گلوت پایی 
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با پشت دست اشکهایم را پاک کردم و زل زدم به چشمانش 

 که هنوز هم به نظرم خواستنن و مهربان بود. 

 

 ست من با چه آدمهایی مواجه شده بودم. یم وداناو چه  

 

اره ی آت  ش یم بارید . مردهایی که از چشمشان رسر

 

آنهایی که هوس در چشمانشان رد رسخ رنگ یم انداخت.  

آنهایی که فقط با نگاه کردن به من خمار یم شدند.  او چه 

 یم دانست که چقدر نگاهش زیبا و خواستنن ست. 

 

 گفتم: 

 

 ی!  تو باعثش شد-

 

 چشمانش گرد شد و ابروهایش باال پرید: 
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 حرف بیخودی نزن! -

 

 من؟   

 

ا تکان دادم. ُبراق شدم  و به زور قدم برداشتم رسم ر 

 طرفش: 

 

- !  آره تو! توی لعننی که با آواز روی هم ریخنی

 

 تو که به من رحم نکردی! 

 

یم دوین وقنی داشنی با آواز عشقبازی یم کردی من چه 

 کشیدم؟دردی یم  

 

 اصال فکرشو بکن !  
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 آهسته گفت: 

 ادامه نده... -

 

 تازه شجاع شده بودم . گفتم: 

چرا ادامه ندم؟ هان؟ چرا هیچ وقت نخواسنی درباره ی -

؟ این دروغه که تو اونو به من ترجیح  آواز حرف بزین

 دادی؟ آره؟ 

  

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 
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 نه دروغ نیست ! -
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د ن ده سال حرف کیم ه ساسپ  ن  بود! سپ 
ل از تو کوچکپی

 نیست. 

 

مرد بودی ، اگه به قول خودت عاشق من بودی؛  تو اگه

 واسه بودن با آواز عشقمون رو به سیایه نیم بردی! 

 

 مجبور شدم... 
ی

 اون کار رو نیم کردی که تهش بگ

 

 جوایی نداد. 

 

 کالفه دست کشید به پیشانیش.   

 

وع کرده حق با من بود! او کیس   بود .  بود که اول رسر
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اهنش را بو   مگر من در تبش نسوخته بودم؟ مگر روزها پپ 

 نکشیده و بوی تنش را به جانم نفرستاده بودم؟

 

مگر من هماین نبودم که در دام عشقش ماندم. مگر نگفتم  

در هر صوریی هستم؟  رفتم  چون او دیگری را برگزیده 

 بود. 

 

بودم ناامن بود.  منن که حاضن رفتم چون جهانم بدون او  

 کل زندگیم تکرار بودن او باشد. 

 رفتم و بدترین ها نصیبم شد. 

 

 در تمام لحظات رسدرگیم  

 

 ام  به او فکر کردم. برای او جان دادم. گفتم: 
ی

 و رسآسیمگ

 

 آدم خراب و هرجایی من نیستم! تویی کامران . -
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...به تو یه مرد بوالهویس . تو منو به یه رابطه کو  تاه فروخنی

 یه شب... 

 

 هو برق از چشمانم پرید. یک

 

یک ور صورتم داغ شد. ناباور تراز این نیم توانستم باشم. 

 دستم را گذاشتم روی صورتم. 

کوبیده بود روی زخم کهنه ام. گوشم زنگ یم خورد. تلخند   

 زدم. 

 

از کنارش گذشتم . داشتم یم سوختم. انگار تمام تنم آتش 

 بود. 

 تعادل نداشتند. ایم پاه 

ر گرفته و سوزان بود. رفتم به ا 
ُ
یوان. یک ور صورتم گ

نشستم گوشه ی ایوان یخ زده. برف بند آمده و هوا گرفته 
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ی

بود. مثل تمام روزهای برفن  تهران  به آدم حس خفگ

 دست یم داد. 

کالیعن روی شاخه ی درخت نشسته بود و انگار من را نگاه   

 یم کرد. 

ن همزمان خشمگ ن و غمگی  ر از بودم. خشمم کمرنگ تی 

 غمم بود.  

که روزی از او کتک بخورم. قبل تر یکبار دیگر توقع نداشتم

 یم دانستم.  این اتفاق افتاده بود. اما آن روز حق خودم

 

اق و امیدوار بودم. حاال اما جز زین شکست  آن روزها قپی

ی نبودم.   ن ن چپ   خورده و اندوهگی 

 

همانجا  لباس یشپی با همان یک ال شاید یک ساعت یا ب

نشستم. یخ زده بودم ویل دلم نیم خواست بروم داخل 

خانه. حاضن بودم آنقدر همانجا بمانم تا جان بدهم. مگر 

نگفته بود که برو خودت را بکش؟  این هم یک راه مردن 

 ها! بود دیگر! مثل یی خانمان
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وع   به  که من از آنها هم تنها تر بودم.  برف دوباره رسر

بودم باریدن کرد. زانوهایم خشک شده بود. یی حس شده 

 دیگر. 

رسم را روی زانوانم گذاشته بودم که باالخره صدای در را 

 شنیدم. 

ن . پشت رسم   و صدای دمپایی هایی که یم کشید روی زمی 

 توقف کرد. یی میل گفت: 

 

! پاشو بریم داخ-  ل! یخ یم زین

 زمزمه کردم: 

 نمیام! -

 

ون دنفسش را حر   اد: یص بپ 

 آشا! با تو هستم پاشو بریم داخل یخ زدی! -

م. مگه نگفنی برو خودتو بکش! ؟ -  نمیام! یم خوام بمپ 
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ی! پاشو بریم داخل من - حاال به این روش نیم خواد بمپ 

چند روزی که خونه ام ازت مواظبت کنم!  حوصله ندارم

 اشو! پ

 جوابش را ندادم. 

 

ن شدم . اما درد زیر بازویم را گرفت و کشی  د. نیم خپ 

حس کردم. که آخ بلندی گفتم. مکث شدیدی در پاهایم

 کرد ؛ دو باره ادامه داد: 
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 فایده نداره!  -

 

ت گفت:   دست انداخت زیر زانوهایم و بلندم کرد. و با حپ 
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 یه تیکه یخ شدی! -

 نالیدم: 

 

- ! ن  به درک! منو بذار زمی 

 

  نفس گرمش خورد به صورتم: 

 الغر شدی باز! -

 

با خودش چند چند بود؟ از یک طرف یم گفت بمپ  و از 

 الغری من بود؟ یک طرف نگران

 

 گفتم: 

 

 به جهنم که الغر شدم. حمل تابوتم راحت تره . -
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فشاری زیر زانویم آورد که دوبار صدای آخ گفتنم بلند شد. 

 پا در را هل داد و وارد شدیم. با 

 

 نان گفت: روی کاناپه  و نفس ز من را برد و گذاشت  

 

من حوصله ی دردرس ندارم . اینو بارها بهت گفتم! کالفه -

 ام نکن! 

 

 حرف اضافن نزن! 

 

آروم باش و حرف گوش بده! اینجایی چون من خواستم. 

. خواستم  چون  که باید بریم گشنی

هر جر رو آوار کردی خودت  برگشنی چون که باید  

  .  درستش کنن

 

 حرفش: پریدم وسط 
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 حنی رابطه ی... -

 

 با تحکم گفت: 

ون- از گذشته! رابطه ای نبوده . یه احساس بوده بکش بپ 

 که تاری    خ انقضاش کیل وقت هست رس اومده. 

 

ان  و جپی
. بعد آزادت میذارم که هر تصمییم یم موین یم کنن

ی!   خواسنی بگپ 

 ناحق یم گفت: 

 

؛ من دقیقا چیو واست بای- ان ببینم آقای محسنن د جپی

 کنم؟

 

 زنت بودم؟ 

 

 نه! خواهرت بودم؟ 
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ی عموت بودم. تو هم  که بهم فهموندی در چه نه! نا دخپی

ان کنم؟   حدی هستم.  حاال چیو جپی

 

 یی حالت نگاهم کرد: 

 

 هر جر رو که خراب کردی... -

خانه .  ن  و رفت به آشپر

 

کیم بعد صدای موزیک مالییم آمد. و بعد بوی پیاز داغ ! 

ن  ی یم کرد.  و من از درد شدید پاهایم اشک یم ریختم. آشپر

چطور  حال شده بودم. رسگیجه داشتم و نفهمیدمبعدتر یی 

 خوابم برد.  

 

از صدای او چشم باز کردم. خانه گرم و امن بود و برف بند 

ن نشسته بود.. آمده و در حیاط دوبرابر قبل برف ر   وی زمی 
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حبتهایش گایه فرانسوی را غلیظ حرف یم زد و میان ص 

ندیدو گایه هم صدایش را باال یم مکث یم کرد ، گایه یم خ

 برد. 

 

 حسودیم شده بود به او. 
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 مکالمه اش که تمام شد ؛ 

 

 چشمش افتاد به من! 

 

 لباسهایش را عوض کرده بود و موهایش هم نمناک بودند.  
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 داشت.  گفت: 
ی

 دوش گرفته بود. صورتش برق تازگ

 

ه! از اناهار حا- که  تو غذای گرم ین شانسها نداریمضن

 !  آماده کنن

 

کالباس و سوسیس و بیسکوییت ها رو دیدم. به خودت هم 

؟  رحم نیم کنن

 

 این آشغاال چیه یم خوری؟   

 

ن شدم.  لرز   داشتم. جواب ندادم و در عوض نیم خپ 

باید ژاکت یم پوشیدم با جورابهای گرم. باید قرص مسکن  

 یم خوردم. 

 

ن بودم. هامو   یم را شانه یم زدم. رقت انگپ 

 سالنه سالنه به طرف راهرو رفتم. گفت. 
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 چرا اینطوری راه یم ری؟ -

 

 شانه باال انداختم: 

رو از دست داده. دکپی  چند وقته پاهام دوباره جونش-

گفت باید پیاده روی کنم و قرص هامو بخورم. هر روز یم 

 رفتم پیاده روی. 

 

! تا پارک یا خونه  ن  ی مریم. همی 

 

و به اتاق رفتم. ژاکت سیایه را روی بلوز و شلوارم تن 

 کردم. 

جوراب های پشیم که مریم برایم خریده بود را هم. لباس 

 داشتم. زمستانه ی درست و حسایی ن

 

 کل چمداین  که آورده بودم  پر از لباسهای تابستانه بود.   
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ن یک پالتو را هم موهایم را شانه مریم برایم آورده بود. همی 

 زدم .  

 

 به خودم خوب نگاه کردم. هیچ جذابینی نداشتم. 

! و بدتر از همه   وا رفته و رنگ پریده با دو چشم کدر آیی

زخم نازیبای صورتم. قطعا کامران از رس دلسوزی یا یه 

 خاطر مریم من را اینجا آورده بود!  

 باز داد زد: 

 رمت؟ میایی ناهار بخوری یا بیام به زور بیا-

 

حوصله ی مبارزه نداشتم. ضعیف و بیمار بودم و این 

خانه رفتم.  رسگیجه و لرزش ن هم مزید بر علت بود. به آشپر

ن را چیده بود. زرشک پلو با مرغ های رسخ شده ی  مپ 

 زعفراین و ساالد و یک کاسه سوپ . 
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ن گذاشت و گفت:   پارچ دوغ را روی مپ 

! یه خورده غذای درست و حسایی ب- ن ریز توی بشی 

 شکمت!   اون

 

رغ کنار جوابش را ندادم. برای خودش پلو کشید و تکه ای م

وع به خوردن کرد. حالت تهوع  بشقابش گذاشت و رسر

کاسه ومشغول خوردن گرفته بودم. کیم سوپ ریختم درون

 شدم. 

 

 با دهان پر گفت:  

 بخور توش سم نریختم.  -

 یی حال نگاهش کردم: 

 

 تونم غذا بخورم.  خوب نیست! نیم حالم-

 فیلم بازی نکن! -
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فرو دادم. به شدت  آه کشیدم . دو قاشق سوپ را به زور 

 رسدم بود و یم لرزیدم. گفتم: 

 

 کامران! فکر کنم رسما خوردم.  -

کیم دوغ خورد و به دقت من را نگاه کرد. دستش را پیش 

 آورد و پیشانیم را لمس کرد و متعجب گفت: 

 چه تنی داری ! -

 . تاریک یم دیدمش. مثل سیایه شب. زدم پلک 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 فکر یم کردم که خدا با من رس لج و لجبازی داردگایه 
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که هیچ وقت روی آرامش را نیم دیدم. از هر مهلکه ای   

 که نجات  پیدا یم کردم ؛ درون دیگری یم افتادم. 

 

ی حسایی    مریم روزی گفته بود ؛ که از این روزهای بیخپی

 استفاده کنم. 

 

ی در گذشته نیست که اینطور یی قرار  ن  گفته بود ؛ چپ 

 دانستنش هستم. 

 

ن را   اما من معنای حرفش را نفهمیده بودم. حال که همه چپ 

 ام بود. 
ی

 یم دانستم ؛ تازه اول بیچارگ

 

 چطور یم خواستم آن همه آوار را دوباره آباد کنم؟ 

 

 زیر پتو جمع شده بودم . 
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که روی تنم بود نفسم را بند آورده و   سه پتویی  سنگینن دو 

 کالفه ام کرده بود. 

 

ماندن در حیاط و رسمای روز برفن کار دستم داده ورسمای  

 خپی کرد و 
سخنی خورده بودم. کامران از رس دلسوزی دکپی

 مهیا کرده بود. دارو و آمپول و دمنوش و سوپ برایم

 

انجام یم داد. به نویع اما تمام اینها را با یی تفاویی خایص 

ن وار رفتا  ر یم کرد. ماشی 

و من با تن بیمارم قدرت مبارزه نداشتم. فقط در تنهایی 

خودم اشک یم ریختم. وقنی در تب یم سوختم و یا لرز 

 داشتم ؛ فقط دلم یم خواست او کیم مهربان باشد. 

 یم کشید ؛ قسم یم خورم اگر دست محبنی به رسم

 

دری    غ از کامران  راموش یم کردم. اما هر چه درد بود را ف

 گذشته . 
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ی

روز دوم از آمدن کامران؛ من همچنان درگپ  رسماخوردگ

بودم. اتاقم گرم بود و تمام تنم عرق کرده و پوست تنم یم 

 سوخت از خوابیدن زیاد. 

 

دم ظهر مریم آمد. یک دسته گل نرگس همراهش آورده  

 ود. بود. پالتوی کرم رنگ زیبایی تنش کرده ب

 

 معجزه را داشت مریم برای من حکمآمدن

ک کوچک و تنها بدهند. تا   مثل جایزه ای که به یک دخپی

 دیدمش زدم زیر گریه. چهره اش متاثر شد و گفت: 

 

 ای بابا! چیه؟-

 

 کوچولو هست. اومدم آمپوالت رو  
ی

فقط یه رسما خوردگ

 واست بزنم. 
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. از شما ل بعد برات یه شوربای خوشمزه درست یم کنم 

 نارنج آوردم . 

 

 وشکاب هم آوردم. به یاد گذشته ها. راسنی واست رشته خ 

   

 اشکهایم را پاک کردم و گفتم: 

چقدر خوشحالم که اینجایی مرییم. من با این آدم بد خلق -

و عصباین توی این خونه دیوونه یم شم. مثل آدم آهنن 

 شده... 

 

های نرگس را ابرو باال انداخت و روی تخت نشست و گل

 :  گذاشت روی پاتخنی

 کامران؟ -

 

 لک خییل نگرانته که!  طف
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 پوزخند زدم : 

اگه یه آره نگران منه! از بس که دوستم داره! بابا آدم-

 هم داشته باشه،  اینجور موقع ها به دادش حیوون
ی

خونگ

 .  یم رسه. به این نیم گن مهربوین

 

 رو زهرمارم یم کتا حالم 
ی

نه! دشمن هم خوب باشه زندگ

  توی روز نرییصن به درد بخوره. 

 م کیسه ی داروها را برداشت و نگاه کرد و گفت: مری

 

کامران گفت یکیشو دکپی واست تزریق کرده! درضمن اون -

 دشمن خوبیه. 

 گفتم: 

ن بد زده که هنوز -  داشت بامن. همچی 
ی

آره! انگار پدر کشتگ

 دشمن مغرور!  جاش درد یم کنه! زدی به هدف 
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ون آوردن پالتو از تنش گفت:  ن بپ   خندید و برخاست و حی 

 برم الکل و پنبه بیارم ! -

 گفتم: 

 

 حال خاله چطور بود مرییم! -

 شانه باال انداخت: 

 ران واسه معالجه. تعریقن نبود! قراره بیاد ته-

ه نگاهش کردم. کدوریی در چهره اش پیدا بود که حدس  خپ 

 یم زدم به خاطر خاله باشد: 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 چرا قیافه ات اینطوریه؟ -
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ی گفت؟  ن  رفنی شمال خاله چپ 

 

ن تکان داد:   آه کشید و رسش را به طرفی 

  

ن حاال - ن داده. حنی همی 
خاله که همیشه حرف واسه گفیی

 که تا دم مرگ رفته و برگشته. 

ی ته دلش نیست.  ن  طعنه و کنایه اش تمویم نداره اما چپ 

 لش رو رس یم دوونم. را تک پش خل و چفقط ناراحته که چ

 با یه مشت حرف دیگه که ... 

 

 لبخند زدم و پشتبندش رسفه کردم: 

 

 خب دیگه! حق داره! -

 

 پشش چند ساله که داره بهت  التماس یم کنه. 
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 اما مرغ تو یه پا داره! بابا گذشته ها گذشته . 

موم اون بیچاره به اشتبایه کرده و عذر خوایه هم کرد و ت

 شد و رفت. 

 

؟    تو چرا دست بردار نیسنی

 

 دستش را در هوا تکان دادو گفت: 

پره از این بسه! خواهشا تو باالی منپی نرو که من رسم-

 حرفا! 

 

 گفتم: 

 باشه...باشه! صالح خویش خشوان دانند.  -

ون رفت و من به آمدن خاله فکر کردم و به او از اتاق بپ 

 ه عواقنی دارد. اینکه ماندنش در تهران چ

 

 به تندی زبانش!  
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 م نکرده بود؟ چه معلوم که من را مایه ی رسکوفت به مری

 

 مریم برایم آمپول زد. بدنم را با روغن ماساژ داد. 

و بعد کمک کرد تا حمام کنم و کیل بابت یی جاین پاهایم  

 غرولند کرد. 

 

م د تا علت واقغ را و تهش گفت خودش با دکپی تماس یم گپ 

 بفهمد. 

 

برایم با برنج محیل شوربا درست کرد و من را از اتاقم به 

 سالن برو. 

 

ی از کامران نبود و غرورم اجازه نیم روی کاناپه نشستم. خپی

سم.   داد که علت نبودنش در خانه را بپر

 مریم روی شوربا نارنج چکاند و بشقاب را به دستم داد. 
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  مزه ی بهشت یم داد. بغضم گرفت . گفتم: 

دلم برای مامان تنگ شده! همیشه وقنی رسما یم خورم -

 برام شوربا یم پخت. 

 

نگاه مریم پاهایش را روی مبل جمع کرده بود و به تلویزیون

 یم کرد : 

 

 218#پست

 

 آره! یادمه ! -

 چقدر هم لوس بودی! 

 

مامان...مامان برای من یه حس و عبارت و وجود گم شده  

 ست. 

 

 محزون بود. لبخندم
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 گر برای من جز این چه بود؟م

 

 اما گفتم:  

 

 اما تو همیشه همینطور قوی بودی مرییم! -

 

برگشت و با عطوفت خایص نگاهم کرد.  حرفن زدم که به 

ین ایماین نداشتم و فقط برای آرامش مریم به  آن کوچکپی

 یم راندمش: زبان

 

 . مامان برای هممون به یه اندازه مادری یم کرد. اما االن .. -

 

 در باز شد و کامران وارد شد. 
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 کاپشن پوشیده بود و شالگردن و کاله  سیاه رنگ داشت.   

نوک دماغش رسخ شده بود و دو تا نایلکس بزرگ خرید در  

 هر دو دستش بود. 

 

 مریم از روی کاناپه برخاست و به طرفش رفت.  

 

 کامران من را ندیده بود. به مریم گفت: 

 

م بیاانقدر برف باریده که - ن رو بپی  رم! نشد ماشی 

 

 تا رس خیابون و برگشتم.  پیاده رفتم

 

 مریم یگ از کیسه ها را گرفت: 

 

 آخه مگه مجبور بودی؟ میذاشنی واسه بعد. -
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ین هم- نداشتیم. واسه آشا شپ  تموم کرده بودیم. لیمو شپ 

 ود! الزم ب

 

ا قلبم تند تند زد. نگرانم بود و به خاطر من اینطور در رسم

 یط طریق کرده بود. ادامه داد: 

 

 حوصله مریض داری ندارم. همینطوری روی مخمه . -
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 محو شد! قلبم کند زد و لبخندم

 

 چرا با من اینطور تا یم کرد؟  
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و  کاله و شالگردنش را روی کنسول گذاشت و رس برگرداند 

 از گوشه ی چشم من را دید که روی کاناپه نشسته ام. 

 

 ره ام و گفت: دوی چه مکث کرد 

 

 حالت بهپی شده؟ -

 

 جوابش را ندادم. چرا باید نقش بازی یم کردم؟ 

 

 من هم مثل خودش رفتار کردم. 

 

 روبرگرداندم و به پنجره چشم دوختم   

 با تاسف نوچ نوجر کردو به اتاقش رفت. 
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من همانجا روی کاناپه دراز کشیدم و مریم کتاب خواند و  

 ردند و حرف زدند و خندیدند. بعد آنها ناهار خو 

 

ن خنده داری بود؛ که مریم ریسه یم رفت و  نیم دانم چه چپ 

 کامران پشت رس هم رسفه یم کرد. حسودیم شده بود. 

 

. ویل کاری نیم توانستم بکنم.  عرص حالم بهپی بود؛ کتاب 

 یم خواندم. مریم گفت: 

 باید برم! صبح شیفتم. -

 گفتم: 

 زحمت کشیدی مرییم! -

 ن پا و آن پا کرد: یا

مت خونه؟ - م و بپی  یم خوای اجازه ات رو بگپ 

 نه محکیم گفتم: 
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ا فرفی به هیچ عنوان! بعدم تو رسکاری! تنهایی اونجا و اینج-

 نداره! تحمل یم کنم.  

 ته دلم هم یم خواستم رنج بکشم! 

 

به شکل بیمار گونه ای  یم خواستم آنقدر رنج بکشم که  

 و کثیف از تن و روحم پاک شوند.  خویسر های شیطاین 

 

مریم رفت و خورشید غروب کرد. کتابم را تمام کردم . اما 

ی از آن در ذهنم نمانده بود. فقط خط ها را  ن هیچ چپ 

خواندم. کامران لپ تاپ به دست آمد و روی کاناپه 

 نشست. 

 

عینک طنی زده بود. چهره اش جذاب و جدی بود. کف 

امران هدفون را روی گوشش پاهایم مور مور یم شد؛ ک

شغول به کار شد. حنی یک نگاه هم به من گذاشت و م

 نینداخت. 

ن شدند.    اما من آنقدر نگاهش کردم که چشمانم سنگی 
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 آمد. بعدتر صدای زنگ زدن

 

 از الی پلکهایم نگاهش کردم ویل هر چه بود نیم شنید. 

 

 چشمانم را باز کردم و نگاهش کردم. 

 

بود خییل در پشت رس هم بود. هر که  بیده شدنزنگ و کو 

 آورد. عجله داشت. هزار و یکو فکر به مغزم هجوم

 

نکند برای مریم اتفافی افتاده بود! نکند کیس اذیتش کرده 

 بود! پتو را کنار زدم و برخاستم. 

 وضع ظاهریم تأسف بار بود
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با آن شلوار پنبه ای زانو انداخته و ژاکت زرد قناری و  

 های ژولیده ی یی شکل و فرم.  مو 

 

م طرفش  و دست گذاشتم روی هدفونش و از روی رفت

 گوشش کشیدمش. تکان سخنی خورد. 

 

به رسعت لپ تاپش را بست. جایی از ذهنم به این فکر 

 کردم که چکار یم کرد که نیم خواست من ببینم! 

 

اما آن لحظه به فکر دری که یم کوبیدند بودم. خود به 

تر  آمد رساغم . جوری که زانوهایم سست خود لرزش

 شدند. 

 

دم  روی شانه اش. گفتم:    به ناچار دستم را فشر
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 در یم زنن! خییل وقته! مریمه! حتما طوری شده! -

 

 . ن  رسآسیمه لپ تاپ را گذاشت روی مپ 
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 دستم را برداشتم

 و به زحمت ایستادم.  

 

 از کنارم گذشت و به طرف آیفون رفت.  

 

ن را زد. مه دک   ی دوربی 

 

 هیچ کیس آنجا نبود. برگشت نگاهم کرد: 
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ن -  چک کنم! ها رو بذار دوربی 

 

ن آیفون نیست. بذار گوشیمو...   هرگ هست جلوی دوربی 

 

 هراسان گفتم: 

 

 مرییم هست! -

 

 وای به طوریش شده و با پاهای یی جان به طرف در رفتم.  

 

 مچ دستم را گرفت: 

 

ن جا! واسهوایسا ببینم! بم-  من قهرمان شده!  ون همی 
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و به حیاط رفت و من صدای کیه گفتنش را شنیدم و 

 همانجا در درگاه ایستادم. 

 

دم. کامران در را باز کرد. کیس   و دستانم را روی ژاکتم فشر

ل داد و وارد حیاط شد. فریاد یم زد. لرزیدم 
ُ
او را ه

 ...ُمردم... داد زد: 

 

ت عباس خو  کامران- ه والی عیل نت رو یم ریزم. ببه حرصن

؟   نابودت یم کنم. تو داری با ما چکار یم کنن

 

؟    چرا نمیذاری روی آرامش رو ببینیم. یم خوای ما رو بکیسر

 

کامران  بازویش را گرفته بود. پشتبندش او آمد. وسط 

حیاط ایستاد. و به در زل زد. خودم را پنهان کردم. اما یم 

 دیدمش! 
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ت به سینه ی خودش یم ریخت و با مشمثل ابر بهار اشک 

 یم کوبید. 

 

 به زور زمزمه کردم: 

 مامان! مامان... -

 

 و به دیوار چسبیدم . 

 

 کامران گفت: 

 

 عمو جان! آروم باش! توضیح یم دم . یه کم فرصت بده! -

 

 بابا مهران دست کشید به قلبش: 
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آروم باشم؟ چطور؟ تو چرا این مایه ی ننگ رو -

 چرا خودرس کار انجام یم دی؟ باید بکشمش!  برگردوندی؟

 

مامان کاری به آنها نداشت. به طرف در یم آمد. کامران 

 متوجه اش شد و گفت: 

 زن عمو! -

 

 لطفا داخل نرو! 

 

 من تنهام! گ به شما این مزخرفات رو گفته؟  

 

 حنی نگاهش هم نکرد . یکهو دوید. به رسعت ! مامان

 

شده پنجاه و چند ساله تبدیل جوری که فکر کردم آن زن 

اق.   گ قپی
 به دخپی
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قدرتم را از دست داده بودم. حنی نیم توانستم یک قدم 

 بردارم. 

 

ل داد. چه برسد به اینکه فرار کنم. بابا م
ُ
هران کامران را ه

کامران سکندری خورد. بابا مهران هم  پشت رس مامان 

گوشم دوید.  صدای پاهایشان روی برف ها و پله ها در  

 اکو یم شد. 

 

ن جا به پایان  ن همی  آرزو داشتم روح از بدنم برود و همه چپ 

ن کامران و صدای گریه ی مامان را  برسد. صدای عمو گفیی

 ه کردم: شنیدم! و فقط زمزم

 

 ��کایم-

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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مامان رساسیمه وارد شد. همانجا روی فرش درون راهرو با 

ن های قهوه ای خیس   ایستاد. پوتی 

 

 جرات نداشتم نگاهم را باال بکشم. 

 

ن هایش. صدای گرم و آشنا و   زل زده بودم به پوتی 

 مخملینش درگوشم زنگ خورد: 

 

؟ -  آشا...آشا خودیی

 

 آشا منو نگاه کن! باورم نیم شه. 
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 حس یم کردم پاهایم سوزن سوزن یم شوند. 

 

ه ها را رسم را بلند کردم. لبه ی پالتوی کرم رنگش را ، دکم 

رت شکسته و یقه اش را و صورت گریانش را دیدم. صو 

 وارفته ی زیبایش را . 

 

چشمان رسخ آیی اش را. با دیدن صورتم  جا خورد. عقب 

 رفت. و دستاتش را روی دهانش گذاشت. 

 

نتوانستم بیشپی کنکاشش کنم و یا حنی اسمش را به زبان 

 بیاورم چون بابا مهران هل خورد داخل. 

 

ن بلند و هیکل درشتش،  سد نگاه من و ماما ان قد با هم

 شد. 
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مامان هق هق یم کرد. من شکسته و در حال بیهوش  

شدن به بابا مهران نگاه کردم. جا خورد از دیدنم. یک 

 لحظه سکوت کرد. 

 

د. پره های دماغش باز و بسته   لبهایش را به هم فشر

 شدند. زمزمه کرد: 

 

وباره  برگشنی که پس کاووس راست یم گفت. پس د-

. چرا بر زندگیمونو  ؟ خراب کنن  گشنی

 

چرا.... و بعد حمله ور شد به  طرف من. دیگر نفهمیدم 

 چه شد. 

 

باتش را حس کردم و نفرین هایش را:   فقط ضن
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م. چطور روت شد برگردی؟ چطور - ه ی یی رسر
دخپی

 ما رو نابود کردی. 
ی

 تونسنی ؟ خدا لعنتت کنه که زندگ

 

ه. یی پدر حروم زاده. فش از تو بدزد ناموس رسر 
 یشپی

 

مامان جیغ کشید. خون گرم از کنار لبم رس خورد. لبخند 

 زدم. 

 

من به بابا مهران که روزی به قدر جانم دوستش داشتم 

 لبخند زدم و او زد...زد...زد. 

 

ین جا برای پنهان شدنم بود. حدااقل  دنیای سیاه من بهپی

 مپنهان یم شدم و بیهویسر آنجا در میان ابها
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کیس از من توقع توضیح نداشت. الزم نبود که برایشان   

دلیل بیاورم. عذر خوایه کنم و یا التماس کنم برای 

 بخشیده شدنم.  

 

 اما این دنیای سیاه با تالش کامران زود به پایان یم رسید. 

 

چشم که باز کردم در آغوشش بودم. میان بازوانش سخت 

 نفس نفس یم زد. بابا مهران گرفته بود   من را در بر 

 

ن دو زانو نشسته بود و کف دستانش را روی  روی زمی 

ه ی فرش مانده بود. مامان صمم  رانهایش گذاشته و خپ 

 من را نگاه یم کرد. بکم و اشک ریزان

 

 با تمام ته مانده ی جانم ناله کردم:  

 

 مامان! -
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 رتم و گفت: مامان جواب نداد. کامران دست کشید به صو 

 

 بهوش اومدی؟ آروم باش عزیزم . -

 

 و رو کرد به عمویش گفت: 
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 عمو جان! -

 

لطفا از اینجا برو! بیشپی از این بهتون اجازه نیم دم که به  

 ! ن  آشا آسیب بزنی 
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. به چه حقی   ن اگر یه مو از رسش کم بشه با من طرفی 

 کتکش زدی؟ 

 

 مگه نیم بینن حالش رو؟ مگه صورتش رو ندیدی؟ 

 

 این دخپی از مرگ برگشته.  

 

بابا مهران با نگاه مغموم و رسخش من را نگاه کرد. نگاهمان 

 به هم گره خورد. 

 

واند دهانش را باز کرد. انگار یم خواست هوا را ببلعد تا بت 

 حرف بزند: 

 

؟ اگر کیس تو به چه حقی این- حرف رو به من یم زین

 حقی داشته باشه منم نه تو! هم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1132  

 جا نیست! دخپی این جای این  

 

باید با من بیاد! خونش جای دیگه ست.  نباید یم اومد  

 اینجا و حاال که جرات کرده و برگشته باید بیاد خونه ی من. 

 

 باید جوابگوی کثافتکاری و  
ی

 ش باشه.  هرزگ

 

د. دل و روده ام به هم پیچید. یم خواست من را به کجا بپی

   به آن خانه؟ به آن باغ نفرین شده؟

 

 کامران گفت: 

 

ی من اجازه نیم دم. من -  آشا رو بپی
شما نیم توین

نیاوردمش که بدمش دست شماها که به بهونه ی پاک 

... مثل.  ان تبدیلش کنید به یه رواین  .. شدن  و جپی
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که تپش قلبش را از روی بابا مهران غرید. به خدا قسم

 لباسش هم یم دیدم . 

 

یاد مهرباین هایش و پدرانه در این سالها چه شبها که به  

اشک نریختم. چه روزها که رنجیده و دلخور نبودم از  اش

 او . 

 

رنجیده برای آنکه هر چه گفتم حرفهایم را باور نکرد. یکهو  

پدر بودنش را فراموش کرد. من را ، آشای چشم آبیش را ، 

 فراموش کرد و یی گناه به دار کشید: 

 

حاال انقدر نمک به حروم دهنتو ببند کامران! از گ تا -

 شدی! 

 

؟   تو خجالت نیم کیسر که به من این حرفها رو یم زین

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1134  

 به عموت؟

 

 ما از این رفتارها نداشتیم.   

 

ام - . فقط یم گم با احپی من حرفن نزدم ! شما جای پدر منن

 از اینجا برین که مشکیل پیش نیاد.  

 

 ز سکوتش کشید و گفت: مامان باالخره دست ا

ت که هر روز آشا رو توی کوچه دیده که اووس گفوقنی ک-

ون فکر کردم توهم گرفته.اما اون روز خودم  یم رفته بپ 

ن ها رو دیدم. دیدمت که چطور ایستادی و در  فیلم دوربی 

؟  خونه رو نگاه کردی. آشا چرا ؟ آخه جر کم داشنی

 چرا ...  

ن برداشت:   به طرفم خپ 

 

 چرا با ما این کار رو کردی؟  آشا! -
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 چرا آبرومون رو بردی؟

 

 جر برات کم گذاشتم؟ چرا؟  

 

 

 من با همان یی حایل و ناله کنان گفتم: 

مامان دلم برات تنگ شده بود!  مامان بیا بغلم کن! -

 مامان.. 

 

 مامان اخم در هم کرد 

 

 تو دلت برای من تنگ شده بود؟ -
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این سالها یه بار نگفنی مامان بیچاره  ات چطور جلوی 

ه؟  مردم  رسش رو باال یم گپ 

 

نگفنی هر رسی که یه خپی راست و دروغ از هرز پریدن تو 

 یم شنوه

 

 چطور جیگرش آب یم شه؟ 
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 اینها را گفت و رو کرد به کامران: 

 

 ؟این زخم چیه کامران-
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 این دخپی چرا اینطوری شده؟  

 

مهرش هنوز تمام نشده بود. هنوز هم دلش یم لرزید برای 

ش!  دخ  پی

 

 من ترسیدم از بر مال شدن . 

 

دم.   دستم را روی ساعد کامران فشر

ن شد:     کامران دست انداخت زیر پاهای من و نیم خپ 

 

ه که شما با عمو - بری زن عمو بعد براتون یم گم. االن بهپی

 خونه! 

 

 قول یم دم که میام و براتون یم گم.  

 بابا مهران غرید: 
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؟ مرتیکه تو یه آدتو گ هسنی که آشا رو نگ- م ه داشنی

 نامحریم! 

 

؟    به چه حقی دخپی مردم رو اینجا نگه داشنی

 

کامران حریص شده بود. کمر راست کرده و با اخم به 

 عمویش نگاه کرد: 

 

 حتما یه حقی دارم. -

 

حتما یه کاره ای هستم. اصال شما االن کاسه ی داغ تر از 

 آش شدین؟ 

 

 شما این دخپی دربدر شد این اون روز که بابت کارای من و 

ا یادتون نبود؟ ن  چپ 
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تون نبود؟    اون روز آشا دخپی

 

 اومدین ادای تعصب در میارین؟ حاال 

 مامان رنجیده گفت: 

 

کامران! اینطور صحبت کردن از تو بعیده. مردونگیت رو -

مثال یم زدیم؛ حق رو به تو یم دادیم و حاال تو اینطور یم 

؟   کنن

 د: کامران پوزخند ز 

 

 

ن - ؟ بفرما! همی  ن  حاال هم شما سنگ آشا رو به سینه نیم زنی 

 

ن دیگه است. اما کور خوندین. نمیذارم سایه ی  حرفتون چپ 

 آشا رو هم ببینید. 
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 بابا مهران هم برخاست دست کشید به یقه اش: 

 

واقعا برای داداشم متاسفم با این پش تربیت کردنش! -

ت رو نگه نیم داری ام بزرگپی و ناموس منو توی خونه  احپی

 !  ات نگه داشنی

 

کنه اون منم نه تو! با من اگر کیس بخواد  احقاق حق  

 چه کارهایی یم کنم. یم رم و با 
نجنگ کامران چون یم دوین

 حکم قانوین میام.  

 

کامران به طرف سالن حرکت کرد. نگاه من یر مامان بود. 

دلم یم خواست بغلش کنم و ببوسمش و مثل روزهای 

 کودگ روی پاهایش بخوابم. اما او ... 

 

 د: صدای کامران در گوشم پیچی
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؟ - ن  آشا زن عقدی منه! یم فهمی 

 

 ما ازدواج کردیم. 

 

زن منه و کیس اجازه نداره بهش نزدیک بشه و گرنه رحم 

 من چجوری 
ی

ن که اخالق سگ نیم کنم و خودتون یم دونی 

ون برین.   هست! پس از خونه ی من بپ 

 

ن حا   ال! همی 

 

مامان متحپ  به بابا نگاه کرد و بعد پا تند کرد به طرف 

 ران و به من که در آغوشش بودم گفت: کام

 

راست یم گه؟ این پش داره راست یم گه یا اینم یه حیله -

 ی دیگه ست؟ 
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 زمزمه کردم: 

 

 راست یم گه. من زنشم. . -

 

ن و دردناک بود.   مامان یی حالت نگاهم کرد. نگاهش خییل تپ 

ون رفت.   از در بپ 
رسی به تاسف تکان داد و یی هیچ حرفن

 مهران گفت: بابا 

 

 رو به تهش رسوندی. 
ی

 دستت درد نکنه کامران!مردونگ

 

 

 

 

 تف به هر دوتون. حقا که برای هم ساخته شدین. تف!  
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 و آب دهانش را به طرف ما انداخت و رفت. 

 

 225#پست

 

 

 .  و آب دهانش را به طرف ما انداخت و رفت

 

 کامران آه کشید ومن را برد و گذاشت روی کاناپه. 

 

ون رفت. یی حر   ف بپ 

 

 درها را بست و برگشت. 

 آمد برای رسمن و نگایه به صورتم انداخت.  

 دهانم از خون شور بود.  
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 اما دلم قرص !  

 

او از من دفاع کرده بود. نگذاشته بود که بابا مهران من را 

د و یا بیشپی آسیب برس  اند. بپی

 

تمام لحظایی که در آغوشش بودم صدای تند قلبش را یم  

شنیدم. تند یم کوبید. آنچنان من را در بر گرفته بود انگار 

 که واقعا عاشقم بود. 

  

 وقنی برگشت ؛ 

 

صندیل لهستاین کنار کتابخانه را برداشت و گذاشت مقابل 

یل باز  مبیل که روی آن دراز کشیده بودم. یک ورق گاز اسپی

 آهسته گفت: کرد و 

 

 بذار دهنتو پاک کنم.  -
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گاز را زد درون آب گرم و کشید کنار لبم. و تا چانه ام را پاک 

 کرد. 

 

نیم توانستم نگاه از صورتش بردارم. چشمان درشت و مژه  

های برگشته اش دلم را یم لرزاند. گره کور ابروانش و حالت 

بودم  سخت فکش آنچنان بر من اثر یم گذاشت که حاضن 

 دنیا را برایش بدهم. 

  

فشار انگشتانش را زیاد کرد و من از درد رسم را تکان دادم و 

 ناله کردم. فقط یک نگاه گذرا به چشمانم انداخت: 

 

 _مجبور بودن دروغ بگم! 

 

یل را کشید روی  دستانم یی حس شده بودند. گاز اسپی

 گردنم: 
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مت دست اونا. اگر قرار باشه  - کیس آزارت قرار نیست بسپر

 بده ؛ 

 

 اون منم! 

 

 لبهایم انحنای غم گرفتند. 

 

 به رسعت چشمانم اشک آلود شدند. 

 

اما حرفن نزدم. حرف زدن با هیچ کدامشان سودی 

 نداشت. کامران کاسه و گازهای کثیف را برداشت : 

 

اگر یه نفر باشه که تو با قلبش و حسش بازی کرده بایسر -

وی عمو مهران ایستادم. از اون منم. خودمو بد کردم. جل
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تو این خونه روندمشون فقط به این دلیل که یم خوام

! پاسخگ فیت به خودم بایسر  وی رزالت و یی رسر

 

چقدر شنیدن این حرفها تلخ بودند. و چطور من را مدام 

د. یم خواستم آرزو کنم که برگردم به همان رنجیده یم کردن

نتوانستم. تلچن آن  روزهایی که از این  آدمها دور بودم؛ ویل

 روزها جانفرسا بودند.  

کامران با یک مشت قرص برگشت و لیواین آب به دستم 

 داد: 

 

بیا قرصات رو بخور! این کبودی ها رو هم یه توی آیینه -

؟ نگاه کن تا یادت بمونه که تقاص   پس دادن یعنن جر

 

بعد رفت به طرف شومینه تا شعله ها را بیشپی کند و در 

ن   گفت:   همان حی 
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 226#پست

 

 

 

ن بار داشنی تنت رو یم فروخنی چه - اون وقنی که برای اولی 

؟    حیس داشنی

 

کد.   رسم یم خواست بپی

 

م یم مردم. کامران دست گذاشته بود روی   داشتم از رسر

 ذهن من!  نقطه ی حساس و ممنوع   

 

جوایی ندادم و فقط قرص ها را یگ بعد از دیگری فرو 

ن و دادم. او کنار شومی نه روی سکو نشست و با نگایه که تپ 

 شعله ور بود به من چشم دوخت: 
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این که آدم بدون اونکه کیس رو دوست داشته باشه و -

 فقط برای نفع مایل باهاش همبسپی بشه چه حیس داره؟ 

 

 تنفر نشدی؟ چقدر لذت یم بردی؟ بعدش از خودت م

 

 او یک جالد بزرگ بود. یک شکنجه گر واقغ! 

 

 بیشپی از مشت های بابا مهران درد یش خییلحرفها 

 داشتند. 

 

 به زور از روی کاناپه بلند شدم. 

 

زبان به دندان گرفته بودم. نباید جواب ین دادم. با پاهای 

 کردلرزان و مورچه وار به طرف اتاقم حرکت  

 

 وقدمهایم را دنبال یم کرد: 
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ت یم اومد؟-  هر رسی چقدر پول گپ 

 

 با چند نفر بودی؟  

 

چند نفر رو با اندامت و چشمات و خنده هات از راه به در 

 کردی؟ 

  

انگار روی شیشه راه یم رفتم و شیشه ها کف پاهایم را زخم 

 یم زدند. 

 

 کرد. درست مثل حرفهای کامران که قلبم را پاره پاره یم 

دستم را گرفتم به دیوار منتیه به راهرو. کامران با صدای 

 بلندی گفت: 

 

توین با ادا و کر کردی اینجا هم نیمدی اگه فکور خون-

ی!   عشوه راه به جایی بپی
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اینجا هیچ کدومش طرفدار نداره. اینجا قلب آدما ارزش 

 داره، نجابتشون . 

 

 یم فهیم جر یم گم؟ 

 

دم به رسیدم به اتاقم و  تن بیمار و روح خسته ام را سپر

 تخت. 

 

ن  ی آمد. صدای شکسیی ن  چپ 

 

بستم و با تمام وجود م  ر تنم و چشمانم را پتو را پیچیدم دو  

 گریستم. 

 

برای خودم و برای کامراین که روحش مجروح بود و قلبش 

 سوخته. 
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 . 

 #گذشته

 

 226#پست

 

 عید نوروز از راه رسیده بود. 

 

 خریده بود.  
ی

 مامان برای من و مرییم لباسهای قشنگ

 

 الک و کفش و گل های زیبای برای موهایمان.  

 همه به چشم من و مریم آمده بود؛  بیشپی از  اما آنچه 

خود مامان بود . آب زیر پوستش دویده و گونه هایش 

 برجسته شده بودند. 
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ی کردنمدام  ن ن آشپر لبخند روی لبش بود و آواز یم حی 

 خواند. 

 

لباس های عیدش با همیشه فرق داشت. رنگهای شاد و  

ه تا مدل های زیبا. یی حساب خرج یم کرد و برای ما ک

چندی پیش نان خشک یم خوردیم و دمپایی پاره یم 

 این رفتار عجیب بود.  پوشیدیم

 

سال تحویل نیمه شب بود. وقنی ما خواب بودیم و صبح 

ن چیده شد ه و مایه رقصان عید با سفره ی هفت سی 

 درون تنگ روبرو شدیم. 

ینن و آجیل. و البته با مامان که  با ظرف های پر از شپ 

اهن حری اهنن که دور پپ   تنش کرده بود. پپ 
ی

ر آلبالویی رنگ

ن داش ن هایش روی مچ دست کمر دامنش چی  ت و آستی 

ن یم خورد. شال سفید پوشیده و کیم به صورتش جال  چی 

 داده بود. 
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حانه را من و مریم فقط او را نگاه یم کردیم. کل وقت صب  

ی که تا بحال تجربه  ن مامان به هر دوی ما عیدی داد. چپ 

 نداشتیم.  بعد هم گفت:  اش را 

  

خان و سالم خب بعد از صبحونه باید بریم پیش مهران-

یک بگیم.     کنیم و عید رو تپی

 

 مریم اخمهایش را در هم کرد. 

 

 من خندیدم.  

ن سالن ؛   مامان برای مهران خان و بچه هایش روی مپ 

صبحانه ی مفصیل چیده بود. مروا در لباس گلدار و پر 

 د و لیوان شپ  دستش بود. چینش نشسته بو 

ن خوردن صبحانه مجله ین خواند.   ن لم داده و حی   معی 

 مامان ما دوتا را جلوتر فرستاد و خودش پشت رسمان آمد. 
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ن برخاست و لبخند زنان به خان با دیدنمهران ما از پشت مپ 

 مامان گفت: طرفمان آمد. 

 

 #گذشته 

 227#پست

 

ا اومدن عید رو تپی -
 یک بگن! مهران خان! دخپی

 

او نگاه کش داری به مامان انداخت و بعد خم شد و اول 

 رس مریم را بوسید و بعد من را بغل کرد و گونه ام را بوسید. 

 

 قلقلکم شد.  

 دلپذیر بود. او گفت: اما بودن در آغوش مهران خان برایم 

 

ای گلم . عید شم-  اهم مبارک دخپی
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اد. من خوشحال اسکناس به من و یگ هم به مریم دو یک 

ن اسکناس نو رس ا  ز پا نیم شناختم.  از داشیی

 

 مامان به طرف مروا رفت : 

 عیدت مبارک باشه مروا جان! -

 

مروا مهربان برخاست و دستهایش را از هم باز کرد و مامان 

ن را بغل کرد. مامان هم او را بو  سید. و نگایه به معی 

 انداخت: 

 

ن جان! -  عیدت مبارک معی 

 

ن مج ست و رسی تکان داد و دوباره مجله اش را له را بمعی 

 باز کرد. 

 مهران خان  گفت: 
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ی - ن ن برین بازی کنید. آالله خانم ناهار سپی ا بدویی 
خب دخپی

 پلو داریم دیگه؟ 

 

م گفت: مامان  دست کشید به شالش و با رسر

 

ن آقا! اتفاقا کاووس دیروز مایه خریده.  -  هر جر شما بگی 

 

  دم ظهر یم رسن .  تهمینه و بچه ها -

 مامان لبخند زد: 

 

 خوش اومدن! -

 

یم دویدیم و بازی یم کردیم. لباس  من و مریم و مروا در باغ

ن مان به باغ صبا داده بودند.   های گلدار و پرچی 
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ن    خوردن کاووس روی صندیل روبه آفتاب نشسته بود و حی 

ینن ما را نگاه یم کرد.   چای و شپ 

و همشش و بچه هایشان یک ساعت بعد سامان خان  

 دند. آم

ت و کامران کت و شلوار تنش کرده بود. قد بلندی داش  

 کت و شلوارش خییل به او یم آمد. 

شده بود مثل مردها. مروا دوید به طرف عمویش و من و  

 مریم هم آهسته به طرفشان رفتیم. 

یک گفت. ویل سامان  خان مروا را بوسید و عید را به او تپی

مد به طرف من و مریم دستش را دراز کرد و کامران اول آ

 لبخند زنان گفت: 

 

 مبارک ! عیدتون-

 

من و مریم با او دست دادیم. سامان خان و زن عموی مروا 

رفتند داخل ساختمان و کامران دسنی به موهای من کشید 

 : 
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 موهات مثل گندم زاره وروجک.  -

 

گندم و بعد راهش را گرفت و رفت. آن وقت نیم دانستم  

ه دلم نشسته زار چیست و چه معنایی دارد. اما تعریفش ب

 بود.  

 

باالخره تهمینه و دو تا بچه هایش آمدند . رسگرد یا همان 

آقا حمید با آنها نیامده بود. تهمینه خانوم چاق تر شده و 

ن  کودگ را درون پتویی پیچیده بود. ترانه کاپشن و شلوار جی 

 رش رها بودند. پوشیده بود و موهایش دور و و 

 

روا اشک مامان از آنها استقبال کرد. تهمینه خانم با دیدن م

 ریخت و به برادرش تسلیت گفت. 

مهران خان پیشانیش را بوسید و با ذوق بچه ی پتو پیچ 

 شده را از آغوشش گرفت. پیشانیش را بوسید و گفت: 
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خوش اومدی آقا حایم! ماشاال چقدر قشنگه. شبیه -

 خودته. 

 ندید و رو به مامان گفت: نه ختهمی

 . دلم واست یه ذره شده بود آالله جانم-

 

ای جدید هم که کیل    کیل حرف و کار داریم با هم. خپی

 خوشحالمون کرد. باور یم کنن آرزوم برآورده شد؟  

 

 زد و رس بزیر شد.  
ی

 مامان لبخند کمرنگ

ین روزهای زندگیمان بود.   آن روزها بهپی

 

ی خودمان قلمرویی داخل آالچیق برا جمع ما جمع بود.  

انه ساخته بودیم. از صبح تا  ظهر بازی یم کردیم و دخپی

 ظهرها باهم ناهار یم خوردیم. 
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خانه ناهار خوردن  ن ی نبود. انگار دیگر از داخل آشپر خپی

آدمهای خانه با هم صمییم تر شده بودند. کرانه هم یم 

اسباب بازی و آمد. کامران هر روز او را با یک کیف پر از 

 خورایک به باغ یم آورد وبازی یم کردیم. 

ن   ن هم با سگ ها بازی یم کردند. معی  و گایه کامران و معی 

را مسخره یم کرد. حنی وقت بازی هم با  همیشه ما 

 حرفهایش من و مریم را آزار یم داد. 

 

 #گذشته 

 228#پست

 

 مریم بغض یم کرد ویل حرفن نیم زد. 

 

 بان ما بود. و کامران همیشه پشتی 

 

 بدترین اتفاق درست روز هفتم عید افتاد.   
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عروسک هایمان را چیده بودیم کنار هم و خودمان هم 

 مامان هایشان را بازی یم کردیم. کامران از راه رسید . نقش 

 

 یک ظرف پر از پا کورن آورده بود.   

 

. در شیشه ای آالچیق را باز کرد و وارد شد. نگایه به ماها 

 ظرف را گذاشت وسط و گفت: کرد و 

 

 خب اینا رو مامانم فرستاده واسه شما.  -

 یم خندیدم.  من خندیدم. اصال هر وقت کامران را یم دیدم

در آن جمع من از همه بیشپی او را دوست داشتم. حنی اگر 

 چاره داشتم ؛ 

 

بازی با دخپی ها را رها یم کردم و پشت رس او راه یم افتادم. 

ه حواسش به من بود. کامران به عروسک اما مریم همیش

 شاره کرد و گفت: موقهوه ای که مامان برایم خریده بود ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1163  

 

 خوشگله!  آشا چقدر عروسکت-

 

 من دست کشیدم به لباس تور دار عروسک و گفتم: 

 

 واسه مریم خریده. خریده. یه موطالیی هممامان برام-

 

ن آمد:   صدای معی 

 

 ینا رو واستون خریده؟  اونوقت مامانت با پول گ ا-

 مروا زمزمه کرد: 

ن بازیمون رو خراب نکن! -  داداش معی 

 یی توجه به او ادامه داد: 
ن  معی 

 

! هر جا یم ری این دوتا اونجان.  - ن  چه پر رو هسیی
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 کامران گفت: 

 

ن داداش چه کاریه ؟ -  معی 

 

ا داری؟ بعدشم این دو تا دیگه خواهرات  چیکار دخپی

 ! ن  هسیی

 

ن طوری یت رس کامران داد زد که من از ترسم با عصبان معی 

 چسبیدم به مریم.  

 

. این پاپنی ها - ن گوه خوردن که جای خواهرای من هسیی

ن اتفافی  لیاقت این حرفا رو ندارن! من نمیذارم همچی 

 بیوفته.  

 

ن  و بعد با لگد زد زیر کاسه ی پاپ کورن و همه را پخش زمی 

 کرد. 
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از دستم گرفت.  و  عروسکم را به من و  پشتبندش حمله کرد 

در یک حرکت رس عروسکم را از جا کند و لباسش را پاره 

 کرد. 

 نداشتم.  من آنقدر ترسیده بودم که نای تکان خوردن

دهانم وا مانده بود. کامران جلوی او را گرفت و عروسک را 

ون کشید..   از دستش بپ 

 

! مگه دیوونه شدی؟ چکار بچه ها داری- ن ؟ حرف معی 

 بابات بگو ! البته که جراتش رو نداری! ی برو به دار 

 

ون رفت  ن غرید و دوید. دیوانه شده بود.  از آالچیق بپ  معی 

مروا و ترانه هم گریان پشت رسش رفتند. مریم مات مانده 

 بود . 

کامران به طرف من آمد و رس عروسک را که کنارم افتاده 

 بود برداشت و گفت: 
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! خودم واست  ه نکن چشمطال! گری گریه نکن گندم- آیی

 یم خرم. درستش یم کنم. اصال اگر نشد یگ دیگه واست

 

 

کرانه هم گونه ام را بوسید و اشکم را پاک کرد. صدای داد   

 یم آمد. مریم یی حرف برخاست و دمپایی 
ن و فریاد معی 

 هایش را پوشید و رفت طرف ساختمان . کامران گفت: 

- 

 

 228#پست

 

 #گذشته 

 

 

ن   داخل خونه!  بریم خب پاشی 
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 یم خوام ببینم چجوری عمو مهران 

 

ن بیشعور رو به خاک یم کشه!     پوزه ی این معی 

 داخل خانه غوغا بود. 

ن داد یم زد و با تنفر هر چه دم دستش یم آمد پرت یم   معی 

 کرد. 

 

مهران خان روی مبل نشسته و نگاهش یم کرد. من پشت 

و تهمینه  یه یم کرد گر مامان رس کامران قایم شده بودم. 

ن را یم بوسید و دلداریش یم داد:   خانم یه رس و روی معی 

 

- !  نکن عزیز عمه! تو پش عاقیل هسنی

 

 فکر بابات و مروا باش!  
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 فکر خودت باش! 

 

 شما به مادر احتیاج دارین! 

 

ن داد کشید:   معی 

من مادر نیم خوام. مادر من پرتو بود که مرد. حاال شما -

ن که کلفت خونه رو مامان من کنید؟ دنبال این   هستی 

 

: مهران ن ن برداشت طرف معی   خان خپ 

پدر سوخته این چه طرز حرف زدنه. یکبار دیگه به آالله -

 . ن کنن با من طرفن  خانم توهی 

  

ن و مهران خان کر   د : تهمینه  خودش را حایل معی 

 

ن - ؟ معی   ! جاِن عمه چرا اینطور حرف یم زین
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اومده و به شما کمک از رس مهربوین  آالله خانوم فقط

 کرده. کلفت و نوکر چیه؟

 

ین دوست منه. فقط به   باعث خجالته این حرفا. آالله بهپی

خاطر من اومده اینجا. چون دیده داداش من تنهاست و 

 شما نیاز به کمک دارین. 

 

ن خنده ی عصنی کرد:   معی 

 

 واسه همینه که یم خواد زن بابا بشه؟-

 

ه؟  که یم خواد   واسه همینه   جای مامانمو بگپ 

  

 هایش: مهران خان دست کشید به مو 

- !  نخپ 
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 نیست. اینجوریا هم

 من آالله رو خییل وقته یم شناسم.  

 

مامانت رو دوست داشتم ویل اون منو دوست نداشت!  

! آخرشم اینجوری شد.تقصپ  من 
خودت هم یم دوین

 چیه؟

 

ن بابا تو که دیگه بچه نیسنی ؟    معی 

 

 بزرگ شدی و بهپی از مروا یم فهیم؟ پرتو مادر بود؟ 

 قت حواسش به شماها بود؟پرتو چه و 

 

 همش ادا و اصول بود و فرار از مسوولیتش.  

فقط فیلم بازی یم کزد. خدا بیامرزش ویل من با پرتو  

خویسر نکردم. االن یم خوام به دل خودم راه بیام. یم خوام 
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 ! ن  کنم. آدم باش معی 
ی

آدم باش وگرنه یم آروم زندگ

 فرستمت اون رس دنیا.  

 یی حال روی مبل
ن  نشست.  معی 

 

اشکهایش رس یم خوردند. من به این فکر یم کردم که  

کرد و حرفهایشان چه معنایی یم دهد. مریم جمع را ترک

رفت. من انگشت در دهان مامان را نگاه یم کردم. تهمینه 

 گفت: 

 

ه. تو هم مثل مروا حاال دیگه یم دوین تصمیم بابات چی-

ع باش! بهت قول یم دم  آالله جان باش! آروم و مطی

ن تموم هست که دلت رو به ا ونقدر مهربون و همه چپ 

 دست بیاره! 

 

 #گذشته 

 228#پست
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ن از روی مبل برخاست و رو به پدرش گفت:   معی 

 منو بفرست پیش خاله پروانه! نیم خوام اینجا بمونم. -

 

 . شوره ی مریم را داشتم و رفت به اتاقش. من دل

 

 وقنی به اتاق رفتم ؛ 

 

هایش را بغل کرده و چانه اش را روی  او گوشه ی اتاق زانو 

 زانوهایش چسبانده بود و مات مانده بود. 

 نیم دانم مریم چرا اینقدر ناراحت بود. 

 

کنارش نشستم و در حایل  که انگشتم را مک یم زدم رسم   

 تکان نخورد فقط گفت: را به بازویش چسباندم. مریم 
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 خان عرویس کنه. مامان یم خواد با مهران-

 

و کودک خردسال عروس یک شخصیت مهمنظر یکدر 

 رویایی ست. 

  
ی

یک زن زیبا با لباس پر از تور و دسته گل که آرایش قشنگ

 کرده و لبخند وسیغ دارد. 

 من مامان را در لباس پر از تور تصور کردم و خندیدم:  

 

 شگله . یه عروس با تور و گل! خییل خو مامان -

 

 مریم آه کشید : 

 

 تو هنوز خییل کوچولویی آشا! خییل... -
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ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته

  228#پست

 

 

 باالخره چند روز بعد از عید نوروز مامان عروس شد؛

اهن سفید زیبا و کفشهای پاشنه بلند و شال نرم و    با پپ 

 . خان بودند زیبایی که هدیه های مهران

ها هم لباسهای زیبایی پر از تور خریده  
او حنی برای ما دخپی

 بود. 

ن همان لباس پرتور و پر از زرق و برق   در آن زمان داشیی

 برای من کافن بود تا احساس خوشبخنی کنم. 

 

خان را نیم فهمیدم اما خود معنای ازدواج مامان به مهران

ینن از محرصن با  شتند؛زگمهر ان خان وقنی با چند جعبه شپ 
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 من ، مریم و مروا را صدا زد و گفت:  

 

ای من - از این به بعد با هم خواهرید و هر سه تون دخپی

ن توی این خونه برای  ین که همه چپ  . باید یاد بگپ  ن هستی 

 همه ی شما مساویه و من هر سه ی شما رو دوست دارم. 

 از این به بعد من برای مریم و آشا هم بابا مهران هستم.   

 

ن پرید و گفت:  وا مر   ذوق زده باال و پایی 

 

 یعنن مریم و آشا یم تونن شبا توی اتاق من بخو ابن؟ -

ش را بوسید: مهران  خان صورت دخپی

آره بابا جان! اتاق کناری رو برای مریم و آشا آماده یم -

 کنیم. 

  

ه شد:   و با نگاه عاشقانه ای به مامان خپ 

 اشون رو بده. آال جان! خودت ترتیب رسویس خوابه-
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ای من باشه!  ن شیک و در خور دخپی  یم خوام همه چپ 

 

ن به آن  من رس از پا نیم شناختم. جایی که تا دیروز پا گذاشیی

 برایمان ممنوع بود ؛ حاال اتاق ما یم شد. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 228#قسمت

 #گذشته

 

 

 بابا مهران ؛ از همان روز مهران خان  تبدیل شد به 

 و مروا ! البته فقط برای من 
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 یم کرد و هنوز هم او را مهران خان 
ی

چون مریم یکدندگ

 صدا یم زد. 

 

آن روز ناهار را در یک رستوران شیک خوردیم و وقنی به  

 خانه برگشتیم . 

 

ش آمده بودند. مامان لباسهایمان را عوض   حلیمه و دخپی

 کرد و گفت: 

 

چند روزی یم رم سفر و شما رو دست من با بابا مهران -

 حلیه خانم یم سپارم. 

 

ن تا مامان برگرده.    ای خویی باشی 
 دخپی

 مریم گریه کرد: 

 

 خان! من دلم نیم خواد بری سفر! اونم با مهران-
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 مامان جدی گفت: 

 

 بابا مهران! -

 

 تکرار کن !  

 

 بابا مهران... 

  

مریم شانه باال انداخت و اخمهایش را در هم کرد. اما من 

 زمزمه کردم: 

 

 یه بابای خوبه! مهران بابا -

 

 گریان  گفت: مریم
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ن ما رو اذیت یم کنه! -  مامان اگه بری معی 

مامان دست کشید به موهای زیبایش . لبهایش را صوریی 

 کرده بود و مژه هایش قشنگ تراز همیشه بودند: 

 

 
ی

  #رسآسیمگ

 #گذشته 

 229#پست

 

 نه نگران نباش ! -

 

ن کاری نیم کنه.     معی 

 

ش  مهران رفتند  مامان و بابا  و ما بچه ها با حلیمه و دخپی

 ماندیم. 
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تنگ شد و شب تا توانستم از همان لحظه دلم برای مامان

گریه کردم و دخپی حلیمه  با نخودجر کشمش و بازی آرامم 

ون نیم ن از اتاقش بپ  آمد و برعکس آنچه مریم  کرد. معی 

 فکر یم کرد ؛

 

 اهمینی نیم داد.  در نبود چند روزه ی مامان اصال به ما  

 

نبود که بابا مهران او را چطور ترسانده بود یا چه معلوم

 قویل به او داده بود که اینطور رام و آرام بود. 

 

در همان روزهای نبودن والدین مان من متوجه شدم که  

ن پنهاین سیگار یم کشد. و وقنی کامران کرانه را برای  معی 

 بازی با ما به خانه امان آورد ؛ 

 

 آهسته کنار گوش کامران گفتم: 

 کایم!  -
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 او لبخند زد و دست کشید به موهایم: 

 جونم فسقیل؟  -

 

ن از سیگارهای بابا مهران برداشته؟ -  یم دونسنی معی 

 

کامران اخمهایش در هم رفت و خییل جدی و خشک و 

 هشدار گونه  گفت: 

 

ن -  نداشته باش! ولش کن! تو کاری به معی 

 

 آفتایی نشو!  هر جایی هست هم 

 

دم و طبق عادت انگشتم را به  من لبهایم را به هم فشر

ا باال آورد و مچ دستم را دهانم بردم. کامران  دستش ر 

ون بیاید: گرفت و کشید تا انگشتم از دهانم  بپ 
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خوردن انگشت کار بدیه! میکروب و ویروس  وارد بدنت -

 یم شه بعد مریض یم یسر فسقیل! 

 

دم. حرف کامران اری که انگشت خور و این شد آخرین ب

 برایم اهمیت داشت. 

 

 و هر چه او یم گفت حجت بود برایم.  

ند روز تنهایی ما سه دخپی را هر  چه بیشپی به هم آن چ

نزدیک کرد. مروا واقعا از بودن با ما خوشحال بود. اما مریم 

همه ی شبها ی نبودن مامان رسش را زیر پتو یم برد و 

 کرد.   گریه  یمآرام

  

باالخره مامان و بابا مهران برگشتند. در حایل که مامان 

قبال بود نداشت. آنقدر زیبا جدید اصال شباهنی به آنچه 

شده بود که من دلم نیم خواست از او چشم بردارم. 

 یم خندید. مدام

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1183  

 

ن حلقه  ای پوشیده بود و موهایش   ن و بلوز آستی  شلوار جی 

دستانش پر از النگوی طال  دور و ورش رها بودند. یگ از 

ی که در خواب هم نیم دید.  ن  بود ! چپ 

 

دیه و سوغات برایمان آورده بوی عطر خویی یم داد. کیل ه 

ش تعریف یم کرد که ماه عسلشان  بود. برای حلیمه و دخپی

 را به استانبول رفته بودند. مامان رسشار از خوشبخنی بود. 

ین بود.    انگار مدام دهانش شپ 

 

یب تر از همه این بود که او دیگر شبها کنار ما من عجبرای 

از آن لباسهای نبود. لباس خواب های زیبا تنش یم کرد. 

 یم ماند. نرم و براق و بلند و شبها را در اتاق بابا مهران

گفته بود که من زن بابا مهران هستم و باید کنارش بمانم   

کنار اما همیشه مامان شما هم هستم. من شبها خودم را  

 جا یم دادم . یم چسبیدم به او . مریم
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 انگار که او مادر دومم شده بود.  

 

 #گذشته 

 230#پست

 

 

ن حاضن نیم شد.  ن در آن روزها اصال رسمپ   معی 

 که مدرسه یم رود یا نه. حنی من شک داشتم 

وقنی بابا مهران نبود ؛ صدای موزیک را آنقدر باال یم برد  

 یم گرفتیم. که رسسام

 

 قط حرص یم خورد و حرفن نیم زد. مان فو ما 

د یم داحرکات عجیب و غریب یم کرد. خرابکاری هایی انجام

 تا مامان را به زحمت بیندازد. 

فیکوس  گوشه ی سالن را با لبخندی یک بار گلدان بزرگ

 شیطاین برگرداند. 
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ن ریختند.     گلدان رسامیگ  شکست و خاک ها روی زمی 

ن ک  پر از یوانرد و حرفن نزد. یکهو لمامان به زحمت تمپ 

 نوشیدین را روی فرش رها یم کرد. 

 ت. یا با کفش در خانه یم گش 

 

یا جوهر یم ریخت روی رسامیک ها. اینها فقط گوشه ای 

ن در اتاق را قفل یم  از آزارش بودند. مریم شبها از ترس معی 

 کرد. 

و مامان توجهش برای  خانه داری و خانم خانه بودن و 

خوب بودن خرج یم شد و تنهایی من و مریم هم  همش 

   ادامه داشت. 

ن غذا بابا مهران اعالم کرد  تا اینکه باالخره یک شب رس مپ 

ن  به سفر خواهد رفت.   که فردا او با  معی 

ن برای ادامه ی تحصیلش به مدرسه ی شبانه روزی   معی 

که حنی دن خواهد رفت. به جرات یم توانم بگویمدر لن

 وشحال شد از رفتنش. مروا هم خ
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ن را بسپارد به کالج و خاله اش  بابا مهران یم رفت تا معی 

پروانه و برگردد و مامان اندوهناک و پر از تمنا نگاهش یم 

 کرد. 

 

 #گذشته 

 231#پست

 

 

ن رفت و رفتنش مایه ی آرامش ما شد.   معی 

 چقدر یم تواند انگار تازه 
ی

فهمیدیم خانه باغ چیست و زندگ

ین تر   باشد. شپ 

 

 دیگر تریس  وجود نداشت .  
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شبها خوابمان آرام بود.  مریم هر موقع دلش یم خواست 

 پیانو یم زد و شبها با ترس از خواب نیم پرید. 

 

 جدیدش .  
ی

 مامان دل داده بود به خانه و زندگ

گذاشته بود تا خانه را به دست مامان را باز   بابا مهران 

ن پرده ها و مبل های سلیقه ی خودش تغیپ  دهد. ماما

 راحنی را عوض کرد. 

ی به نام آرزو را که مادر     ثبت نام کرد و دخپی
ی

کالس رانندگ

 کامران پیدا کرده بود؛ آورد تا در کارهای خانه کمکش کند. 

 

و  مامان فقط غذا درست یم کرد و وقتش را با ما یم گذراند  

 آرزو همه ی کارها را انجام یم داد 

 ه اشان. و عرص یم رفت خان

 

مامان مراودات جدیدی هم پیدا کرده بود. دورهیم با مادر 

 کامران و زنان دیگری که هم  سطح خودشان بودند. 
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اما هیچ وقت ما بچه ها به این دورهیم ها نیم رفتیم. در  

گذراندیم. آنجا واقع ما بیشپی وقتمان را در خانه باغ یم  

 دنیای کوچکمان بود . 

 

 ا مهران برگردد. تمام گذشت تا بابماه  و دقیقا یک

 

وع شده بود و حسایی درگپ  درس  
امتحانات مریم و مروا رسر

 خواندن بودند. 

 

 مامان کیم تپل تر شده بود . 

 

 این روزها ناخن هایش را الک قرمز یم زد . 

موهایش همانطور بلند بودند و لباسهایش را با وسواس 

 انتخاب یم کرد.  
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 از پا نیم شناخت. ن برگشت ؛ مامان رس روزی که بابا مهرا

از صبح درگپ  خانه داری بود.  آن روز من و مامان در خانه 

ا کیم گرم شده تنها بودیم. مریم و مروا مدرسه بودند و هو 

 بود. 

خانه نشسته بودم و نقایسر یم کشیدم.   ن ن آشپر من پشت مپ 

 مامان به آرزو گفت: 

  

دارم. من یم رم  فسنجون رو آماده کردم. یه کم رسگیجه-

 ا باش! دراز بکشم. مواظب آش

 

ش   ساده ای بود که با پدر پپ 
و رفت به اتاقش. آرزو دخپی

 یم کرد. مهربان بود و در وقت 
ی

نبودن مروا و مریم زندگ

همبازی من یم شد. از صحبت های مامان با او فهمیده 

صحبت کند که آرزو بودم که مامان یم خواهد با بابا مهران

ش به سوییت قبیل ما بیایند تا او نخواهد از این رس و پدر 

 شهر به آن رس برود.  
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بابا مهران وقنی آمد که من خانه و درختان نقاشیم را 

ودم و در حال کشیدن گلهای صوریی و قرمز کرده برنگ

ون  بودم.  صدای  اتومبیل باعث شد که آرزو از پنجره بپ 

 را نگاه کند و رو به من گفت: 

 

 خان اومد. رو مامانت رو صدا بزن. مهرانجان بآشا -

 

و من دویدم به اتاق مامان. او روی تخت خوابیده بود. 

 که مامان لحاف و 
ی

ملحفه های   تخت بزرگ گردویی رنگ

 زیبایی برایش تهیه کرده بود. 
 نبایی

 

کنارش رفتم و دست کشیدم به صورتش. چشمانش را باز   

 کرد. گفتم: 

 بابا مهران اومد! -
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رسآسیمه برخاست و هول هولگ عطر و رژ زد و نگایه به 

خودش که لباس زمردی زیبایی تنش بود  در آیینه انداخت 

ون رفت.   و از اتاق بپ 

 

 232#پست

 #گذشته 

 

من هم پشت رسش رایه شدم. مامان روی پله های ایوان 

به بابا مهران رسید. و به سوی آغوشش پر کشید. بابا 

دش چسباند و کمرش را نوازش کرد و مهران او را به خو 

ی کنار گوشش گفت که مامان ن خنده ی ریزی کرد. بعد چپ 

 نگاه بابا مهران به من افتاد. 

 گرفت و دستانش را از هم باز کرد:   فاصلهاز مامان

 

 بدو بیا اینجا  . دخپی قشنگم! -
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م و اشتیاق به طرفش دویدم.    من با رسر

 

 بغلم کرد و بوسید .  

 

ن طعم پد  را تازه چشیده بودم و هنوز برایم این نوع ر داشیی

 محبت ها نا آشنا بودند. بابا مهران گفت: 

 

م آوردم ! -    کیل هدیه ی خوشگل واسه دخپی

خوشبخنی یم داد. طعم هر من خندیدم . بابا مهران طعم 

 آنچه که آرزویش را داشتم.  

ها آمدند؛ مامان چمدان ها را باز کرد و ظهر که دخپی

 وغایی هایمان را داد. لباس و کفش و اسباب بازی . س

 

باورم نیم شد که چندین جفت کفش داشتم و لباسهایی که 

ین ها دیده ب ودم. حنی بابا مهران به پیانو همیشه پشت ویپی

د و از تبحرش تعریف کرد و قرار شد که  زدن مریم گوش سپر
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د دل معلم پیانوبه مریم هم آموزش بدهد. بابا مهران بلد بو 

ها را به دست بیاورد. بلد بود پدری کند.    ما دخپی

 

ن شام ؛ مامان دست بابا مهران را  ناهار که خوردیم . رس مپ 

ه او نگاه کرد و بعد روبه ما بچه ها گرفت و عاشقانه ب

 گفت: 

 یه خپی خوب براتون دارم. برای شما و برای باباتون. -

 

ن زمردی و با لپهایش گل انداخته بودند و در آن لباس س پی

یم درخشیدند آنقدر زیبا بود  موهایی که مثل خوشه ی ماه

 گفت: که من فقط او را نگاه یم کردم. بابا مهران

 

ه! چیشد- ؟ خپ   ه؟ گواهینامه ات رو گرفنی

 

 لبهایش را جمع کرد: مامان

 نه کو تا گواهینامه! -
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 مروا گفت: 

 قراره بریم شمال؟ -

ن   کرد:   مامان رسش را باال و پایی 

 نه اون که واسه بعد از امتحانات شماست. -

مریم با چنگال زیر بافی مانده ی غذایش یم زد. مامان دست 

د و گفت:   بابا مهران را فشر

 قراره یه عضو جدید به خونواده اضافه بشه! -

 بابا مهران گیج نگاهش کرد. مروا گفت: 

 

 #گذشته 

 233#پست

 

 

 منظورتون آرزو هست؟  -
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ن تکان داد : ش را به مامان رس   طرفی 

 نه! -

 به چشمان بابا مهران: و نگاهش را داد 

 

 من حامله ام! قراره یه خواهر با برادر ... -

 ��بابا مهران تکان شدیدی خورد

 

 آال؟ -
ی

 راست یم گ

 

 مامان لبش را گزید: 

 

 همون روزی که رفنی فهمیدم!  -

 مروا جیغ کشید: 

 

ک - ن ما!  هورا هورا! یه خواهر مشپی  بی 
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 مریم خندید: 

 

 شایدم یه برادر!  -

 و من بغض کردم. دلم نیم خواست عضو جدیدی بیاید. 

 

 نه خواهر یم خواستم و نه برادر.  

 

 متوجه ناراحنی من نشد. اما مامان

 

ن دست مریم را گرفتم و با نگاه نگران  مریم  مواجه از زیر مپ 

 شدم.  

 

 کردیم با شنیدن مادر کامران که دیگر زن عمو صدایش یم

داری مامان ؛ ما را برای شام به خانه اشان دعوت خپی بار 

کرد. من و مریم تا آن روز به خانه ی عمو سامان نرفته 

 بودیم. 
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و برای من مثل کشف شهر عجایب بود. همیشه آرزو 

 داشتم بدانم پشت دیوارهای باغشان چه خپی است.  

 

 یم
ی

 کند و خانه اشان دوست داشتم بدانم کامران کجا زندگ

 ست. و آن شب مقدمه ی حضور ما در خانه چه شکیل

 اشان شد

 

 233#پست

 

 #گذشته 

 

 

 یم کند و خانه اشان 
ی

دوست داشتم بدانم کامران کجا زندگ

 چه شکیل ست. 
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 و آن شب مقدمه ی حضور ما در 

 خانه اشان شد.   

 

 خانه باغ عمو سامان زیبا بود . 

 

رس فید رنگ در میان درختان یک ساختمان دو طبقه ی س 

 به آسمان کشیده که باغچه های پر از گل داشت. 

معلوم بود زن عمو رویا با سلیقه است. کامران به 

استقبالمان آمد و پشت رسش زن عمو رویا که بلوز و شلوار 

شیگ تنش بود و کفش پاشنه بلندی به پا  روی ایوان ظاهر 

 مان را بوسید : شد. صورت ما

 

یک-  آالله جان! مبارکا باشه!   یم گم تپی

 

مگینن زد و تشکر کرد. عمو سامان در کت  مامان لبخند رسر

 و شلوار شیک تر از همیشه بود. 
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ها را بوسید و وارد خانه شدیم.    ما دخپی

 

 234#پست

 

 

 #گذشته 

 

 

کرانه با آن موهای فر و حنایی رنگش  مثل عروسک 

 هایمان بود. 

 

 با م  ویل مروا و مریم بیشپی ن همیشه او را دوست داشتم

 هم بازی یم کردند. 
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ن بازی هم     خییل آرایم بود؛  که حنی در حی 
کرانه دخپی

بیشپی ساکت بود . و کامران برادرش مثل یک سپر دفایع 

 بزرگ بود برای او. 

 

 آنقدر دوستش داشت که بعیصن وقتها حسودیم یم شد. 

 

 ن مال من باشد. دلم یم خواست کامرا

   

ا پر از اثاثیه ی شیک بود و دو زن تمام کارها را ی آنهخانه 

 انجام یم دادند. 

 

و  زن عمو رویا مثل ملکه بود. با آنکه خییل مهربان و خورسر

ر خایص داشت که او را جدی نشان یم  بود ؛ اما یک پرستپ 

 داد. 

ینن   من از همان دم عاشق خانه ی آنها شدم.  وقنی شپ 

 فت: هایمان را خوردیم؛ کامران گ
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متون پشت باغ . کرانه کیل تدارک - ن بپی ا بیایی 
خب دخپی

 دیده واستون. 

 

ها رسشان به تعریف خودشان گرم بود. کامران جلو  بزرگپی

 راه افتاد و ما چهار دخپی قد و نیم قد پشت رسش. 

 

ارج شدیم. هوای خنک از البالی درختان در پشنی خ

ل بهشت هجوم یم آورد به پوست و موهایمان. آنجا مث

 بود.  

 

در با غچه های پشنی یک گلستان  بزرگ وجود داشت. 

باورم نیم شد . آنجا پر از بوته های گیل بود که در پوسپی 

خانه دیده بودم. نور چراغهای حبایی سفید افتاده 
ن آشپر

ها و گلهای سفید و صوریی و بنفش آنقدر  بودند روی بوته

 ان . قشنگ شده بودند که من یی هوا دویدم طرفش
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ها اما  گ ها. دخپی و با احتیاط دست کشیدم به گلپی

ن  حواسشان به من نبود. جذب المپ های ریسه ای و مپ 

کوچگ با چهار صندیل و تنقالت و شمع های روشن شده 

ز کامران که یک بودند. کیس حواسش به من نبود به ج

 لحظه حس کردم پشت رسم ایستاده: 

 

 خب آشا خوشگله، گندم زار!  -

 

 رسم را باال بردم و هیجان زده گفتم: 

 کایم اینا همون گالس! -

 

 دست کشید به موهایم و گفت: 

آره دخپی کوچولو! اینا هموناس! بابا بزرگ اومد و این بوته -

 ها رو کاشت. اسمشون ادرییس هست.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1203  

بعد دستش را جلو برد و سه شاخه پر از گل ادرییس بنفش 

 من: چید. خم شد گلها و گرفت طرف 

 

- ! ن  بیا گندم زار! اینا مال تو هسیی

 

دستان کوچکم را جلو بردم و با اشتیاق گلها را گرفتم و خییل 

رسی    ع لپش را بوسیدم. چشمانش را گرد کرد و دستش را 

 گذاشت روی گونه اش: 

 

 ای وای یه ستاره کاشنی اینجا! -

 

ه نگاهش کردم. بعد دست  خندیدم. او هم خندید و من خپ 

ن گفت: از من دور شد و در هماندر جیب   حی 

 

 بدو برو پیش دوستات! -
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من تا وقنی که به خانه برگشتیم ؛ گلها را از خودم دور 

نکردم. مامان هم خوشش آمده بود و قرار شد وقنی پدر 

 اغ آمد ؛آرزو به ب

از بوته های ادرییس در باغچه ها بکارد. اما هرگز گلهای  

ند. انگار خاک باغ را دوست ادرییس در باغ ما جان نگرفت

 نداشتند. 

 

شب گلها را درون یک لیوان رویی پاتخنی گذاشتم. و آنقدر 

نگاهشان کردم تا خوابم برد. و تا فصل گلها بود ؛ کامران هر 

برایم یم آورد و من هر بار یک  چند روز ؛ چندین شاخه

 ستاره روی گونه اش یم کاشتم. او را ستاره باران کرده بودم.  

 

مامان بزرگپی آن روزها تند و تند یم گذشتند. هر روز شکم

مثل مریم و مروا یم رفتم یم شد. اول مهر شد و من  هم

 مدرسه اشان اما من پیش دبستاین یم خواندم.  
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ن ترین  بخش ماجرا این بود که ما سه نفر و هیجان انگپ 

ک  به مدرسه یم برد .  کامران و کرانه را یک  رسویس مشپی

ران روی صندیل جلو یم نشست و ما چهار نفر روی کام

 صندیل عقب. 

 

مریم مدرسه اس را عوض کرده بود و حاال ما هم مثل آنها 

 در مدرسه ای که مناسبمان بود ؛ درس یم خواندیم.  

 من صبح ها بود که کاووس ما را جلوی در تمام دلخویسر 

. باغ یم برد و آن طرف کوچه کامران و کرانه را یم دیدم

 کامران همیشه لبخند به لب داشت. 

 

و برایمان یک حایم بزرگ به حساب یم آمد. حنی اگر پش  

بچه ای بیش نبود؛ ویل من او را به چشم یک مرد یم دیدم. 

زدم با دقت خایص  وقنی داخل رسویس مدرسه حرف یم

 نگاهم یم کرد. 
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ها  با من قهر یم کردند او طرفدارم بود. گایه   وقنی دخپی

شکالیی را یواشگ به من یم داد و چشمگ برایم یم زد. هم 

نفر هم یم دانستند که کامران چقدر من را دوست آن سه 

 دارد. 

 

هیچ وقت اسمم را صدا نیم زد و من برای او گندم زار  

 بودم. 

 

 235ست#پ

 

 

 مامان روز به روز چاق تر یم شد. 

 

 شکمش خییل بر آمده شده بود. من عادت داشتم ؛  
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ن درون بطنش لگد یم زد ت دس بکشم روی شکمش و جنی 

 و من از ته دلم یم خندیدم.  

 

و باالخره درست در یک شب رسد زمستاین که همه جا 

پوشیده از برف بود؛ نیمه شب بابا مهران  ، مامان را برد 

د.    بیمارستان و ما را به آرزو و پدرش سپر

 و ظهر فردا که از مدرسه برگشتیم با موجود صور
ی

یی رنگ

 بود؛ پیچیده در پتو که کنار مامان روی تخت

ه دنیا آمده بود و مامان نامش را مواجه شدیم. خواهرمان ب 

 آواز گذاشت. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #زمان حال

 235#پست
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 کامران رفته  بود جایی که نیم دانم. 

 

 من تنها مانده بودم.  

 

اق یم تابید و برف ها آب شده  خورشید وسط زمستان قپی

 بودند. 

 کف حیاط براق و خیس بود

 

. از روزی که باغچه های خایل از ادرییس توی ذوق یم زد  

مامان و بابا مهران آمدند تا روزی که کامران رفت ؛ دیگر 

ی نشد.   خپی

یعنن من نای شنیدن و دیدن نداشتم. تب مداوم و یی جاین 

 پاهایم مزید بر علت بودند. 

 

ی که تلخ تر از همه بو   ن  د؛ و چپ 
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 سکوت ممتد کامران بود. انگار دهانش را دوخته بودند . 

 ود نیا! گفته بود حوصله اش را ندارد. به مریم گفته ب 

حنی فرداد را هم رانده بود. آرام نفس یم کشیدم. آرام راه 

تا یم دادمیم رفتم . همه ی کارهایم را در سکوت انجام

 مزاحمش نباشم. 

 

شده بودم ؛ من هیچ جایی  به شدت متوجه واقعیت تلچن 

ن  جا هم طفییل بیش نبودم. مریم نیم توانستم باشم. و همی 

 پیام داده بود: 

 

 ؟ چه مرگتونه باز -

 

ن را نوشته بودم و اشک ریخته بودم و  نوشته بودم، همه چپ 

 مریم خوانده بود و جوایی ارسال نکرده بود. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 #حال

 236#پست

 

 

 کامران سیگار یم کشید. 

 

خنده دار بود برایم. اویی که مخالف مریم بود، مخالف هر  

دودی بود توی رسمای خیاط راه یم رفت و سیگار دود یم 

 کرد. 

 

 جز من چه کیس یم توانست مسببش باشد.   

 

 بود. این رخوت و سکوت تاثپ  گذار بود. 
 آن روز حالم بهپی

 

خانه این ور و  ن آن  جان پاهایم کیم برگشته بودند. توی آشپر

 ور یم رفتم. 
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ن را مرتب کردم. برنج خیساندم.    ظرفها را شستم. مپ 

 

ی قرمه را رسخ کردم. خود به خود یم رفتم رساغ غذایی   ن سپی

 که او دوست داشت. 

 

ن چیده شده. تریسر   ن آماده بود. مپ  دم ظهر همه چپ 

نگ   دوغ پر از گلپر و گل رسخ .   خورسر

 

اور هارموین بوی خورشت پیچیده بود وصدای قل قل سم 

. داشت با یک ظهر آفتایی ام  ا رسد زمستاین

 

 باید خودم را رسگرم یم کردم تا کمپی فکر کنم. 

تا کمپی فکرم گریز بزند به جهنیم که داشتم. به مامان،  

ن و آخ از آواز!    معی 
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 این روزها فکرم فقط درگپ  آواز بود. 

 

 چاه. رده بود ، من را انداخته بود توی قعر خواهر کیسر ک 

 

 معشوقم را ربوده بود اما دلم هم برایش تنگ شده بود. 

 

خواهرم بود؛ کنار خودم بزرگ شده بود. من از او نگهداری 

 کرده بودم. 

 

 من به درسش رسیده بودم. 

 

 بازی کرده، تیمار ش کرده و کنارش مانده بودم. 

ن ترکیده شده بودم مادر دومش؛ اما ی کهو مثل انار آخر پایپ 

 رده بود.  همه جا را رسخ کرده و همه را دیوانه کبود و 
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میان برف ها از نیم دانم قدم زدن های نصف شب کامران

 چه جهت بود؟ 

 

به من فکر یم کرد یا آواز! برای رزالت و یی عفنی من سیگار 

 دود یم کرد یا برای یی وفایی آواز!؟

 

 دوست داشت؟ اصال چقدر او را  

   

خجالتم ند. دیگر زخمم مایه ی موهایم بلندتر شده بود

 نبود. اصال یم خواستم زشت به نظر برسم. 

 

این روزها یک تل سیاه رنگ با پروانه ای کنارش از چمدانم 

 پیدا کرده بودم و موهایم را باال یم زدم. 

 

کامران که نگاهم نیم کرد. اصال با من روبرو نیم شد. غذا   

رانسه بلند بلند را یم پخت. مکالمه ی هر روزه اش را به ف
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انجام یم داد، خانه را مرتب یم کرد، کتاب یم خواند و بعد 

 رفتم و یم آمدم اما یک نیم نگاه در عزلتش فرو یم رفت. یم

 هم به من نیم انداخت.  

 

 که آمد. سفت روی کاناپه نشستم. دمشاملو یم خوان

 و شعر های  شاملو برای آیدا را یی حواس خواندم.  

ه نداشت. جا خورد. پالتوی را روی کاناپ توقع دیدن من 

ه و ژاکت قهوه ای تنش بود.  ن تپ   کرم خوش دوخت و جی 

سوییچش در یک دستش و پاکت های خرید در دست  

ل شدم و زمزمه چطور و چرا هو دیگرش بودند. نیم دانم

 کردم: 

 

 سالم! -

 بعد از یک هفته این یک سالم مثل یک تومار بود. 

ه ی یی هو    و رس تکان داد . ینی انداخت به من  نگاه خپ 
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خانه . و رفت طرف   ن بعد نگاهش برگشت سمت آشپر

ه اش ماندم.   اتاقش. و من تا ناپدید شدنش در راهرو خپ 

 

ود به خود بغض بوی رسما ، نم و عطر تلخ یم داد. خ

کامران قلب من   نشسته بود توی گلویم. یک زماین یم گفتم

ون یم تپد. دیی که بودم گایه وسط از تنم است. قلنی که بپ 

 تمام کثافت زندگیم ؛

 

چشمانم را یم بستم و تصورش یم کردم. به شدت و عمیق  

 در قلبم حسش یم کردم. 

 

کند. جبل یم   که او هم من را حس یمآن روزها باور داشتم

 گفت اگر دوستت داشت ؛ 

 بریس!  
ی

 نیم گذاشت اینطور به بیچارگ

 ش را داشت. من یم گفتم ؛ دالیل خود
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کش با آواز هنوز هم یادش به من یم گفتم میان   مشپی
ی

زندگ

هست. اصال مگر یم شد تمام محبت های من را فراموش 

د؟  کند؟ مگر یم شد آن  چند روز را از یاد بپی

 

 شد محال بود! مگر من یادم رفته بود که او فراموش نه نیم

ذاشتم یم ریختم و دست جبل را یم گکند. آن روزها اشک

 روی سینه ام و یم گفتم: 

 

 گوش کن! اینجا فقط اونه که یم تپه.  -

جبل لبخند تلخ یم زد. پیشانیم را یم بوسید و بحث را 

ن این دو مرد مانده بو  دم. یگ عوض یم کرد. من همزمان بی 

 عاشقم بود و یگ معشوقم. 

 

بعد تمام روحم سیاه یم شد. من چه بودم؟ جز یک زن  

آخ اگر کامران یم دانست سالها چطور با   دستمایل شده! 

 خودم جنگیدم. 
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چطور خودم را بردم به دنیای ممنوعه تا یادم برود که مرا  

 نیم زد. نخواست؛ دیگر زخم زبان

 

 237#پست

 

 اسمم را صدا زد : 

 

 آشا...آشا! -

 

 تکان شدیدی خوردم. 

 

 . ن  شاملو سقوط کرد روی زمی 

 

ن من و کتاب در رفت و   آمد بود. کتابهایش  نگاهش بی 

 . جانش بودند 
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 د به او. این یگ هدیه خودم بو 

 

 آیدا در آیینه را با هم یم خواندیم. 

 

ناامید یم شدم؛ همچون کوچه ای یی و بعدتر که داشتم 

انتها را به او هدیه دادم. اما این روزها هر چه نگاه یم کردم 

 در کتابخانه اش نبود.  

 

 نگاهم رفت به طرف فرش . 

 

گل ادرییس صوریی خشک میان صفحات کتاب روی فرش 

 بود. 

 

برداشتم و گذاشتم البالی صفحات و کتاب را بستم. و  

 نگاهش نکردم. 
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نیم توانستم نگاهش کنم. من آدِم گریز از جادوی 

 چشمانش نبودم؛ پس همان بهپی که رسبزیر یم ماندم.  

 

 بیا ناهار بخوریم! -

 

 گوشهایم زنگ خوردند. 

 

 آشنی وارد شده بود؟ در  از  

 

 یا تنها غذا خوردن سخت بود؟  

 

یا شاید نیم خواست زحمتم هدر برود.  برخاستم . این 

روزها از زور الغری حس یم کردم لباسهایم به تن مثل کت  

سک  کهنه ی پدر بزرگ هاست روی چوب به عالوه ی مپی

  . 
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خانه و  ن  زدم.  من پتوی نازک را تا او آه کشید و رفت به آشپر

 

گذاشتم داخل کتابخانه وپشت رسش رایه   آیدا در آیینه را 

 شدم. 

 

داشت غذا یم کشید. از پلو بخار بلند یم شد. 

. چشمم افتاد به آسمان. پشتنشستم ن  مپ 

 

ن یم شد.   دوباره داشت آبسیی

 

ابرها تند تند به هم یم پیوستند. بشقاب پلو را گذاشت  

 جلوی رویم. 

 

 ست. لم گذاشت و خودش نشو مال خودش را مقاب
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لوزش را عوض کرده بود. برق گردنبندش از کنار یقه اش ب

 پیدا بود. قاشق را میان انگشتان کشیده اش گرفت. 

 با لحن جدی گفت: 

 

؟ -  سم که توش نریخنی

 

نگاه کوتایه انداختم به صورتش. به لبهایش ، چانه اش و 

 چشمانش را فاکتور گرفتم: 

 

 لد نیستم. نه! از این کارا ب-

 

ن   یک قاشق پر خورد و در حی 

جویدن لقمه اش من را نگاه کرد. تمام تالشم را یم کردم که 

 یی تفاوت به نظر برسم: 

- 
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 238#پست

 

 

 از کدوم کارا بلدی؟ 

 

  توضیح بده! 

 

 نگاه مغموم و خسته او را کشاندم تا چشمانش. 

 

 تا آن دو گوی سیاه دردرس ساز:  

 کامران! -

 

 و لقمه ی دیگری خورد: کان داد رسش را ت

 بله! -
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 نزن!  من نا ندارم! زخم-

 

 یی تفاوت  کیم تریسر ریخت کنار بشقابش: 

 

 خب یم خوام بدونم توی این سالها که نبودی؛ -

 

 چه کاری رو خوب بلدی انجام بدی؟ مثال... 

 

دستم را باال آوردم. دستم یم لرزید. نگاهش نشست روی 

 انگشتان لرزانم: 

 

 ادامه نده! -

 

آره همه ی کارهایی که توی ذهنته رو به خویی بلد بودم 

 انجام بدم. 
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 اخمهایش در هم رفت.  

 

؟ مگه ذهن تو -  منو یم خووین

 

 به دهانش نگاه کردم. ته ریشش بلند شده بود: 

 آره ! یادت رفته؟ -

 

قبل از حرف زدن یم تونستم بدونم جر یم خوای! یادته 

 رفتیم تجریش؟ 

 

 ط گرمای تابستون! سو 

 

 یم سوزم. تو همش یم گفنی دارم

 برگشنی نگاهم کردی.  
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بیدمشک! چشمامون  همزمان با هم گفتیم؛ فالوده و عرق 

 گرد شد. 

 

 از ته دل خندیدیم...  

 

 کیم آب خورد. 

 

 من لبخندم رفت. 

 

ن   او اهمیت نداد. همزمان با هم دستمان رفت به برداشیی

ل کنم. نارنج. نتوانستم خودم ر   ا کنپی

 

 اشکم چکید. نگاهم نکرد.  
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 برگشتم زل زدم به حیاط. به درختان یی بر و برگ:  

 

 تو چکار یم کردی این سالها؟-

 

 تو چه کارایی بلد شدی؟  

 

؟  ن  شکسیی

 

 زخم زدن؟ 

 یه زن یی صاحب؟ 
 یا رسپرسنی

 

ش زیاد بود. تند تند غذا یم خورد. با دهان پر  به خدا صپی

 گفت: 

 

 من خو -
ی

  کردم. ب زندگ
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 یه زبان دیگه بلد شدم. 

 

 کیل کتاب خوندم. کیل سفر رفتم. بیشپی ایران رو گشتم.   

 

چوپاین کردم که به خدا نزدیک بشم، پرواز کردم که آسمونا 

 رو بشناسم. 

 

روی دریا بودم که بفهمم ثبات چه معنایی داره. به مامانم  

. سنم باالتر رسیدم. کارمو مستمر انجام دادم. ترفیع گرفتم

 رفت. 

 

 روحم سخت تر شد... 

  

 حرفش: میانپریدم
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؟-  آواز جر

 

 چیشد که رفت؟  

 

؟  چقدر بهش فکر یم کنن

 

 شکست عشقی دردناکه؟ 

 

ن شد   ی؟ دردت گرفت؟ تو هم عزلت نشی 

 

؟    از گ تا حاال سیگار یم کیسر

 

 !  من ندیده بودم که گایه دنبال دود بایسر

 یه زد به صندلیش. دست از خوردن کشید و تک
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 غذای من تقریبا دست نخورده بود. لبم را گزیدم: 

 

 من که معلومه! یم بینن زخمشو؟ عیانه! -
ی

 زندگ

 

 برام از آواز بگو! اصال کجاست؟

 

 کجا رفته؟   

 

 برخاست . بشقابش را برداشت و گفت: 

 خییل خوشمزه شده بود! -

 

ن چه سودی داره و   است؟ غذات رو تموم کن! از آواز گفیی

 

 از من شنیدن چه سودی واسه تو داره؟ -

 شانه باال انداخت: 
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سم تو رو کامل یم دونم! -  من نیاز ندارم بپر

 

 پس قصدت زجر کش کردن منه! -

ن تکان داد:  رسش را به  طرفی 

 نه!  -

 

 حاال که جواب یم داد باید یم پرسیدم: 

؟ -  مگه دوستش نداشنی

 

 مگه عاشق هم نبودین؟ 

 

 چیشد پس؟

 

 آه کشید  و گفت: 
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 میان! زیادی تنها موندیم! امشب فرداد و مریم-

 

ک نداریم خانوم! تو که دفپی بازی! دوره  من و تو حرف مشپی

 من نداره !  کردن یی عفنی سودی واسه

 

سوال من واقغ بود! مگر اینکه تو جز اون همه کار 

 ! ن سود آوری یاد نگرفته بایسر  احمقانه و اشتباه هیچ چپ 

 

 هان؟ 

 

فقط نگاهش کردم. چه فایده داشت ؟ چطور یم توانستم 

 با چند نقطه ی سفید وجودم؛ 

 

م!   توجه  او را از سیایه ها بگپ 

خانه گفت:  ن ن از آشپر ون رفیی ن بپ   حی 
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 خودم ظرفا رو یم شورم. واسه شب  هم مریم غذا میاره. -

 

 و رفت. من ماندم و من! 

 

 239#پست

 

 کاناپه کز کردم.   بعد از ناهار دوباره روی

ن کردم.     کانال ها را باال و پایی 

 

خانه را انجام دادو یی توجه به من به 
ن کامران کارهای آشپر

 اتاقش رفت. 

 

 میان کانالهای عریی یم گشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1233  

کلمات عریی را خوب بلد بودم. کیم از رسیال اسپانیایی که 

 به عریی دوبله شده بود را نگاه کردم. 

 فتم روی کانال بعدی. صدا آشنا بود. ر و بعد دلم رازد و 

ن روی پیانیست بود و بعد موزیک نرم و هماهنگ دوربی 

رفت روی جمعینی که جیغ یم کشیدند و بعیصن با تاثر 

 اشک یم ریختند. 

 

ن رفت   و بعدتر نوای دلنشینش نشست میان جانم. و دوربی 

 روی چهره ی او. چشمانش،

 ه اش . دچال روی گونه اش ، ته ریش آنکارد ش 

جبل بود! جبِل من! مرد مهرباین که این روزها نامهرباین یم 

ن جا هم غم میان چشمانش را یم کرد. به خدا که از همی 

 توانستم ببینم. 

 

برای معشوق یم خواند. حبیبنی  را غلیظ یم گفت. مثل 

 همان که به من یم گفت؛"
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 " ، حبیبنی ، حلویی  آشا نور عینن

ا دیده بودمش از اینکه بعد از روزه تمام وجودم یم لرزید.  

 هیجانزده بودم. 

 

چرا قبل از این به ذهنم نرسیده بود. چرا این جعبه ی 

جادویی را از یاد برده بودم. جبل روی سن راه یم رفت. کت 

ین برند های ایتال یایی و شلوار شیکش که یم دانستم از بهپی

 ست آنقدر روی تنش خوب نشسته بود که دل هر کیس را 

 یم برد.  و حاال لبخند روی لبهایش بود. 

 

 

یگ از طرفدارانش باالی سن آمد. بادیگارد ها او را گرفتند. 

ن خواندن جلو رفت.   جبل حی 
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اشاره داد و بادیگاردها  دخپی را رها کردند. او دوید و جبل را  

 که او در آغوشش بود برای  بغل کرد. جبل همانطور 

 

 240#پست

 

 

ود ؛ خواند. من گریه که رهایش کرده بمعشوق یی وفایی  

 کردم. 

 

از ته دلم اشک ریختم. حنی فکرش  را نیم کردم که روزی 

 به خاطر نداشتنش اشک بریزم. 

 

در این لحظه با تمام وجودم او و حمایتش و مهربانیش را یم 

د. انگار بلند گریه کرده بودم ؛ خواستم. اما راه چاره ای نبو 

کشانده بود. و من نیم دانم چه وقنی   که کامران را به سالن
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ان به طرف تلویزیون رفته و جلوی میان  آن همه هیج

 صفحه ی بزرگش زانو زده بودم

 

کامران نگایه به صفحه ی تلویزیون کرد. جبل رفته بود و   

 گاه کرد: موسیقی دیگری پخش یم شد. به مِن مچاله شده ن

 

 چیشده؟ چرا ماتمزده ای؟  -

 

رد و بعد انگار ماجرا را فهمید م. کیم تامل کجوابش را نداد

 گفت: 

 

 آهان! معشوقت رو دیدی؟-

 

یم یعنن اینقدر بودن باهاش خوب بوده که اینطور اشک 

 ریزی؟  
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یی نا و توان نگاهش کردم. به زحمت برخاستم ؛ حوصله 

 زدنش تمایم نداشت. اش را نداشتم. زخم زبان

 

ست انداخت دور با قدمهای سست از کنارش گذشتم. د

ن باز داشت و به سوی خودش کشید . بازو یم و مرا از   رفیی

 

اره   نگاهش کردم. چشمان کشیده ی پر جاذبه اش پر از رسر

ون زده بود. لبخند زدم. او ی آتش بود. رگ ش قیقه  اش بپ 

 گفت: 

 

ن یه نفر خاطره داری؟ یا اگه فردا یگ دیگه رو هم - با همی 

اونم گریه یم کنن و یاد خاطراتت توی تلویزیون دیدی واسه 

؟   یم افنی

 

 به آرایم بازویم را از میان انگشتانش کشیدم: 
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 آره  احتمالش هست! -

 

من واسه تو خون گریه یم همونطوری که توی اون روزا  

کردم. همونطوری که به خاطر تو  خودم رو به ته چاه 

 جهنم کشوندم. 

 

کردم به کیس قدر کیس که عاشقم بود رو ندونستم و بند  

 که عاشقشم . 

 

توی خائن اشک ریختم که …اونقدر این سالها واسه تو 

 ! ن  بقیه توش گم هسیی

  

گ به اتاقم صورتش یی حالت شد و من با قدمهای ناهماهن

رفتم. اتاق رسد بود. حیاط پشنی سایه و یخ زده به نظر یم 

رسید. خواستم به طرف تخت بروم که چشمم خورد به 

ی که ظهر در دست کامران دیده بودم. پاکت های خرید

روی تخت نشستم و پاکت ها را باز کردم. برایم لباس 
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را یصن ام دلش خریده بود! حال نزارم را دیده و لباسهای قر 

زده بود. ژاکت زرد خردیل ، آیی کمرنگ، صوریی نرم و 

 لطیف . 

 

ه. و شایل زیبا و گرم.   ن تپ  دو تا شلوار و یک پالتوی سپی

 روی بافت ژاکت ها و یل خوشحال نبودم.  دست کشیدم

 

روزی آرزوی یک جرعه محبت کامران را داشتم. مثال میان  

 زندگیم در دیی تصورش یم کردم. تصور ا
ی

ینکه  روزمرگ

یکهو از راه برسد. یا یک پیام کوتاه بدهد. برای لحظه ای 

آواز را کنار بگذارد و یاد عشق قدییم اش بیافتد. اما هرگز 

یافتاد. چه روزها که در میان آدمها و در رستوران و اتفاق ن

کالب های ایراین آدمها را با ولع نگاه یم کردم تا شاید 

 نم. اهت پیدا کببینمش و یا حنی یک شب
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چه شبها که رسم را در بالشتم فرو نکردم و از ته دلم 

نگریستم. چه صبح ها که چشمانم را نبستم و از ته دلم از 

 از خدا نخواستمش! بند بند وجودم 

 

اما زیه خیال باطل. او چسبیده بود به زندگیش و به آواز! 

 خواهر طناز من. 

 

 241#پست

 

 

 

 تا دم غروب در اتاقم ماندم. 

 

 اما چاره ای نداشتم. نیم خواستم دل مریم را بشکنم. 

 

 به حرفهای کامران هم عادت کرده بودم. 
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ی رنگ  را   پوشیدم.  ژاکت زرد خردیل و شلوار خاکسپی

ون رفتم. نشسته بود لبه ی موهایم را شانه زدم و از اتاق ب پ 

 پنجره و لپ تاپش روی پاهایش بود. 

ی را تایپ یم کرد. اول نیم نگایه به من کرد و بعد  و  ن چپ 

 دقیق تر شد. مانده بودم تشکر کنم یا نه! او گفت: 

 

 زرد خردیل بهت میاد! -

 

 دست کشیدم روی ژاکت: 

ا رو خریدی. مطابق سلیقه ام کردی که اینمریس! لطف  -

 نیست اما  قطعا بهپی از یخ زدنه! 

 

 با لبخند نامحسویس گفت: 

 با تو هست! حق -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1242  

تو به پالتوی پوست و ژاکت شنل و گوجر و فالن عادت 

 داری! 

! نه من شیخ  ن اینا فوقش یه مارک متوسط ترک هسیی

 هستم و نه تو آدم قبل! 

 

قیقه دل ند؟ مگر یم شد که هر دمگر یم شد زخم زبان نز 

 من را نشکند؟ 

 

مریم تنها آمد.با یک کیف بزرگ و  یک دسته گل آورده بود. 

 !  سفید و زرد و صوریی

 من را در آغوش کشید و کنار گوشم گفت: 

از این که هنوز زنده ای و با این بد اخالق دست و پنجه -

 نرم یم کنن خوشحالم! 

 

 آهسته گفتم:  و من

 ! مجبورم-
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با کامران هم سالم و علیک کرد. کامران در حایل که به من 

 که درگپ  گلها بودم نگاه یم کرد؛ گفت: 

 

 پس فرداد کجاست؟ -

 

ون آورد:   مریم پالتو را از تنش بپی

 االن میاد! رفت تا خونه اش و بیاد. -

خانه بود اشاره کرد:  ن  که کنار درگاه آشپر
  بعد به کیقن

 

  نگک و تریسر خاله ! آبگوشته  با نون س-

خانه رفت:  ن  کامران به طرف آشپر

 

به به  توی این شب رسد یم چسبه. تریسر های خاله ات -

 رو دست نداره.  
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ن گذاشتم و روبه مریم کردم:   من گلها را روی مپ 

 

ن تا برم برات چای بیارم. -  بیا بشی 

 کامران داد زد: 

 

 نیم خواد. -

 

! خودم میارم.   ن  تو هم بشی 

 

ا خواسته کنار مریم نشستم. او خوب نگاهم از خدو من 

 کرد و بعد دست کشید به موهایم: 

 

 چقدر یی رنگ و رویی دورت بگردم! -

 

 رسم را گذاشتم روی شانه اش: 
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 کاش کامران زودتر بره! -

 

 یعنن اینقدر اذیتت یم کنه؟ -

 زخم زبون یم زنه! -

 

 مزمه کردم: جوایی نداد. ز 

 مرییم! -

 روی دستم:  او دست کشید 

 جونم خواهر قشنگم! -

 یم خوام از آواز بدونم! -

 چیه؟ دلت واسه دردرسهاش تنگ شده؟ -

نه! خب به هر حال خواهرمونه! آدم هر کاری کنه نیم -

تونه خواهرشو فراموش کنه! مثل تو که نتونسنی منو ول 

 !  کنن

اش بلند کردم و به نیم رخش آه کشید. رسم را از روی شانه 

 ردم: نگاه ک
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 کجاست؟-

 چرا رفته؟  

 

 انگشتش را جلوی دماغش گذاشت: 

 هیس! بعدا واست یم گم. وقنی تنها بودیم. ایران نیست! -

 

نیم دانم چرا نفس راحنی کشیدم! کامران با سینن چای و 

ینن که نیم دانم  چه وقت خریده بود آمد و گفت: ظرف شپ 

 

 242#پست

 

 

 

؟ -  از خاله اتون چه خپی
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 رسش کوبید: سنی روی مریم دود

 

ای وای نگو که این مدت پدرمو در آورده. دو روز هست -

 که رفته خونه ی بابا مهران!  

 قلب من تند تند زد. 

 

 حنی شنیدن اسم آنها هم منقلبم یم کرد. کامران گفت: 

 خب از اولش هم باید یم رفت پیش خواهرش! -

 

 یم پوفن کشید: مر 

 

 ا نه؟ باید یه جوری منو زجر بده ی-

 

اوین که دسته گل به آب داد پشش بود. حاال خانوم یم گه 

 تو باعث شدی پش من عذب بمونه! 
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ی هم طلبکاره!   ن  یه چپ 

 

 کامران فنجان چایش را برداشت: 

 

 ها! یی خیالش شو! -
 تو هم دست بردار نیسنی

 جواب مثبت رو به این شازده بده راحتش کن!  

ه شد. مریم جوایی نداد و فقط به م ن خپ   پ 

من جی دانستم که او مدام با خودش در حال مبارزه است.  

 گفتم: 

 مرییم! تو خونه ی بابا مهران رفت و آمد داری؟ -

 شانه باال انداخت: 

ن نه ! مگه خرم گم شده که برم اونجا! یه بار که به آدم  - گفیی

نیا دیگه نباید اضار کنه. اصال هر کیس که نخواستت تو 

. نباید  خهم  ودتو تحمیل کنن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1249  

حاال حنی اگر پدر و مادرت باشند. اون روزی که حرف من  

ن گردن ما  ا رو انداخیی و تو رو قبول نکردن و همه ی تقصپ 

 شد. همه جر تموم

  

 آمد. صدای زنگ

 

ن گذاشت و  ن به طرف کامران فنجان را روی مپ  ن رفیی حی 

 آیفون گفت: 

 کاه کهنه به باد ندین! -

 

ن و جو رو م امشب حرفهای خوب  تشنج نکنید. یی بزنی 

 خیال گذشته! 

 

 یه امشنی هستم و نیم خوام باز اون باتالق رو هم بزنیم. 

پس یم رفت! فردا یم رفت و من دوباره تنها یم شدم. هم 

 ود. ناراحت بخوشحال بودم و هم جایی از ذهنم
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  وارد شد و گفت: 
ی

 فرداد با پاکت بزرگ

 م استخونام یخ زد.  وای وای چقدر رسده! تمو -

 

بعد با کامران دست دادو با چهره ی بشاش و لبخند 

 وسیعش به طرف من آمد: 

 به به ین قلیونمون! -

 

 چطوری؟ 

 

دلم واست تنگ شده بود. زندانبانت  غدغن کرده بود که 

 بیاییم اینجا! 

 

خانه رفت. فرداد کاپشنش را  ن کامران نچ نچر کرد و به آشپر

ون آورد و روی   کاناپه لم داد و مشغول نگاه کردن به من بپ 

 شد: 
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! یه کم به - ت نمیاد بخوری؟ وارفته شدی دخپی تو نون گپ 

 خودت برس! 

 و من در جوابش گفتم: 

 

 243#پست

 

 

ه؟-  حال مامانت بهپی

  

 : او دست کشید به موهایش و گفت

 

آره خوبه. بهپی شده. یه چند روز هم یم مونه پیش خاله -

  گرده رشت. آال و بعدش بریم

دخپی عموم دانشگاه رشت قبول شده و قراره که بره پیش 

 کنه. 
ی

 مامان زندگ
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اینطوری مامان هم تنها نیم مونه. انقدر یکدنده هست که  

 حاضن نیست بیاد تهرون.  

 

 مریم  برخاست : 

 دخپی عموت برسه!   خدا به داد -

 

ینن برداشت و  فرداد لبخند زد و از ظرف یک دانه شپ 

 اند در دهانش! چپ

  

خانه خوردیم. مثل  ن ن آشپر شام را چهار نفری پشت مپ 

 همیشه من عضو ساکت جمع بودم. 

 

ن و من ترجیح  یم دادم آنها کیل حرف داشتند برای گفیی

بیشپی بشنوم و این در حایل بود که تمام فکرم پیش جبل 
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بود. از ظهر کاری کرده بودم نتوانسته بودم او را از 

 . خارج کنمذهنم

 

 244#پست

 

 

 

خانه ماندیم.  ن  بعد از طبع  شام من و مریم در آشپر

 

مریم کنار پنجره سیگار دود یم کرد و من ظرفها را یم 

 شستم. مریم گفت: 

 از رسما متنفرم. -

 

 نیم نگایه به او کردم. 
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لباس بافت بلندی تا روی قوزک پاهایش پوشیده بود.  

و آرایش موهای سیاهش را با کش پشت رسش جمع کرده 

 شت. کیم دا

 گفتم:   

 هر جر هست بهپی از گرماست. من از گرما متنفرم. -

  

دیی خییل گرمه. هر فصل از سال که اونجا بایسر هالک یم -

؟  یسر

 

 من اصال دیی رو دوست ندارم.  

 

 آره ! -

 

شد. همه ی اون روزها دلم برای هوای تهران تنگ ویل تموم

 یم شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1255  

ه نوع تدایع بد بندر عباسم. ی توی دیی احساس یم کردم که

 داشت برام. در اوج رسخویسر هم حالم بد بود. 

  

 مامان دیگه نیومد دم در؟ -

 

 تقریبا هر روز اومد و در زد . ویل کامران باز نکرد.  -

 

 تو دلت نیم خواست ببینیش؟ -

 

آه کشیدم. آب ولرم روی پوست دستم یم ریخت. بشقاب 

 های شسته شده:  ی بشقابرا گذاشتم کنار بقیه

 

مگه یم شه دلم نخواد ببینمش اما  روی نگاه کردن به -

 مامان رو دارم و نه قدرت صحبت کردن! 

حرفن ندارم برای اصال جر بگم! من حنی در برابر شماها هم

 . ن  گفیی
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نشم کنه. یم خواد حرف بزنه. یم خواد مامان یم خواد رسز 

سه. در حال حاضن قدرتش رو ن و  بپر ن  دارم مرییم!  همه چپ 

 دستهایم را با دستمال خشک کردم: 

 

 مریم! -

این روزا بیشپی از همیشه خود خوری یم کنم و عذاب یم 

 کشم. 

 هیچ رسگریم هم ندارم. 

یم یه کاری که باعث بشه اون همه خاطره ی بد و تلخ رو ک

 فراموش کنم. ای کاش رسکار یم رفتم و یا یه رسگریم داشتم. 

 

 ستاد: ش را به هوا فر مریم دود سیگار 

 

 خب خیایط کن. -

 لباس طراج کن! 
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 نشست روی دلم. دهانم
ی

 چفت شد! و اندوه بزرگ

 مریم ادامه داد: 

 هر جر که بد بوده اما تو یه خیاط ماهری. -

نقطه ی مثبت زندگیت  درسش رو خوندی و حیفه که تنها 

 رو با آشغالهای ذهنت دور بریزی! 

 حرفش حق بود. 

یچ نقطه ی مثبنی نداشتم. مریم گفت؛ من هراست یم   

 گفت: 

 

خودم میام دنبالت و یم برمت تا هر وسیله ای الزم داری -

بخری! توی این خونه خییل وقت تنهایی داری. باید یه 

 !  جوری پرش کنن

 زیر لب گفتم: 

 م.  ممنون-

 فرداد با صدای بلندی گفت: 
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ن سالن ! کا-  رتون دارم.  اگر پچ پچ هاتون تموم شده بیایی 

 

 مریم لبخند زد . من جلو رفتم و تاکیدی نگاهش کردم: 

ی به کامران و فرداد لطفا از این- ن جریان خیایط و طراج چپ 

 نگو!  

 مریم متعجب گفت: 

 

؟ -  چرا؟! مگه کار بدی یم خوای بکنن

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

قش نه ! اما شاید از پسش بر نیام. مثل قبل ترها مشتا-

دوز  نیستم. روزهای زیادیه که دست به طراج و دوخت و 

 نزدم. 

 

 شاید نتونستم.  
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نیم خوام کامران برای این هم بهم رسکوفت بزنه! نیم  

 خوام یه شکست دیگه توی پرونده ام ثبت بشه. 

 

 گفت: رس تکان دادو با اشاره به سالن

 

 یم دونم چکارت داره ویل بیا از خودش بشنو! -

 زیادی دارم.  لسش ذوقمن که و 

 

حنی در  یط این روزها خودم را عادت داده بودم که

ن  کنجکاوی هم آرام و یی عالقه به نظر برسم. به طرف عی 

 سماور رفتم: 

 

 خپی ازدواجتون باشه! تو برو! من چای میارم. امیدوارم -

 

 که همیشه مثل یک
ی

مندگ حصار دورم را احاطه کرده بود رسر

مییم شدن دوباره ام را با فرداد ؛ مانند سدی جلوی ص
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قرار یم گرفتم احساس  گرفته بود. هر موقع که روبرویش

 یم کردم ؛

 

 برهنه ام !  

 

حس آن شنی را داشتم که در یک میهماین خصویص در  

 لحظه ای که اصال توقعش را نداشتم او را دیدم. 

 

 هرگز نگاه ناامید و شماتت گرش را فراموش نیم کنم.  

د. اما آدمهای شیخ  را گرفت تا آنشب دستم   با خودش بپی

من رابا خودشان بردند و او را هم از میهماین 

ون  انداختند. بپ 

آنقدر نگاهش در آن دیدار تند و استخوان سوز بود که تا  

 حاال هم اثرش بافی مانده بود. 

 

 245#پست
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 کردم. سینن چای را تعارفشان

 

و فرداد  ش را برداشتچاید لیوانکامران یی آنکه نگاهم کن

 لبخند زدمثل همیشه. 

 

 کنار مریم نشستم. تنم پر از رخوت بود! فرداد گفت:   

 

 خب آشا من یه خپی خوب برات دارم!  -

ی یم توانست من را خوشحال کند؟  چه خپی

ی آنقدر خوب بود که بتواند روح من را تطهپ    چه خپی

 کند!  

 

ی؟! قراره از اینجا -  برم؟ چه خپی
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 داد محو شد. د فر لبخن

ی گفت:   ن  مریم سقلمه زد به پهلویم. کامران با لحن تند و تپ 

 

! تو جایی نیم توین بری! -  نخپ 

 

ن  شانه باال انداختم. خودم هم یم دانستم رفتارم دروغی 

 است. 

 اما با لجبازی انجامش یم دادم:  

 

ی جز این برای من خوب نیست! -  هر خپی

 

ن گذاش  ت. فرداد پاکت را روی مپ 
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همان پاکت سفیدی که در بدو ورود به خانه در دستش 

 بود: 

 

 پیش یه پزشک فوق حرفه ای . مدارک پزشکیت رو بردم-

که یم تونه صورتت رو عمل بعد از دیدن عکس ها گفت

ه.   ن بپی  کنه و این خط زخم رو از بی 

 

 نگاهش کردم. او گفت:  فقط

 

!  این خپی خویی نیست؟ از رسر زخمها راحت یم-  یسر

 

دم.   لبهایم را بهم فشر

بغض داشتم. این زخم نشانه ی حماقتم بود. نشانه ی 

 نابسامانم. این زخم تاوان اشتباهاتم بود. 
ی

 زندگ

 

 نویع تنبیه خدا . نویع جزا برای گناهانم
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 246#پست

 

 له! دستت درد نکنه پش خا-. 

 

 خییل لطف کردی! 

 

ن کاری رو ندارم. با    چهره ام راحتم!  اما من فعال قصد چنی 

 

مهم نیست که هم برای کیس عزیز نیستم و کیس هم برام 

 خودمو واسش قشنگ کنم. بخوام

ن قیافه هم قبول دارین!  ن که منو با همی   شماها هستی 

 

 مریم گفت: 

ی! لجبازی نکن !  این-  حرفا چیه؟ خودت از همه مهمپی
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 و رو کرد به فرداد: 

م!  خودم یه وقت از دکپی نایینن -  یم گپ 

نگاهم رفت سوی کامران که خودش را با موبایلش رسگرم 

 کرده بود. انگار که توجیه به من نداشت. 

حنی او هم یم خواست نشان دهد که برایش اهمینی ندارد 

 که من چگونه ام.  

 

قبل ترها اعتقادداشتم به این جمله که ؛"کیس که تو را 

 دوست بدارد؛

وع به گیت یم شود  درست در لحظه ای وارد زند   که تو رسر

فروپایسر کرده ای"! اما هرگز برایم اتفاق نیافتاد . عزیزترین 

 ام  عامل اصیل فروپایسر ام بود! 
ی

 آدم زندگ

که حاال هم خودش را به یی خیایل زده بود! من آواری بودم

ن آبادش نیم کرد. مریم هنوز هم درباره ی دکپی هیچ چپ 

 نایینن حرف یم زد. 
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 بوسیدم. ساکت شد. گفتم:  گونه اش را برگشتم و   

 واقعا یم گم! -

من نیم خوام این کار رو انجام بدم. از صورت نازیبایی که  

 دارم دیگه خجالت نیم کشم مریم! 

وقنی درونم خرابه و پر از زخم و ناکامیه. دیگه این زخم 

 اصال به چشمم نمیاد! 

چشمان مریم پر از اشک شدند. با حرص و صدای گرفته 

 ای گفت: 

 

یه بار! فقط یه بار به دل ما راه بیا! یه بار پیش خودت بگو -

این خواهر بدبخت من گناه داره ! واسه خودت مهم 

 نیست! 

 

واسه من مهمه! هر بار که به صورتت نگاه یم کنم تا ته  

 سپ  
ی

جونم یم سوزه! هر بار که زخمت رو یم بینم از زندگ

 یم شم. من آدم نیستم؟
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 247#پست

 

 اشکش رس خورد روی گونه اش. دستش را گرفتم: 

 

 مرییم! -

 مهیم اما من طاقت درد رو ندارم دیگه! تو برام 

 خییل درد کشیدم و خییل زیر تیغ رفتم. 

 

 یم کنم اصال   
ی

اگر اینجام اگر دارم نفس یم کشم و زندگ

 نیست! طبق خواسته ام

 

 همه اتون اینو یم دونید. 

  

 واسه من که مهمه! -
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 فرداد هم به دنبال حرف مریم گفت: 

 واسه همه امون مهمه آشا! -

 

لجبازی نکن عزیزم! بارها خواستم بهت بگم اما دندون به  

جگر گذاشتم و حرف نزدم. ویل واقعا حاال باید بهت 

 بگم؛تو ما رو ناامید کردی! 

 خییل ناامید . 

جوری که هیچ کدوممون نتونست دیگری رو  اینطور از پا  

 یاره . در ب

من فکر یم کنم شاید به اندازه ی خودت ما هم زجر 

 کشیدیم.  

 چرا فکر یم کنن فقط تو آسیب دیدی؟

 

 چرا فکر یم کنن این جریان یه مساله ی شخیص بوده؟  
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 یم کنیم که کارهامون روی بقیه اثر 
ی

مگر ما توی جنگل زندگ

 نذاره! ؟

 

 پس تکلیف مهر و محبت و خویشاوندی هامون جر یم 

شه. ما آدمها مثل زنجپ  به هم متصلیم. اگر یگ از حلقه 

های زنجپ  زنگ بزنه به بقیه هم رسایت یم کنه! توی این 

قصه ی چند ساله هر کدوممون به نحوی مقرص بودیم؛ 

هم به خودمون آسیب زدیم و هم به بقیه. اما تو در آسیب 

 .  زدن به خودت و بقیه سنگ تموم گذاشنی

 رو درست کنیم . ماها داریم تالش 
ی

 مونو یم کنیم که زندگ

داریم پل هایی که خراب کردیم رو از نو یم سازیم. این لطف 

 نیست ؛ 

 . 

یه وظیفه ست. ما چهار نفر کیل روز با هم بودیم .از همه 

ن هم  خپی داریم. هیچ کدوممون کامل نیستیم!  چپ 

 نفس گرفت . دستانش را در هم گره کرد : 
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. باید   ف تو اینه که تالشاالن یگ از وظای- کنن خوب بیسر

ی رو که باعث ناراحنی خودت و بقیه یم شه رو  ن هر چپ 

 !  درست کنن

 که انتخاب کردی یه جورایی خود پسندانه ست این موضغ

آشا! همونجوری که ماها تالش کردیم تا تو رو برگردونیم ؛ 

دازی!   تو هم باید یه هزینه ای رو بپر

! یم فهیماون هزینه اینه که تال   جر یم ش کنن خوب بیسر

 گم؟ 

 

ن حال  منطقی بودند  آنقدر حرفهایش ساده و روان و در عی 

خالفنی کنم. به اصل ماجرا که نگاه یم مکه نیم توانستم

کردم. و اگر خودم را جای آنها یم گذاشتم ؛ یی شک 

 حرفش درست بود.  

کامران برخاست و به حیاط رفت. فرداد چایش را برداشت 

 . 

 

 مریم گفت: 
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! فردا یم ریم-  پیش دکپی نایینن

 

یه خرید کوچک هم داریم که با هم انجامش یم دیم! 

هست که توی خونه بودی . اینطوری یه چندین روز هم 

؟   هوایی هم یم خوری! موافقی

 دیگر جایی برای مخالفت نبود! رس تکان دادم: 

 باشه!  -

ی نفس راحنی کشید و فرداد لبخند زد و ممریم ن حس بهپی

 داشتم. 

 

نیمه شب آسمان ابر سنگینن کشید و صدای رعد و برق 

آمد. از خواب پریدم ! همیشه از رعد و برق یم ترسیدم. 

آنقدر شدت غرش آسمان زیاد بود که ترسان به پنجره نگاه 

وع به باریدن کرد . دلهره گرفته بودم.   کردم. باران رسر
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دیدم. کیس وسط انگار در حیاط پشنی سایه ای را یم 

یستاده بود . قلبم داشت از جا کنده یم شد. آنقدر حیاط ا

هول شدم که از روی تخت افتادم. دو زانو به طرف در 

رفتم. و به کمک دیوار برخاستم. و پا به راهرو گذاشتم. در 

 اتاق کامران را زدم. جواب نداد. 

 

بود راهرو تاریک بود. در را باز کردم. کامران دستش را کرده 

شکم خوابیده بود. پرده های اتاقش را  زیر بالشتش و روی

کشیده بود. مردد بودم اما ترس قدرتش بیشپی از غرورم 

را جلو بردم و بازویش را بود. به طرف تخت رفتم. دستم

 لمس کردم: 
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 کامران...کایم! -
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ن شد:   تکان شدیدی خورد و نیم خپ 

 چیشده ؟  -

 

 ودم . ادم. پشیمان شده بآب دهانم را فرو د

 

ن تکان دادم. یم خواستم بروم. که آسمان با  رسم را به طرفی 

ی غرید.   شدت بیشپی

 جیغ کوتایه کشیدم . و با گریه گفتم: 

 یه نفر توی حیاط پشنی هست! -

  

آباژور کنار تختش روشن بود. زیر نور زرد رنگ؛  گرم و 

ن به نظر یم رسی بدی داشتم  د. انگار خییل حالاعجاب انگپ 

 : که گفت

 

 باش! آروم-
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ون را نگاه کرد. بعد  و رفت پشت پنجره و از البالی پرده بپ 

ن ها را چک کرد و گفت:   در تلفن همراهش دوربی 

 

ی نیست! -  هیچ خپی

 توهم بوده!   

دوباره آسمان رعد و برق تندی زد. و من تکان شدیدی 

 : خوردم.  کامران خمیازه کشید 

 

ن -  ی نیست! برو بخواب چپ 

 مگه بچه ای که از رعد و برق یم تریس؟  

 وای از این همه تلچن اش. 

 

 زمرمه کردم: 

 

 ببخشید که بیدارت کردم. -
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ون رفتم. من روزهای تنهایی زیادی را تجربه  واز اتاق بپ 

 کرده بودم. 

 

ها مواجه شده بودم.  ن ن ها ترسیده و با خییل چپ  از خییل چپ 

 ت های بدی را دیده بودم. من آدمهای ترسناک و موقعی

رعد و برق ترس نداشت! باید قوی تر یم شدم . باید با 

به اتاقم و پتو و بالشتم را برداشتم خودم کنار یم آمدم. رفتم

 و به سالن رفتم. 

 شتم. از آنجا نیم ترسیدم. حیاط جلویی را بیشپی دوست دا

 روی کاناپه دراز کشیدم و پتو را دور خودم پیچیدم. امشب

 عالوه بر شوفاژها ، شومینه هم روشن بود. 

و شعله ی آتش را یم دیدم. باران تندتر شده بود. رعد  

از گوشه ی چشمم دیگری زد. من پتو را چنگ زدم. اشک

ن رس خورد. یادم افتاد به آن شب باراین که  جا روی همی 

ن کاناپه در آغوش کامران لم داده بودم.   همی 
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ا در رعد و برق زد و من خودم ر  با هم شاملو یم خواندیم.  

آغوشش پنهان کردم. دست کشید به موهای بلندم و 

 گفت: 

 

س عشقم! -  نپی

  

 سینه اش را بوسیدم و دستانم را دور تنش گره کردم: 

 

 تا تو هسنی نیم ترسم! -

 

هست و اینجور نفس های گرمت یم ینطور گرمتا تنت ا

س؟ خوره به پوستم  چرا بپی

 

 و ترسناکه.  دنیا فقط یی ت
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. روی موهایم را بوسید. رسم را باال بردم و دماغم را 

 چسباندم به گردنش . 

 همانجا که نبضش یم زد .  

حنی بوی عطرش را هم یادم مانده. حنی یادم هست که  

خال سیاه داشت و من یکدرست کنار نرمه ی کوشش 

 چقدر دوستش داشتم . 

 همان وقت به او گفتم:  

 

 کامران! -

ِ مغلوب وق هیچ
ت تنهام نذار! من یی تو هیچم . خاکسپی

 بادم! 

 

 لبخند زد: 

اینا چه فکریه که یم کنن گندم زار! تو نور خورشیدی! تو -

 صبح ظفری! خاکسپی کجا و تو کجا؟ 
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 روی خالش را بوسیدم: 

- . ! من گندم زار نارسم. تو منو پخته یم کنن  خورشید تویی

 تو منو کردی گندم زار ! 

! اگر نبایسر من یم سوزم. نبودنت آتیش نشو  آتیش

 زندگیمه! 

 

دست کشید پشت کمرم. روی گودی کمرم که دوستش 

 داشت  و گفت: 

 کیسنی که من این گونه -

 به اعتماد 

 

 نام خود را با تو یم گویم 

 کلید خانه ام را در دستت یم گذارم 

 نان شادی هایم را با تو قسمت یم کنم 

 نه به جد کیسنی که من، اینگو 
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 در دیار رؤیاهای خویش 

 کنم؟ با تو درنگ یم

 

 کنار گوشش زمزمه کردم: 

 کیسنی که من جز او -

 نیم بینم و نیم یابم 

 دریای پشت کدام پنجره ای؟ 

 که اینگونه شایدهایم را گرفته ای 

 را دوباره جاری نموده ای 
ی

 زندگ

 پر شور، زیبا و روان 

 ه هایم دنیای با تو بودن در اوج همیش

د  جان یم گپ 
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 و چشمان سیاهش را نگاه کردم. از او فاصله گرفتم

مکاشفه ی عجینی بود میان چشمهایمان. او خندید و ادامه 

 داد: 

 

ی یم گردد از -  و هر لحظه تعبپ 

 فردایی یی پایان 

 در تبلور طلوع ماهتاب 

 

ی شده  … باعبور ازتاریگ های سپر

 ن؟ کیسنی ای مهربان تری

 

 .  و بعد نرم لبهایم را بوسید 

 

بغضم ترکید ویل دستم را گذاشتم روی دهانم تا صدایم  

ل یم کردم.   بلند نشود. باید خودم را کنپی
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رعد و برق بعدی باعث قطع برق شد. حاال  نور شومینه 

تنها  روشنایی سالن بود و وسایل خانه در تاریگ غوطه ور 

 یم رسید؛ بودند و خانه ترسناک به نظر 

ته به من فهمانده بود که ترسناک اما تدایع خاطرات گذش

 تر از موجودات خیایل و فرا طبیغ ؛

 ست. ترسش آنقدر عمیق است  
ی

ن آدهای مهم زندگ رفیی

دم تا شاید را  نابود یم کند. چشمانم را به همکه آدم فشر

 بتوانم آرام تر شوم. 

ه راهرو صدای در اتاق در سکوت خانه پیچید. چشمم ب 

در تاریگ پیش آمد. بالشت و بود. قامت بلند کامران 

 پتویش را زیر بغلش زده بود. 

آمد و نگایه به من که روی کاناپه خوابیده بودم انداخت؛ 

اما نتوانست درست تشخیص دهد که بیدارم یا خواب! 

 بالشتش را روی فرش گذاشت . 

ن دراز کشید و پتو را تا زانوهایش باال    آورد. و روی زمی 

 االخره آمده بود. قلبم تند تند یم زد. ب
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 دلم روشن شد. 

 

 آنقدرها هم یی توجه نبود.  

 

فیلمش را بازی یم کرد ویل نیم توانست من را در این ترس  

 رها کند. آنقدر نگاهش کردم. 

 

آنقدر سیایه تنش و صورت مبهمش را در تاریگ دوره 

 تا خوابم برد. کردم

 یم بارید. هم باران شدم؛ نبود! هنوز  و صبح وقنی بیدار 

پتو و بالشتش مرتب همانجا گذاشته بود. اما خودش رفته 

 بود! 

 و من دوباره تنها شده بودم. 
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مه ای و دکپی نایینن مرد جواین بود با کت و شلوار رس 

 کراوات  چهار خانه. عینک ظریف روی دماغش زده بود. 

 

 را روی صور 
ی

ن بزرگ د زخم تم تنظیم کرده و به دقت ر ذره بی 

 را برریس کرد.  

 و تهش لبخند زد: 

 

 مریم جان! خواهر بسیار زیبایی داری! -

 مریم گفت: 

 

 ممنونم دکپی جان! نظرتون چیه؟ -

 

دکپی کیم صندیل چرخدارش را عقب راند و همانطور که با 

 دقت به من نگاه یم کرد ؛ گفت: 
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 پسش بر میاییم.  هم من و هم این خانوم زیبا از -

 یه رسی سینی اسکن و آزمایش یم نویسم که انجام بدین.  

 ای کاش این خط زخم از روی دماغت رد نشده  بود!  

ی  هم برای این قسمت مجبورم یه جراج رینو پالسنی جُز 

 انجام بدم . 

 

 اما...  

 

ن را خاموش کرد  و  بر خاست و چراغهای روی ذره بی 

 گفت: 

 

 ستش یم کنم. صد یم دم که در بهت قول صد در -

 

 لبخند زورگ زدم. 
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دکپی چه یم دانست که در دل من چه یم گذرد. این زخم  

 در درجه آخر اهمیت قرار داشت. 

ن صحبت   ای کاش یم توانست زخم دلم را خوب کند. حی 

 کردن مریم با دکپی فکرم پیش کامران بود. 
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 االن در هواپیما نشسته بود. 

 

ن بو قبل از پکارهای     د. روازش را انجام داده و آماده ی رفیی

 خورده بود. حتما قهوه ی دوست داشتنیش را هم 

لبخندهایش را به مهماندارها زده و به آسمان آیی چشم  

 دوخته بود. 

 آه کشیدم و دکپی نیم نگایه به من انداخت.    

 بعد از آن با مریم رفتیم برای خرید چرخ خیایط. 

 ؛ هیجان زده بودم. ه فکر یم کردمبر عکس آنچه ک
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 در وجودم رخنه کرده بود. از مریم خواسته اشتیاق فراواین 

 که اجازه دهد خودم آنچه یم خواهم تهیه کنم. بودم

 

 و کاغذ گرفته تا نخ و سوزن. 
ی

 از آبرنگ و مدادرنگ

آنقدر در دنیای دوخت و دوز غرق شده بودم که زمان و  

 ش کردم. افکار آزاردهنده را فرامو 

 

 ایی خوردیم. شام را با مریم در یک رستوران ایتالی

و در رسمای آخر شب رایه خانه شدیم. قرار شد مریم  

 شب را پیش من بماند. 

 

ن کامران را با احتیاط داخل حیاط گذاشتیم .    ماشی 

 یخبندان بود. 
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هایمان آنقدر رسد که فاصله ی حیاط تا ساختمان دندان 

 که به هم یم خورد.  م
ی

ریم چای دم کرد و کیک خانگ

 کامران خریده بود آورد. 

 

ن کنار شومینه نشستیم.    مثل قدیم ترها روی زمی 

پارچه ها یی که خریده بودم را نگاه یم کردیم. مریم مدل  

 یم داد. نمهای مختلف لباس را در تلفن همراهش نشا

 

دو تا از پارچه ها را برای او خریده بودم اما خپی نداشت. 

قبل ترها همیشه از زیر خیایط کردن برای او در یم رفتم. 

ان کنم. وقنی مریم یک استکان حا ال یم خواستم برایش جپی

 چای دستم داد ؛ 

 

افتاد به گذشته ! یکهو تمام دلخوشیم پر کشید! دوباره یادم

 ت نشست روی دلم .  دوباره حش 
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 حشت از تصمیمات اشتباهم.  

 

ا در نگاهم رچه ها و نخ و سوزن هدر خودم فرو رفتم. پا

 سیاه شدند. مریم متوجه شد. پارچه ها را تا کرد و گفت: 

ه بریم بخوابیم ! هر دومون خسته ایم. چقدر هم که - بهپی

 امشب رسد شده! 

 

 جوایی ندادم. 

 

   
ی

ی بزرگ که خریده بودیم را آورد و یگ یگ مریم سبد حصپ 

ا بغل کرفتم و به وسایل را درونش گذاشت. من زانوهایم ر 

ه شدم. حالم به شدت بد شده بود. گایه  آتش شومینه خپ 

یم افتاد و احساس یم کردم پوچ و یی وره ای به جانمخ

 فایده ام. 
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کیم بعد متوجه مریم شدم که تشک و بالشت آورد وداخل 

 کرد. روی رختخواب دراز کشید و گفت: سالن پهن  

 هامون کنار هم بخواب-
ی

 یم! بیا مثل بچگ

نگاهش یم کنم و خودم را یم کشانم روی رختخواب و دراز 

 یم کشم. دلشوره گرفته ام. دلم زیر و رو یم شود. 

هایی در مغزم جوالن یم دهد که حالم را بدتر یم کند. 
ن . چپ 

ش را یم چسباند به رس مریم دست یم اندازد دور تنم و رس 

 من و یم گوید: 

 حرف بزن خواهر کوچیکه! -

دلم یم خواهد زبان باز کنم اما سخت  یم سود.  نفسم تند 

 است. موهایم را نوازش یم کند: 

 

 جر اذیتت یم کنه آشا؟ به خواهرت بگو! -

 اشکم رس یم خورد روی گونه ام: 

 مرییم من خییل ناپاکم! -
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 الخطاست. آدیم جایز -

 

 هیچ کس معصوم نیست!  

 لبم را یم گزم: 

 یادم میاد که چه کارهایی   -
 عذایی که وقنی

کردم ؛ وقنی

غپ  قابل تحمل یم ه یاد میارم ! واقعا دنیا برامکشیدم رو ب

 شه! 

 

حنی اگر غصه بخوری هم زماین که رفته دیگه بر نیم -

گرده. فکرش رو نکن! به این فکر کن که تو یه راه جدید 

 کردی پیش روت داری! دیروز که گذشته و امروز هم زن
ی

دگ

اینبار  دوام بیاری! اینبار اشتباه نکن!  و به امید فردا یم توین 

 راه درست رو انتخاب کن! 

روی پهلو یم چرخم و به صورتش در تاریک و روشن سالن 

 نگاه یم کنم: 

مرییم! من کارهایی کردم که وقنی بهشون فکر یم کنم دلم -

 یم خواد خودمو بکشم!  
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 نزن این حرفو! -

 

 این کارها رو ای انتقام از کامران یا خودم یا من بر -
ی

زندگ

ن پشیمونم. جبل خییل تالش کرد نجاتم بده. کردم. اما اال

 اما نشد. 

 یادم یم افته به اون روزا . 
ی

 بعیصن دقتها یهو وسط روزمرگ

 کل دنیام نابود یم شه!   
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- !
ی

 یم دونم جر یم گ

 

 ! نه ! بخدا تو نیم دوین من جر یم کشم-

 نم؟مرییم یم دوین به جر فکر یم ک 
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ه؟ چطور    کامران چطور رسشو جلوی مردم باال یم گپ 

 تونسته منو بیاره توی خونه اش؟  

 

 مریم صورتم را یم بوسد: 

 

هیچگ اطالع نداره عزیزم. فقط خودمون یم دونیم. در -

 ضمن به کیس ربیط نداره!  

 

 یعنن مامان نیم دونه من چکار کردم؟ -

 نه به طور واضح! -

مده بهش گفته رس و که تو رو دیده او خاله آخرین باری  

 وضعش نامناسب بود و از دست در رفته ! 

ی! عیان ن ده برای کیس ! نبو اما اون که خپی نداشته از چپ 

بعدم همه یادشون یم ره . چند صباح دیگه گ یادش میاد 

 به این روزا؟ 
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ی

 خودت رو بکن! تالش کن برگردی به زندگ
ی

تو زندگ

 دی! ازش استفاده کن! نرمالت. تو یه هپن من

 با گریه  گفتم: 

 

فت کنم . پولدار بشم. رفتم که به باال باالها - رفتم که پیشر

نشون بدم که چون منو نداره بدبخته! اما برسم و به کایم 

 ... 

 

 دستش را یم گذارد روی لبهایم: 

 ولش کن! -

 

   ! انش کنن  حرفشو نزنیم! االن فرصتش رو داری که جپی

 

 و کامران! دوستم نداره!  به این خونهدلم چرکیه -
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 دلم چرکیه به این خونه و کامران! دوستم نداره! -

 

 گرفت.    مریم از من فاصله

 

آه کشید. چقدر ما دو تا از روزی که پایمان به این شهر باز 

 سد آه کشیده بودیم: 

 

 منم هنوز فکر یم کنم که فرداد دوستم نداره! -

 

 اره! تو با هم فرق دمساله ی من و -
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فرداد یه اشتبایه کرد و پاش وایساد. االنم هر کاری که 

 بیاره. تونسته کرده تا دل تو رو به دست 

 

تو یه دخپی پاک و فرشته صفت بودی مرییم! تو روی  

. اما من...   پاهای خودت وایسادی و راه درست رو رفنی

 

 بغض راه گلویم را بست. درست و حسایی نیم توانستم

 حرف بزنم. مریم هم سکوت کرده بود. زمزمه کردم: 

 

من احمق راه اشتباه رو رفتم. چون راهنمای درست و   -

شتم. من خیانت دیدم و خواستم خیانت حسایی ندا

کنه که همه کنم تا مقابله به مثل بشه. کایم خیال یم

جر راحت بود. من زجر کشیدم، غصه خوردم ، کم 

من تنم و روحم رو به  آوردم و پول کثیف جمع کردم. 

 تاراج گذاشتم. 

من توی همه ی لحظه ها یم دونستم کارم اشتباه بود . من 

روزا رسخاب و ماتیک زدم و رفتم توی شبا اشک ریختم و 
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دل جهنم. اما...اما حاال پشیمونم. حاال یم خوام مثل آدم 

 کنم. از هیچ کیس هم توقغ ندارم. فقط بذارین  
ی

زندگ

 کنم. من 
ی

دیگه عشق رو فراموش کردم. دیگه از هیچ زندگ

مردی نیم خوام بغلم کنه و بهم امیدواری بده. من عشق 

 ن مدیل بودن کامران اذیتم یم کنه.  رو سالجن کردم. ای

ون آورد و  مریم برخاست. از کیفش یک نخ سیگار بپ 

البالی پنجره را باز کرد و در تاریگ ایستاد. سیگارش را آتش 

ه شد: زد و به حیاط   خپ 

 

 وقنی جبل زنگ زد به کامران ؛ -

م . عرص بود  من اینجا بودم. اومده بودم  چند تا کتاب بپی

 . که زنگ زد 

انگلییس حرف زدن. یکهو دیدم کامران دستش رو گذاشت 

 دو زانو سقوط کرد. با یی حایل 
ن روی قلبش و روی زمی 

 مکالمه اش رو تموم کرد. 

ی نداشتیم. تموم تنش یم لرزید. یک سایل ب   ود که از تو خپی

 تقریبا به از دست دادنت عادت کرده بودیم.  
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تماالت رو جمع یم شدیم و احگایه سه نفری دور هم

 برریس یم کردیم. تابستون گریم بود! 

. دست به دامان هر کیس شدیم  هر سه ی ما اومدیم دیی

 ویل پیدات نکردیم. اون روزی که جبل زنگ زد؛

 

وقنی ارتباط تلفنن رو قطع ا امید بود! ویل کامران یه مرد ن  

 کرد با چشمهای پر از اشک به من نگاه کرد. 

 شده بود. یه کلمه گفت: صورتش مثل گچ سفید 
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 زنده ست! -

 

 .  و صبح روز بعدش اومد دیی
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توی بیمارستان بودی. از تو واسم عکس فرستاد. الغر و 

 رنگ پریده با  چشمهای بسته. 

اومده بودی و با آرامبخش دوباره  ش به هوشروز قبل 

 خوابونده بودنت. 

 

. این که تو رو بریم   ن اونجا با جبل یه قول و قراری گذاشیی

یط که ارتباطت با تموم آدمهای گذشته  گردونه ایران به رسر

 ات اعم از خوب و بد قطع بشه! 

 

 جبل راحت قبول کرد 

 

نت بود موند. گفته  . گفته بود اگر اونجا بموین یم کشنت

 با اون یعنن امضای برگه ی مرگت. 

خییل گفته بود آشا رو بپی جایی که بهش تعلق داره.  کامران

 کرد تا بتونه تو رو در صحت و سالمت برسونه به 
ی

دوندگ

 خونه. این
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به همه ی ما گفته که تو براش یه زن آسیب دیده ای که 

 . ش به گردن گفت حقی   نیاز به کمک داره. نه بیشپی و نه کمپی

 داری که باید اداش کنه!   

 

پک زد به سیگارش و برگشت به منن که روی رختخواب 

 دراز کشیده بودم و تمام تنم نبض گرفته بود ناله کرد: 

 

 به چشم یه دوست نگاش کن! -

 

موند فکر نکن. به این فکر به گذشته و به عشقی که ناکام

ت اینجا کپ  اوقاکن که کامران راه نجاتت هست. تو ا 

 .  تنهایی

 

ن کیل   ین فرصت هست برای اینکه به آرامش بریس. ببی  بهپی

 امروز خوشحال بودی. آشا ...راه خودت رو پیداکن! 
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 ته سیگارش را  انداخت  داخل حیاط و پنجره را بست .  

 

 وقنی کنارم خوابید بوی سیگار یم داد . گفتم: 

 مرییم! ترکش کن-

 گفت: 

 ترکش کنم!  ترکم کرده بود! چطور  اینم سوغات آدمیه که-

 

اون آدم االن کنارته. بذارش کنار. وصله ی نچسب -

 هست! 

 خمیازه کشید: 

 

 

 باشه! سعیمو یم کنم. -
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من در تاریگ شب به شعله های آتش شومینه نگاه کردم و 

 نفس های مریم را شمردم. 

 و نگاهش کردم.  کارم که تمام شد؛ لباس را مقابلم گرفتم

شده بود. چند بار شکافتم و کوک زدم. اما خوب  خییل 

مریم دوخته بودمش. از همان پارچه تهش خوب شد. برایم

های گلداری که دوست داشت. با یقه ی قایقی و دامن 

ن .   پرچی 

 دکمه الزم داست. دکمه های ریز قرمز! 

 

تم باید یم رفتم تا خرازی و بعد کار تمام بود. یم خواس 

م و به مر   یم هدیه اش بدهم.  خودم بپی

 

 پالتویی که کامران برایم خریده بود را پوشیدم. 

باید برای خودم لباس یم خریدم. یم خواستم بشوم همان 

 آشای رسزنده. 
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حرفهایی که مریم دو شب قبل گفته بود ؛ کار خودش را  

 کرده بود.  

 

ز اینجا حیاط  رسد و برهوت به نظر یم رسید. هر وقت ا 

خایل را یم دیدم ؛ کل باغچه های حاشیه ای  رد یم شدم  و 

 یم سوخت. جانم

قدم هایم را تند کردم و به کوچه رفتم و در را آرام بستم. با 

س زیادی برای مواجه شدن احتمایل با یگ از افراد آنکه اسپی

 خانه ی بابا مهران را داشتم؛ 

 

 چه ؟ باید این راه را اما دل را له دریا زده بودم. آخرش که 

آدمهای اینجا جی دانستند من  یم رفتم. باید همه ی

 کنم. 
ی

 برگشته ام تا زندگ
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 خریدم را از پاساژی در همان نزدیگ ها انجام دادم. تمام

 برای خودم پالتوی آیی رنگ و شال زمستانه خریدم. 

 یک جفت نیم پوت کرم رنگ .  

 

ی  ن تازه دکمه های مرواریدی برای لباس مریم و یک رومپ 

خانه و چند مپی تور کتاین ب ن ن آشپر رای حاشیه ی براین مپ 

ی.   ن  رومپ 

 

رس راهم به کافه ای رفتم و در تنهایی قهوه خوردم . و هنوز 

آسمان روشن بود که پا به کوچه گذاشتم. ساکت بود و 

  شد. صدای کالغها تنها سمفوین بود که نواخته یم

هران گذشته خانه ی باال مچند قدم از جلوی درب بزرگ

 و کیس صدا زد:  بودم که صدای باز شدن در آمد 

؟! -  آشا! تویی
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 لرزیدم ؛ 

 صدای آشنایی بود. 

همان که زخم یم زد، همان که تند و یی پرده حرف یم زد. 

 دو قدم برداشتم؛ اما دوباره صدایم زد: 

 

 آشا! با توام! -

 

 محکم و دستوری حرف زد. 

 

 ن بود! نگاهش کردم. خاله جا برگشتم و از رس شانه 

پوست روشن و قد کوتاه و کیم الغرتر از قبل. با همان

 چشمان نافذش. پالتوی سیاه تنش بود. 

 و شال بافتنن دور رسش پیچیده بود. به زحمت لب زدم:  
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 س...سالم خاله جان!  -

 

رسما در تمام جانم نفوذ کرد. درون دلم کشنی به گرداب 

 افتاده بود. 

هن هن کنان جلو آمد. نگایه به چهره ام  دم را چند ق

 انداخت و زیر لب گفت: 

 

 وای ! چه زخیم...چه کردی با خودت!؟ -

 

دم  و گفتم:   دسته ی کیف خریدهایم را فشر

 

 حالتون بهپی شده؟ شنیدم که ناخوش بودین! -

 

ن که تا مغز استخوان  رستاپایم را نگاه کرد. از آن نگاه های تپ 

 کند. خ یم  آدم رسو 
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 داشتم.  
ی

 حس برهنگ

 گلویم خشک شده بود.   

 زبانم الکن شده و فقط نگاهش یم کردم.   

ون داد و دهان جهنیم اش را باز کرد:   نفسش را به یکباره بپ 

 

؟ اینجا برای تو جایی نیست؟ -
 چرا برگشنی

 

ن زخمش را زد ؛ درست وسط امیدواری ام.    اولی 

 

ه جی حله؟ ی همم بگپ  فکر کردی اگر خودت رو مظلو -

یادت رفته که با چه رس و وضغ دیدمت؟ خدا یم دونه 

توی این چند سال چه گویه خوردی؟ حاال که زده باال 

؟  برگشنی

 اومدی آال رو دوباره دق بدی؟  

 

 چه بالیی رسش آوردی؟  
 یم دوین
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زخم دومش را به قلبم زد. قلبم بدطور سوخت. انگشتش را 

 باال آورد. 

ی  به شکل کک و مک قهوه ای که ر   سفیدشدستهای  د پپ 

روشن رویشان نقش بسته بود و انگشتش را مقابلم به 

 هشدار تکان داد: 

به والی عیل اگر ببینم دور و ور پش من و زندگیش یم -

 پلگ نیست ونابودت یم کنم. حتما مریم پشتیبانت هست!  

 

 لب زدم: 

 

هم تیشه  خاله جان! من به حد کافن زخم خوردم. چرا تو -

 یم زین به ریشه ی امیدم! 

 پوزخند زد: 
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چه غلطا! تو نابود کردی همه جر رو! جلوی فک و فامیل -

سکه ی یه پول شدیم. هر کیس دور و ور مامانت بود 

ش فرار کرده!   فهمید که دخپی

 

 با بغض گفتم: 

 

ن که آرامش این آدما یم فهمن که چرا رف- تم؟ بهشون گفتی 

 ر خطر بود؟  نداشتم؟ که جونم د

 خاله با عصبانیت نزدیکم شد: 

 هیچ عذری نداره. -
ی

 برای من خزعبالت نباف هرزگ

 رسبزیر شدم: 

 باشه خاله. خداحافظ. -

 و خواستم بروم که بازویم را گرفت . گفتم: 

 ولم کن! -

 گفت: 
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رو چطور خر حاال وبال گردن کامران شدی؟پش مردم -

 کردی؟ 

 د. اشکم رس خورد. گفتم: دهانم از ناراحنی یم لرزی

 شما به فکر پش خودت باش!  -

 که توی دامت نیافتاده! به فکرش بودم-

زانوهایم سست شده بودند. باید یم رفتم. باید او را رها یم 

 کردم . 

 

نیم تو انستم مقابلش بایستم. یک قدم برداشتم و دستم  

 ا از بنددانگستانش رها شوم . را کشیدم ت

 

 257#پست

 

 

 گشتانش قفل شده بودند روی بازوی الغر. ان اما 
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ن   همان دم در خانه ی فرداد باز شد و او با لباس آستی 

 دوید به طرفمان: 
ی

 کوتاه و شلوار خانگ

 

؟ ول کن دستشو! -  مامان آزی ...مامان چکار یم کنن

 

 خاله محکمپی بازویم را چسبید 

ی! -  همینت مونده که طرفداری این نمک به حروم رو بگپ 

 نکنه واسه تو هم عشوه اومده. 

  

 فرداد با عصبانیت گفت: 

 

 این حرفا چیه مامان! -

 

 آشا مثل خواهر منه! ولش کن مامان. حالش خوب نیست! 
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خاله دریک حرکت دستش را از بازویم رها کرد و محکم 

نیافته کوبید تخت سینه ام. من راه یم رفتم ، اما التیام

 بودم. 

 

یش یم آمد حت کننده ای برایم پهر وقت موقعیت نارا 

 توان پاهایم پر یم کشید. 

ی که سقو   ن طش به نسییم بند بود؛ روی مثل برگ زرد پایپ 

ن بلندی کشید و آمد به طرفم.  ن سقوط کردم. فرداد هی   زمی 

 

 تمام تنم درد یم کرد.  

ن افتاد و کیسه ی دکمه ها و نخ    کیف خرید هایم روی زمی 

 . ن  ها قل خوردند روی زمی 

 کم تند تند چکید. شا

ن گذاشتم  م. به زحمت کف دستم را روی زمی  ن  تا برخپ 

ن فرداد نشست زیر بازویم و مثل پر بلندم اما دست پرتوا 

 کرد. 
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روی پاهایم ایستادم. قید کیف خریدها را زدم. و پشت  

 کردم به آنها و رفتم به طرف در خانه ی امنم.  فرداد نالید: 

 

ی ارا رو کردی؟ تو اهل خدا چرا اینکمامان ...مامان- و پیغمپی

 ! 

 ؟ چرا این دخپی رو اذیت کردی؟ نیم تریس از خدا 

 صدای خاله را شنیدم: 

 

؟ فرداد به - غلط اضافه نکن! واسه من موعظه یم کنن

ه ی مزبله  ن جون خودت قسم عاقت یم کنم اگر به این سپی

 !  نزدیک بیسر

 

 فرداد گفت: 

 بس کن مامان ...بس کن! -
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خل حیاط و در را بستم. و با همان ته مانده فتم داو من ر 

ی توانم  به رسعت وارد ساختمان شدم. در را قفل و 

 پشتش سقوط کردم.  

کف دستم زخم شده بود و زانوهایم یم سوخت. در زاویه 

ی  روبرویم ته راهرو که به نشیمن ختم یم شد ؛ روی 

ان س کامر دیواری که پر از قابهای کوچک و بزرگ بود عک

 قاب نقره ای لبخند یم زد. زمزمه کردم: در 

 

 کامران!  -

 

و بعد بغضم ترکید؛ از ته دلم فریاد کشیدم. جیغ زدم و خدا 

 خدا کردم. آنقدر جیغ کشیدم که نفسم رفت. 

 

صدایم گرفت و قلبم دیوانه وار تپید. خاله حقیقت را گفته 

 تند کهبود؛ حقیقنی که نیم خواستم قبولش کنم. حق داش

 نپذیرند.  من را 
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 258#پست

 

 تب کردم. 

  !  نه از رسما و زکام و آنفوالنزا که از یی آبرویی

 حرفهای خاله من را بیمار کرده بود.   

 فقط اشک یم ریختم و به خاطرات بدم رجوع یم کردم. 

یم خواند. کلیپ و تکه جبل در فواصل مختلف در تلویزیون

زار یم  د و منیم کر  های کنشتش را شبکه ی موزیک پخش

 زدم با صدایش. 

 با خودم و با او حرف یم زدم. 

 

با ناامیدی تمام وویس فرستادم برایش  ویل امید پاسخش  

 را نداشتم. 

 

کامران رسایعن از من نگرفت. مریم پیدایش نبود و جهانم پر   

 از تنهایی بود.  
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ی نخوردم. عرص روز بعد چند بار زنگ  ن یک روز تمام چپ 

 ر آمد . خانه به صدا د

 

 اهمینی ندادم.  

ن و مواجه   چشمانم از زور گریه ملتهب بودند. نای برخاسیی

 شدن با آدیم دیگر را نداشتم. 

 مریم بود!  

 خودش کلید داشت و در را باز کرد و آمد داخل . 

وقنی من را مچاله کنار پنجره دید کیفش از دستش روی  

ن افتاد. با لباس کار بود.   زمی 

 وار همرنگش رسمه ای و شل قنعه و مانتویم

و اتیکت طالیی رسپرستار مریم ایویی  روی سینه ی چپش. 

 قدم تند کرد به طرفم. 

 و یی حرف در آغوشم کشید و من را  
ن زانو زد روی زمی 

محکم به خودش چسباند. حرفن نزد و فقط دست کشید 

 پشت کمرم. 
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مان طوالین و من ناتوان رسم را روی شانه اش گذاشتم.  ز 

 هایی که باعث  انطور ماندیم. هم
ن نیم خواستم از توهی 

مم بود حرفن بزنم. مریم از من جدا شد. دو طرف  رسر

 صورتم را با کف دستانش گرفت و گفت: 

 

 دو روز پشت رس هم رس کار بودم. تازه فهمیدم!  -

 

رس تکان دادم. اخمهایش در هم بود. رنگ گندمگون 

ه تر به نظر یم   رسید: پوستش تپ 

 

 259#پست

 

 بالیی به رسش بیارم که... -

 

 چشم دزدیدم: 
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 نه! -

 نیم خوام عکس العمیل نشون بدم 

 من کار خودمو یم کنم. غلط کرده که دل تو رو شکونده! - 

 

 نگاهش کردم. چشمانش برق اشک داشتند: 

 

 کار رو بکنن ؛ نیم بخشمت. قلبش بیماره. نه مریم! اگر این-

 

 یم افته. خونش گردنمون

 

من از حرفاش ناراحت نشدم. اون راست یم گه! من با 

ن  خودم در مبارزه ام خواهر.گونه ام را نرم بوسید و حی 

ون کشید:  ن مقنعه اش را از رسش بپ   برخاسیی

 

 عیب کردن بقیه !  عادتشه! دهنش همیشه بازه به ایراد و -
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 نیم دونم جر یم خواد به خدا جواب بده! 

انداخت. ژاکت سیایه تنش  مقنعه و مانتویش را روی مبل

 د؛ گفت: بو 

 

یم خوام واست یه ماکاروین چرب و چییل درست کنم. با -

 تریسر و ساالد. بزنیم بر بدن . 

؟   فردا هم تعطیلم. ناهار یم ریم دربند؟ موافقی

 

ا راشکر یم کردم که نریم را دارم. اشاره ای بغض کردم. خد

 به رس و وضعم کرد: 

  

!  برو یه دوش بگپ  تا -  رسحال بیسر

 یم دانستم خسته است. 

یم دانستم با آنکه دو روز پیایر رسکار بوده اما فقط برای  

خوش کردن دل من غذای مورد عالقه ام را یم پزد . 
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مانده بود. ممنونش بودم. در زندگیم کیس جز او برای ن

 بقیه هر کدام به نحوی دور شده بودند.  

 

ن به حمام تلفنم  به اتاقم که رفتم؛ از رس عادت قبل از رفیی

م. پیام جبل مثل طلوع خورشید بود در ظلمات را چک کرد

 شب. 

 با دست لرزان ووییس که فرستاده بود را گوش کردم: 

 

 سالم عزیزم! حالت چطوره؟ -

؛ یک بار دیگه عهدم رو با شنیدموقنی صدای غمگینت  رو 

ن تو مثل زهر  معشوقت شکستم! یم دوین که اشک ریخیی

هست برای من.یی حد دلتنگت هستم آشا. اما این  خوردن

اف دردرس سازه. یم دوین ؟  اعپی

  ! . باید تالش کنن که روز به روز بهپی بیسر  تو باید مبارزه کنن

 آدم وقنی راهش رو عوض یم کنه؛ 
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. تو از خییل چوبخور   ن ی داره تا دوباره همه بهش اعتماد کین

. یم دوین که من دورم، تو بر  ممنویع اما امپسش بر میایی

همیشه به یادتم. وقنی ستا ره ی قطنی رو نگاه یم کنم، 

خونه ی قدییم یه جایی توی لبنان تنها وقنی توی یه قهوه 

 نشستم، وقنی روی سن یم خونم. 

 

 همه جا به یادتم. 

ف دادم  اما حرف زدنمون درست نیست. چون قول رسر

 جانم .  

ا رو نیم  ن ! اما فقط آشا ی من، محبوبم؛ تو خییل چپ  دوین

دلسوز دور و ورت رو جلب تالش کن که اعتماد آدمای 

 ! . تو عاشق من نیسنی  کنن

تو منو دوست داری و ما رفیق های خویی بودیم. و من یاد 

عنوان یک مرد عاشق؛ به تو که معشوقم  که بهگرفتم

 بودی؛ کمک کنم تا به خواسته ات بریس . 

که با ونه. خوشحالمعشق من به تو  تا همیشه پایدار یم م 

 جایی هسنی که بهش تعلق داری! تموم سخنی هاش ؛ 
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دنیا کوچکه و باالخره یه روزی همدیگه رو یم بینیم عزیزم.  

  جات توی قلب منه. مبارزه کن! 

وویسش را دوباره گوش کردم. و برای آنکه مریم نفهمد 

 چطور دگرگون شده ام به حمام پناه بردم . 

 

. آنقدر آن تو شستم و اشک ریختمزیر دوش خودم را 

ون بروم.   ماندم که مریم به در حمام کوبید و هشدار داد بپ 

 

و وقنی مقابلش قرار گرفتم از پوست ملتهبم و چشمان 

مید که به بهانه ی حمام ، خود زین کرده جمع شده ام فه

 ام. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 #گذشته 

 بزرگ شده بودم. 

 این را کاووس یم گفت. 

 هر وقت من را یم دید، لبخند یم زد و یم گفت:  

م بزرگ شدی! -  ماشاال چشمم کف پات دخپی

 . و من یم خندیدم

ته ده سال از روزی که پا گذاشتیم به این خانه باغ گذش

 بود. 

ین و پر از خاطره.   ده ساِل شپ 

 

ده سال پر از آرامش و نعمت های فراوان . ده سایل که پدر 

 داشتیم. 

 

ی های مهر  بابا  ن و سختگپ  ان یک پدر نمونه بود. قوانی 

 خاص خودش را داشت؛

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1323  

 اما حنی ته دعواهایش هم مهرباین اش پیدا بود.  

 در بندر عباس.  من کمپی یادم 
ی

 یم افتاد به روزهای بد زندگ

 مامان که کال فراموش کرده بود؛ 

 

 خانم خانه ی  مرد رویاهایش بود. 

 

 پری زاییده بود.  برایش یک دخپی مثل حور و  

محسنن  خوشبخت رسی در رسها داشت. شده بود؛خانم 

 ! 

همه ی اینهاخواهرش را هم پنج سایل بود که عالوه بر تمام 

مامان  که ما دیگر به او پیدا کرده بود. آزاده خواهر بزرگ

 یم گفتیم ؛خاله جان

 

 بود ؛  
ی

 زین بود فربه، سفید رو و چشمانش هم رنگ

 ده  دوازده سال از مامان بزرگپی بود. بایی مامان. اما نه به زی

 اما دلش مهرباین داشت.  اخالقش تند بود؛
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 #گذشته 

 

باعث شد تا مامان دوباره با خواهرش رفت و آمد بابا مهران

 پیدا کند. 

 

شوهر خاله امان  در رشت کارمند اداره ی  برق بود. آقا 

 فرهنگ . 

جه ی رشنی که همیشه کت و مرد متوسط قامت با لهیک 

 شلوار مرتنی تنش یم کرد . 

اداری اش مغازه ی کوچک لباس مردانه و در کنار شغل 

 داشت. 

به قول مریم ؛ خاله همیشه دعوا داشت و بیچاره آقا 

 فرهنگ که مردی آرام و حرف گوش کن بود. 

 فقط کافن بود خاله صدایش بزند.  
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 ینه در خدمتش بود. دو پارا چهار تا یم کرد و دست به س

 خاله همیشه پر از النگوی طال بود. دستان

 

به هر بهانه ای آقا فرهنگ برای خاله النگو یم خرید.  

 همیشه یم گفت: 

 

ینگ النگوهای  آقا جان! خوشم- ینگ جپ  میاد صدای جپ 

 جانم رو بشنوم. خانوم

 

 جان! به خاله آزاده یم گفت خانم

 

یم گفت که آدم دلش یم  و خانم جان را یک طور خایص 

 ت فقط گوش کند  به آوایش. خواس
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ن بود  خانه ی ی تر و تمپ 
خاله یک خانه ی ویالیی سیصد مپی

 در یگ از خیابانهای قدییم رشت. 

 آقا فرهنگ  

 مایه یم گذاشت. از جانش برای خانه اشان 

همیشه در حال تعمپ  یک جایی از خانه بود. بابا مهران آقا 

  دوست داشت . یم گفت: فرهنگ را خییل

 

ویی هست. -
 چشمش پاکه ! آقا فرهنگ مرد ساده و خورسر

دلش صافه. وقنی یم رم رشت ؛ فقط دلم یم خواد در 

 محرصن این مرد باشم. بس که قشنگ حرف یم زنه. 

 

همه ی اینها یک طرف و پش خاله ی تازه پیدا شده امان 

پشی  هم یک طرف. فرداد تنها فرزند خاله آزاده بود. 

و و مثل مادرش سفید پوست .   خورسر
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درشت عسلیش را از پدر ارث موهای خرمایی و چشمان 

 برده بود و البته دماغ بزرگش را. 

ن بار دیدمش. آن زمان من   هفده ساله بود؛ که برای اولی 

 یازده ساله بودم ؛الغر و ریز نقش . 

فرداد همیشه یم خندید. مثل پدرش بود. اما در همان  

خواهرش یم اولمان ؛ وقنی مامان در تب دیدن دیدار 

طیالت تابستاین به ویالی بابا در ای تعسوخت و ما بر 

رامش رفته بودیم و آنها از رشت آمدند به ویال تا 

 خواهرهای یی خپی از همه جا یکدیگر را ناگهاین ببینند؛

 

ه   فرداد فقط چشمش روی  چهره ی مریم ماند. آنقدر خپ 

 ن و مروا هم متوجه شدیم. نگاهش کرد که م

 نزده ساله بودند. آن روز ها مریم و مروا چهارده یا پا 

و از همان موقع فرداد شد مرکز توجه مروا و مریم. گایه 

درباره اش پچ پچ یم کردند و به خیال اینکه من بچه ام  از 

 من مخقن یم کردند ؛ 

 گفت و گوهایشان را.  
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 ی خلباین قبول شد؛  وچند سال بعد وقنی فرداد در رشته

ن کرد و  بابا مهران کارگر آورد و  دو تا اتاق ته باغ را تر و تمپ 

 آقا فرهنگ هم اثاثیه آورد و چید داخل اتاق  ها . 

آرزو برای پنجره ها پرده دوخت و مامان که فرداد نور  

ل شیک برای  ن ل و پپن ن چشمش شده بود؛ تا توانست خپن

 و تابلو. یون گرفته تا آباژور فرداد تهیه کرد؛ از مبل و تلویز 

 خانه ی کوچک ته باغ رونق گرفت وشد خانه 
ی

و به سادگ

 ی فرداد. 

خانه ی فرداد  بعدترها پاتوقمان شد. کل خانه باغ و 

فضا را رها یم کردیم و آرامشمان روی کاناپه های دودی  آن

 خانه ی فرداد بود.  

 ام من بیشپی در 
ی
گپ  آواز بودم. آن روزها  در ده یا زده سالگ

پنج ساله بود. موهای صاف و طالیی و چشمان آیی آواز 

 اش مثل من بود ؛

اما چهره اش به مراتب زیباتر از من! مامان عقیده داشت  

که من قشنگ ترم . اما برای من آواز همان عروسک 

موطالیی بود که همیشه آرزویش را داشتم و حاال جان دار 
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 خشده بود. آواز خوب رشد یم ک
ی

وب با رد. تغذیه و رسیدگ

ش یم کرد ماها را تبدیل کرده  ۴با و پولهایی که خرج  دخپی

ان جمع های دوره  بود به زیباترین و مورد توجه ترین دخپی

 و دوستان دور و نزدیک. 
ی

 ای مامان و پاریی های خانوادگ

در این سالها دوستان زیادی پیدا کرده بودیم. و مراودات 

رفت. دیگر مثل تازه ای به خودش یم گمامان هر روز شکل 

گذشته ما را پنهان نیم کرد. قبل از هر میهماین لباس 

نظر یم انتخاب یم کرد و برای رس و شکل و رفتارمانبرایمان

داد و در میهماین چهار نفرمان را با افتخار معرفن یم کرد. 

ان  جواین شده بودند. مریم و مروا دخپی

  کردم. و من نوجواین ام را یط یم
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یم خواست مثل خواهرهایش جذاب و ساله هم ۹واز آ

ن باشد.   دلنشی 
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 هم قد و باالی بلندی داشت و بیشپی از  ۹او در  
ی
سالگ

سنش به نظر یم رسید. و ناگفته نماند که نور چشم بابا و 

 عمو سامان بود!  

 

 آن روز مامان به مناسبت قبویل مروا در دانشگاه؛

 بود. رتیب داده میهماین ت 

یوترایر قبول شده  مروا 
ن در دانشگاه تهران و در رشته ی  فپ 

 بود و مریم نتوانسته بود در کنکور موفق باشد. 

 

نشسته بودیم داخل اتاق و مریم مغموم بود اما نقش  

آدمهای شاد را بازی یم کرد و موهای فر مروا را با اتوی مو 

 صاف یم کرد. 

الک یم . من ناخن هایش را  مروا در پوستش نیم گنجید 

 زدم. 
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ن آرایش مروا بازی یم کرد. من   آواز با رژ لبهای روی مپ 

 گفتم: 

من که اصال حوصله ی درس خوندن رو ندارم. خییل -

 !  سخته که این رشته ها رو قبول بیسر

 

 مروا گفت: 

 

ی دیگه! -  خب تو هم دنبال هپن

 که بری حاال ببینم یم توین امسال مامان آال رو رایصن کنن  

 رشته ی طراج دوخت یا نه! 

 

! چشمم آب نیم خوره! مامان که گفته باید برم-  تجریی

 

 مریم آه کشید: 

ای خدا جر یم شد منم قبول یم شدم؟ حاال یه سال دیگه -

 باید بخونم و غرغر های مامان رو گوش بدم.  
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 مروا گفت: 

 

؟ دو سال پشت  خب- اشکال نداره. فرداد رو نیم بینن

 کور موند تا خلباین قبول شد. راسنی گ میاد؟ کن

 

 مریم  دوباره آه کشید: 

 

 واال ! چمیدونم-

 

نیست چکار یم کنه. فرداد هم کال دلش خوشه و معلوم

ن روزا!   حتما میاد همی 

 مروا لبهایش را جمع کرد : 

 

 ن میاد! دو روز پیش گفت واسه جشن م-

 مریم جوایی نداد. من گفتم: 
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 ه پش باحایل هست!  خوش یم گذر با فرداد -

 مریم هشدار گونه نگاهم کرد: 

 

 حواست به رفتارت باشه آشا! -

 

 !  حساسیت های بابا مهران رو که یم دوین

 من حوصله ی موعظه نداشتم. پس بحث را عوض کردم: 

- 
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 #گذشته 

 

 میاد دیگه؟  کامران هم

 

 مروا گفت: 
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 فکر نیم کنم!  -

 

 : بستم و گفتم من رس الک را 

م! -  برم یه دوش بگپ 

 

 و رو به آواز کردم: 

آوازم  دست از رس اون رژها بردار! مروا کیل پول بابتشون -

 داده .  

 

چشم مروا فقط با لبخند به خواهر کوچکپی زیبایمان

 دوخت. 

 

ود. مامان در آن لباس پولکدار و بلند شب باغ غرق نور ب

 
ی

پشت رسش جمع کرده بود زیبایش و موهایی که به سادگ

اف زاده ها شده و توجه هر کیس را جلب   یم کرد. مثل ارسر
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مروا موهای بلند فرش را دور و ورش رها کرده و لباس ساده 

 ی سیاه کوتایه پوشیده بود. 

های سیاه هالیل و مثل همیشه ساده و آرام با آن ابرو  مریم 

موهای شبق گونه ی سیاه رنگش که تا کمرش یم رسید؛ 

 کنار آواز نشسته بود. 

قیافه ی آواز مضحک به نظر یم رسید با آن رژ رسجن که 

به زحمت اجازه ی زدنش را از مامان گرفته بود. من تکیه 

 زده بودم به درخت و لباسهای زن ها را برریس یم کردم. 

یم کردم امسال در هفده سالگیم برایم  و در ته دلم آرزو 

 راه انتخایی خودم را بروم. چرخ خیایط بخرد و اجازه بدهد 

 

وقنی موهای دم اسنی ام از پشت کشیده شد؛ برگشتم و 

کامران را پشت رسم دیدم. لبخند به لب داشت و نگاه 

 نافذش جذاب ترش کرده بود. زمزمه کرد: 

 

 سالم گندم زار! -
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که ندیده بودمش. اصال کامران از وقنی   چند هفته بود 

و بیشپی رسش به درس و  دانشجو شده بود؛ کم پیدا شده

 دانشگاهش گرم بود. هیجان زده گفتم: 

 سالم کایم! وای دلم واست تنگ شده بود -

 

و بغلش کردم. او خشک و یی حرکت ماند. و اخطار گونه 

 گفت: 

 

صد بار بهت نگفتم تو دیگه بزرگ شدی و یه کم باید -

؟   بیشپی حواستو جمع کنن

 

صله گرفتم و نگایه به من متوجع حرفهایش نبودم. از او فا

 م : خودم انداخت

 چرا؟-

 لباسم بده؟ موهام؟ 

ه!    مریم گفت دم اسنی کنم بهپی
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ه ی  نگاهش چرخید روی چهره ام و بعد روی لباس آیی تپ 

دکلته ام . و بعد رسید به ساق پاهایم و کفش نقره ای که 

 سوغات مامان از پاریس بود. 

 

 اخمهایش در هم رفت و گفت:  

 

؛ شیک و برازنده ای! اما تو دیگه ل یه خانومتو مثنه! -

 بزرگ شدی آشا! 

 

ه ی ن  بچه ریزه مپ 
الغر نیسنی . هر دفعه منو  دیگه اون دخپی

ی توی بغلم! متوجیه؟  یم بینن نباید بپر

 

 مشکیل باهاش ندارم. اما مردم... من
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اهن  ۲۳او  شده بود. کتو شلوار شیک سیاه رنگ و پپ 

د و باالی بلند و شانه های عریضش سفیدش برازنده ی ق

 بود. 

 

موهایش را مرتب کوتاه کرده بود و ته ریش کیم داشت.  

کشیده و فک چهار گوشش آنقدر جذاب به نظر یم دماغ  

رسید که نظر هرکیس را جلب یم کرد و ترکیب اینها با 

ن بود.    ابروان کشیده و چشمان سیاهش اعجاب انگپ 

 

ن بار بود که این یدم. در طور به دقت کامران را یم دو من اولی 

 یط سالها او حایم ، دوست و پش عمو بود! 

 

کرد. در سفرهایمان حمایتم یم کرد. در درسهایم کمکم یم  

یم داد و در فصل در دور هیم ها گایه یک لبخند تحویلم

گل ادرییس برایم دسته های گل ادرییس یم چید و یم داد به 

 کاووس تا به دستم برساند. 
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ی فراتر از این نبود. تا آن لحظه بیشپی  ن کامران برای من چپ 

 از این را در او ندیده بودم. 
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جمع  یم چرخید و بابا مهران باد مروا مثل یک پرنسس میان

 در غبغب انداخته و با فخر به او نگاه یم کرد. 

 

الغر و لباس سیاه بلند و موهای حنایی کرانه با آن اندام

 ترین دخپی فامیل به نظر یم رسید. صومرنگش مع

 

 از کنار رویا جان تکان نیم خورد.  

 

ان و  پشان  در حال رقص را نگاه یم و با لبخند ثابنی   دخپی

کرد. منتظر بود تا بورسیه اس جور سود و برود انگلیس 

 پیش خانواده ی مادری اش. 
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خواندن حنی کنکور هم نداده بود و به شدت درگپ  زبان 

 . بود 

مامان از قبل به من تذکر داده بود که یی هوا به کیس   

نکنم و شام فقط  نشوم ؛ که بلند نخندم، شوجن نزدیک

 ساالد بخورم. 

 

این از آداب مسخره ی مامان در میهماین ها بود! یم  

انش اروپایی  به نظر برسند. معموال در این  خواست دخپی

 ها چند تایی خواستگار هم
یم شد. حنی  پیدا رقم میهماین

 برای من! 

 

ن در تاریگ نشسته بودم و با ولع فینگر  من پشت یک مپ 

 ردم. فودها را یم خو 

 

میان نگاه کامران را از دور و آدمها را نگاه یم کردم و در آن

حس کردم. پا روی پا انداخته و کنار کرانه نشسته بود. 
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لیوان نوشیدنیش در دستش بود و با تفری    ح خایص من را 

 یم کرد.  نگاه

 

لقمه ام را فرو دادم و انگشتم را جلوی دماغم گرفتم. به  

 معنای سکوت! 

 

د خندید. آمدن فرداد با آن تیپ شیک و کت و و او بلن

شلوار جدیدش لبخند نشاند روی لبهای مریم و من مروا را 

مریم با او که پا تند کرد به طرف فرداد و قبل از رسیدندیدم

 دست داد. 

 

ت شد و به خوش و بش آن دو نگاه کرد. جایش ثابمریم رس 

قنی او را بعد فرداد در میان جمع به دنبال مریم گشت و و 

 دید از مروا عذر خوایه کرد و آمد به طرف مریم. 

ن به رس تاپای مریم انداخت و چند کلمه   نگایه پر از خواسیی

حرف زدند. مریم اخمالود بود و فرداد پر از ی کوتاه با هم

 هیجان!  شور و 
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 با یی اعتنایی به او پشت کرد و آمد کنار من نشست. مریم

 

 و من مامان را دیدم که از   

دور با قدم های راسخ به طرفمان یم آید. خییل رسی    ع 

ن پنهان کردم.   بشقاب فینگر فود را زیر مپ 

اخمهایش در هم بود. مریم با یک دسته از موهای سیاه و 

 گفتم:   شبق گونه اش ور یم رفت. من

 

 مامان توپش پره! -

 شانه باال انداخت: 

! چرا صمم بکمحتما یم خواد بگه - ن  نشستی 

! چکار برقصیم ن . بشینیم هم که یم گه؛ فلجی  ن یم گه سبکی 

 کنیم رو نیم دونم.  

ن ما رسید. آواز هم به دنبالش آمده بود. مامان  مامان به مپ 

 رو به من گفت: 
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ت نیست؟ نشسنی اینجا و حواست به خوا-  هر کوچکپی

ه سگها رو رفته بود ته باغ با دو تا از این پشای نوجوون ک

 نشونشون بده.  

 مریم لبش را گزید و رو به آواز گفت: 

 

 مگه بهت نگفتم نباید با پشا جایی بری؟ -

 

آواز لبهایش را جمع کرد و چشمانش پر از اشک شد و 

 گفت: 

 خوابیم. من حوصله ام رس رفته! آشا بیا بریم ب-
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 مامان بازویش را گرفت و هلش داد طرف من: 
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 عجوبه رو نگه دار! این ا-

 

اگر ببینم از خودت جداش کردی بعدا به خدمت 

 یم رسم.  دوتاتون

 

من آواز را کنارم نشاندم و به موهای طالییش دست 

 کشیدم. 

 

 مامان رو کرد به مریم:  

باید بفهمن شما فامیل  پاشو بیا پیش فرداد و کامران. مردم-

ن  ! پاشو! کاش انقدر که مروا حرف گوش کن و نزدیک هستی 

 هست شما سه تا یه ذره حرف منو گوش یم دادین. 

 

ن ی گفت و برخاست.   مریم زیر لب چپ 

 

 مامان رسی به تاسف تکان داد:  
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ساده اون لباس چقدر بهت گفتم به جای این لباس سیاه -

 رسخایی رو بپوش؟

 

 م. دی به حرفگوش نیم   

 حریص گفت: مریم

 مامان بس کن! -

؟  سکم که یه لباس تنم کنن  مگه من مپی

 

ی که خودم دوست دارم یم پوشم. در ضمن اون  ن چپ 

 رسخایی منو سیاه نشون یم ده! 

ن کامران که حاال فرداد و مروا  و راه افتاد و رفت به طرف مپ 

 دورش نشسته بودند.  و کرانه

 

و نباید زیاد سن و سال آنها نیستم مامان یم گفت من هم  

 با آنها مراوده کنم. یم گفت ؛ 
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ی. اما ما   و از جوانها زودتر از موعد یاد یم گپ 
تو نوجواین

 جمع های دور چشم مامان داشتیم. 

جمع جمع های چند نفره ی خودمان که من در آن 

ین عضو بودم؛   کوچکپی

 

 و سور و ا خودم را با استقالل و جدیت کامران، دخپی ام
ی

انگ

 و شوخ طبغ فرداد  هیجان مروا، آرامش مریم و رس 
ی

زندگ

 وفق داده بودم.  

 

ن و آواز مثل وحیسر   بشقاب فینگر فود را گذاشتم روی مپ 

وع به خوردن کرد .   ها تند تند رسر

 . چشم دوختم به آنها. یم خندیدند و گایه پچ پچ یم کردند 

ی را به خودش کامران جنتلمن و جذاب بود و نگاه هر دخ پی

یص رفتار یم کرد . لبخند و جذب یم کرد. با کالس خا

اخمهایش حساب شده بود! من دستم را زیر چانه ام زده 

ی از او تقاضای  بودم و او را نگاه یم کردم. حنی وقنی دخپی
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رقص کرد و با آن دخپی زیبای قد بلند که پاهای خوش 

 رایسر داشت؛ ت

 

وع به رقص آرایم  کرد. وقنی با فاصله ی وسط  رفت و رسر

 با دخپی یم رقصید و مودبانه صحبت یم کرد هم مشخیص

نگاهم چسبیده بود به دهانش . مروا با فرداد یم رقصید و 

 مریم همانجا کنار کرانه نشسته بود. 

حرصم جای آن دخپی زیبا باشماز اینکه من نیم توانستم

 بود. حسم به کامران عجیب و غریب نبود! گرفته 

 

مثل یک حایم بود! مثل یک بابا لنگ دراز از کودگ برایم و ا

که خواه و ناخواه دوستش داشتم و حنی گایه به مراوداتش 

 حسادت یم کردم. اما به قول مامان من وسط بلوغ بودم. 
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ل یم  و احساساتم  کردم. غلیظ بود و باید خودم را کنپی

 

 همیشه یم گفت:  

 

 شماهاست.  کایم مثل داداش بزرگ-

 

 واسه آشا و آواز!  
ً
 مخصوصا

 

که او چقدر از من بزرگپی و من پیش خودم محاسبه یم کردم

 بود؛ 

 

 هفت سال و اندی و به قول مامان هشت سال! 

مامان همیشه آرزو داشت که کامران از مریم و یا مروا 

 خواستگاری کند ؛ 
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تفاوت سنن معقول به نظر یم رسید. اما نیم  سال ۴

 ده! ست که گلوی هر دو دخپی بزرگش پیش فرداد گپ  کر دان

 

و دخپی کوچکش چه رویاهایی را دررس یم پروراند. امشب با 

به حساب یم خواست من را همآن حرف کامران بیشپی دلم

 آدم بیاورد و به چشم یک دخپی نوجوان نگاهم نکند.  

 

ی لقمه ها را خورد و بعد تکیه زد به صندیل و آواز همه

یی قرار  دمها را نگاه کرد. حوصله ام رس رفته بود. آواز آ

برخاست و دوید طرف آرزو. آرزو سینن که در دستش بود 

ن گذاشت و خم شد و گونه ی آواز را بوسید و  را روی مپ 

دستش را گرفت و رفت طرف مامان. همان دم مامان با 

من را نگاه کرد. من که اول و آخرش باید همسگرمه های در 

نش های مامان را تحمل یم کردم؛ پس یی خیال رسز 

ن آنها . استم و رفتمبرخ  رس مپ 
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 فرداد از مریم تقاضای رقص کرد و گفت:  

خب نوبنی هم باشه ؛ نوبت تو هست خانوم بداخالق!. -

 کرانه لبخند به لب به طرف دوستانش رفت . مریم گفت: 

 

 غلط کردی ! -

 

واست نبود! مگه اون موقع که باید با من یم رقصیدی ح

 من مسخره تو هستم!؟ 

 

 فرداد شانه باال انداخت و یی هوا مچ دست من را گرفت: 

 

 به درک! بیا بریم مورچه ی زرد! امشب با تو یم رقصم.  -

 من  مردد به او نگاه کردم. مریم گفت: 

 

 پررویی هسنی !  آدم-
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 . 

 

 266ت#پس

 

 

 د. فرداد بلند خندید و من را با خودش همراه کر 

 

 همیشه در مهماین ها با بابا یا عمو سامان رقصیده بودم ؛

 

 اما رقصیدن با یک پش جوان را تجربه نکرده بودم.   

 فرداد گفت: 

 

افن بکنم؟ -  یه اعپی

 گفتم: 
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؟ -  جر

 گفت: 

 د! من تازه رقص این مدیل رو یاد گرفتم ؛ مورچه ی زر -

   

 به زور جلوی لبخندم را گرفتم: 

 

! است جمع باخب! پس حو - ن نزین  شه که منو زمی 

 تضمینن نیست.  -

 گفتم: 

 

- !  باید فاصله ات رو با من حفظ کنن

 

یم دوین که چسبیدن به پارتپن رقصت فقط وقنی درسته که 

ت باشه!   همشت یا دوست دخپی

 ابرو باال انداخت: 
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؟-  یم دوین

 

 پردردرسه! بودن کنار شماها یه کم 

 

این آهنگ خودم صفا یم کردم. با بابا من توی رشت واسه 

 کوچه بازاری ها یم رقصیدم! 

 گفتم: 

 

ن بدش میاد که من سبکش حرفهای خنده دار نزن! ماما-

 باشم! 

 

 فرداد گفت: 

 این کت و شلوار رو خاله انتخاب کرده اما به مریم نگو! -

 گفتم: 
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 نکنه رشته ات رو هم مامان انتخاب کرده؟-

 

 !؟ به خاطر رقابت با کایم 

 

ن کرد:   رسش را باال و پایی 

 

 دوست داشتم. دروغ چرا؟-
ی

 نچ! این یگ رو خودم از بچگ

کایم هم خییل کمکم کرد. از روش درس خوندن تا انرژی و   

این حرفا! وقنی نتایج رو دیدم ؛ باورم نیم شد که قبول 

 شدم مورچه جون! 

 

 مورچه زرد؟  -
ی

 چرا به من یم گ

 آخه بهت میاد! -

 

 ه من یم گه گندم زار! ایم بخب ک-
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 اشتباه یم کنه! تو خود خود مورچه ی زردی! -

؟ اگه االن با پ-  اشنه ی کفشم بکوبم روی پات جر

 جیغ یم کشم! بعد مامانت پوستت رو یم کنه! -

 شانه  باال انداختم: 

 حوصله امو رس بردی ! یم خوام برم بشینم! -

 خییل کوچولویی مورچه! -

 ه به چشم میام! منم دو سال دیگیم دونم! اما -

 ریز خندید: 

 خدا به همه رحم کنه! چه نقشه هایی داری؟ -

-  !  هیچر

و با بدجنیس نگاهش کردم. اما دو ثانیه بعد صدای کامران 

 بود که گفت: 
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خب داداش ! انگار امشب گندم زار  رقص با جوونها رو -

 افتتاح کرده! اجازه یم دی؟ 

 دفرداد دستم را رها کر 

  

 بیا بپی اینو به درد نیم خوره!  -

 و رفت. 

رسخ شده.  من دستپاچه بودم. حنی حس یم کروم لپ هایم

و گوشم داغ بود. مثل کساین که برای بار اول با مردی 

 جذاب روبرو یم شوند

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته 
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 من دستپاچه بودم. 
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 ود. حنی حس یم کردم لپ هایم رسخ شده. و گوشم داغ ب 

مثل کساین که برای بار اول با مردی جذاب روبرو یم  

 شوند. 

 لبخند ملیح کامران  مثل یک آب خنک بود: 

 چرا خشکت زده؟-

 

؟     بار اوله منو یم بینن

 به زحمت به خودم تکاین دادم: 

 نه! خب ببخشید...یعنن ... -

 

 دستش را جلو آمد و انگشتان دستم را گرفت و گفت: 

 

بهت که گفتم؛ امشب فهمیدم بزرگ گندم زار!   بیا برقصیم-

 شدی! 
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 جوان باهات رفتار کنیم. دیگه باید مثل یه خانوم

ن  گامهای موزونم را با او برداشتم. مثل دو قو و من اولی 

 بودیم که میانه ی  برکه یم رقصیدیم. 

ی که سکوت و بوی حرفن یم خواستم ن  بزنم. چپ 

ون کادوکلن  ند. گفتم: خوش او را از مغزم بپ 

 گلهای ادرییس رو دادی به کاووس! کایم! ممنونم که اون-

رسم را باال بردم تا صورتش را ببینم. قدم حنی با آن 

 کفشهای پاشنه بلند هم تا سینه اش یم رسید. 

ن آورد و خوب نگاهم کرد :   رسش را پایی 

 

 باغچه های باغ پر از ادرییس هست! -

! و توی این سالها توی وروجک فق  ط ذوقشونو داشنی

 روی لپهایم مور مور یم شد. او دوباره گفت: 

 

- ! ن  فردا بیا و هر جر دوست داری گل بچی 
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 ! ن  اون باغچه ها فردا مال تو هسیی

ن گلدان گل رزی که برای التیام  خندیدم و یادم افتاد به اولی 

 سته ام برایم آورده بود: قلب شک

 

 هنوز اون گلدون گل رز رو دارم. -

 

 ی بهت نشونش بدم؟ خوایم 

 چشمانش را ریز کرد: 

 یعنن هنوز داری اون گلدون رو؟ -

  

ن کردم!   رسم را باال و پایی 

 متعجب گفت: 

 کجای باغه که من ندیدمش؟ -
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آخه تو مدتهاست اینجا رفت و آمد نداری! چند سال یه -

نش رو عوض کردیم و توی گلخونه بود! دو سه سایل گلدو 

 گل رو توی باغچه کاشته!    هست که بابای آرزو 

 خودش را مشتاق نشان داد: 

 واقعا؟ دوست دارم ببینمش! -

 من دور و ورم را نگاه کردم. 

نگاه مامان روی ما بود و بابا مهران مروا را در آغوش گرفته  

 و با عمو سامان حرف یم زد. 

 نم را در کاسه چرخاندم: چشما 

 من یم رم  پشت ساختمون تو هم بعد بیا! -

ون کشیدم و با  ابروهایش را باال داد. دستم را از دستش بپ 

 قدمهای آهسته رفتم پیش مامان! 

 تا به او رسیدم بازویم را کشید و گفت: 

؟ دو - آشا؟ تو که حوصله ی رقص نداری چرا قبول یم کنن

 ردم حرف در میارن! دقیقه هم نشد! حاال م

 شانه باال انداختم: 
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ان جر یم خو آخه! مثال مردمچکارشون کنم! خسته شدم -

 بگن؟ آخه من کجا و کایم کجا! انداره بابا بزرگمه.  

 درست حرف بزن! خییل پر رو شدی ها! -

 حاال کجا با ابن عجله! 

 از رس شانه نگاهش کردم. 

 

چشمان درشتش با آن آرایش دودی زیبا و مخمور به نظر 

 یم رسید. بابا مهران حق داشت که عاشقش بود! گفتم: 

 مامان من گرسنه ام . -

خونه پیش آرزو  .   ن  ناهار هم نخوردم! یم خوام برم آشپر

مامان خواست حرفن بزند که رویا خانوم به طرفمان آمد و 

استفاده کردم و به  اسم مامان را صدا زد و من از فرصت

ی از آرزو نبود.   طرف ساختمان رفتم. خپی

 

م و به یک بشقاب برداشتم و پر از خوراک گوشت کرد 

 رسعت به طرف در پشنی رفتم. 
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و آهسته بازش کردم و رفتم همانجایی که در کودکیم از 

 خاطره داشتم. پشت همان پنجره ای که روزهای زیادیآن
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 با باغ وسیع بود !  تنها ارتباط من

 

 دروغ چرا؟ 

 من این سوییت را از هر جایی بیشپی دوست داشتم.  

کیپ   بود و پرده ها کیپ تا چراغهای سوییت روشن  

 کشیده شده بودند. 

 

حتما بابای آرزو  آقاحسن چای شبانه اش را یم خورد و 

 رسیال تماشا یم کرد. دور از هیاهوی باغ ! 
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با ولع غذا یم خوردم و منتظر کامران بودم که یکهو از پشت 

 رسم گفت: 

 

 تر! خفه یم یسر ها؟ آروم-

 

زرد ساطع ار تپی چراغ برق برگشتم و نگاهش کردم. زیر نور 

ه لبه باغچه چهره اش رمز آلود به نظر یم رسید. کوتا

 گفتم: 

 

 غش یم کردم. دستهایش را در جیب -
ی

داشتم از گرسنگ

 های شلوارش کرد و گفت : 

 خب کجاست اون بوته ی گل؟ -

 با انگشت به جهنی پنجره  اشاره کردم و گفتم: 

 

 اشته بودم. ونجایی که بوته ی گل قبیل رو کهم-
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و او چند قدم به طرف باغچه برداشت و وقنی با بوته ی  

نگ مواجه شد؛  گل بزرگ و پر از رزهای صوریی خورسر

 لبخند غلییطن زد و گفت: 

 

 باورم نیم شه که این همه سال نگهش داشنی گندم زار! -

گرفتم   من هم رفتم و کنارش ایستادم. بشقاب را به طرفش

 و گفتم: 

ی؟یم شه اینو ب-  گپ 

  

بشقاب را گرفت و من دست بردم میان شاخه های بوته ی 

ون کشیدن  ن بپ   رز و یک غنچه چیدم و هی 

 دستم خار رز پوستم را خراشید و آخ بلندی گفتم. 

 کامران بازویم را کشید: 

 چیکار یم کنن آخه؟  -

 دستم را به طرفش گرفتم: 

 تادی. فرسگل های ادرییس که براممومواسه تو! به جای ت-
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 تکان نخورد. 

ن دستم و چهره ام در رفت و آمد بود.   نگاهش بی 

من به خودم جرات دادم و گل را گذاشتم درون جیب کت  

 سیاه رنگش و حنی نگاهش هم نکردم. 

یم ترسیدم! در دلم شور عجیب و تازه ای برپا بود که تا آن 

خم روی دستم یم سوخت. روز تجربه اش نکرده بودم. ز 

 رد و گفت: کامران دستم را گرفت و باال آو باالخره  
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 .-  !  چه خراش عمیقی

 

ن بشقاب دستم را جلو بردم و گفتم:   من به بهانه ی گرفیی

 

 اشکال نداره! -
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این بوته ی گل هر وقت یم خوام یه دونه از غنچه هاش  

 رو بینم اینطوری زخم یم زنه! 

 

 یی حالت نگاهم کرد. 

 نوجوانم.  کنم. مامان یم گفت منیم خواستم عادی جلوه  

 احساساتم غلیظ است. یم گفت فراموشم یم شود. 

پیشه    راست یم گفت! از پارسال تا االن عاشق چند تا هپن

حنی عاشق پشی که در سوپر مارکت کار یم شده بودم؛ 

 کرد و یا راننده ی بابا مهران! 

 و بعد خییل زود یادم رفته بود! 

 

 بود!  ن اینطور دلم نلرزیدهاما برای هیچ کدامشا 

د و    کامران دسنی به موهایش کشید لبش را به هم فشر

 گفت: 

 

 بدو برو داخل! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1367  

دستت رو هم ضد عفوین کن! برای هدیه ات  

 عزیزم! ممنونممه

 

و قدم زنان از نظرم دور شد و من را با هیجان و ترس و 

 اشتیاقم تنها گذاشت. 

 

یم یق تر یم بینم. دلممن حس یم کردم او را بهپی و دق 

 یم شد! نگرانشپی برای دستمخواست بی

مهربان و بزرگپی بود و این بیشپی یم ماند! اما او همان کامران

 دل داده بودم! من بودم که دوباره 

اما انگار اینبار فرق داشت با عاشقی های چند روزه ی قبیل 

 ام. 
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س داشتم.   اسپی

 ودم . دستشویی رفته باز صبح صد بار 

 

 حنی درست و حسایی ناهار نخوردم.  

 

ناهار از دیشب حرف یم زدند.   ن ها رس مپ   مامان و دخپی

 و من با غذایم بازی یم کردم. مامان به مریم گفت: 

باید بری پیش یه مشاور تحصییل خوب و روی زبانت کار -

 !  کنن

 

ه من دلم یم خواد حاال که اینجا قبول نشدی الاقل واس 

 .  بورسیه تالش کنن

 

 کرانه رو دیدی که چطور داره پله های ترفی رو باال یم ره؟   
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 مریم شانه باال انداخت: 

 قرار نیست من جایی برم ! -

 

ن جا قبول یم شم.    امسال یم خو نم و همی 

 کرد: مامان رسی به تاسف تکان دادو رو به مروا  

 

وع کالسات مون- ده رو یم عزیزم! این چند وقنی که تا رسر

 خوایم بریم شمال! 

 

یه تفری    ح قبل از کالس هات داشته بایسر و با روحیه عایل  

 بری  دانشگاه! 

 

 زد: 
ی

 مروا لبخند کمرنگ
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 مامان آال! نیازی به این  کارا نیست! -

 مامان دستمال داد دست آواز: 

 

وا؟  هممون یم ریم. دیشب با رویا جون قرارش رو -

 اده هم میان! گذاشتم. خانواده خاله آز 

 

 رویا جون گفت واسه روحیه ی کرانه هم خوبه!  

 من گفتم: 

 کایم هم میاد؟ -

 

 مامان موهایش را زد پشت گوشش: 

؟  -  نیم دونم! چرا با غذات بازی یم کنن

 قاشق را در بشقاب رها کردم: 

 

 کسل هستم! ندارم. یه کممیل -
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 مامان به دقت من را نگاه کرد: 

احت کن! نزدیک شدی! اس حتما به سیکلت-  پی

 

جوایی ندادم. دلم یم خواست بروم به اتاقم و تا بعد از 

ظهر بخوابم تا این  انتظار راحت تر بگذرد. دلشوره ام 

 عجیب و غریب بود. 

 

ن عادت بعد از ناهار خانه در سکوت فرو رفت. ماما

ها هر کدام دنبال کار خودشان  داشت ظهرها بخوابد. دخپی

 زدم رفتند و من 
ی

با وسواس لباس پوشیدم و حنی رژ کمرنگ

 ورم رها کردم.  و موهایم را شانه زده و دور و 

 

ن از راهرو و   شال سیایه روی موهایم انداختم و پاورچی 

سالن گذشتم و به باغ رفتم. این وقت روز کاووس و  حسن 

 آقا یا در گلخانه بودند و یا مشغول باغچه های ته باغ. 
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اشتم و وقنی به کوچه غ تند تند قدم بردتا توانستم در با  

 رسیدم و در را پشت رسم بستم؛ 

بان  احساس سبگ  داشتم.  چند بار نفس کشیدم تا ضن

های شمرده برداشتم به کیم عادی تر شود. بعد قدمقلبم

. کوچه خلوت بود! انگار حنی طرف در خانه ی عمو سامان

بودند. پشت در و دیوار هم به خواب بعد از ظهر فرو رفته 

 در که رسیدم به جای زنگ زدن؛

ی کامران را گرفتم و گویسر تلفن همراهم را چسباندم شماره 

 به گوشم. 

 

 صدای خوابالودش پیچید توی گوشم: 

 الو گندم زار! چیشده؟  -

 

 ش رفته بود که قرار داشتیم؟آب دهانم را فرو دادم. یاد

 مگر نگفته بود فردا باغ مال من است؟   

 م کامران! من پشت درم . .سال س.. -
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 یم خوام گل بچینم!  

 

 صدایش پر رنگ تر شد: 

 

 آهان! یادم رفته بود! -

 

 بمون االن میام در رو باز یم کنم . 
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 و من ناامید ارتباط را قطع کردم. 

 

ن داشتم و نه ماندن.    نه پای رفیی
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 یک جورایی خجالت کشیده بودم ؛ 

 

 ش رفته بود! از اینکه قرارمان یاد

 

 حرفها را زده بود! اصال شاید نوشیدین خورده بود وآن 

مریم یم گفت الکل روی مغز آدم اثر یم گذارد. بغضم 

 گرفت! 

 از خودم بدم آمد ! 

 

باغ خودمان! اما در باز دو سه قدم بر داشتم تا برگردم به 

 شد  و صدایی گفت: 

 گندم زار...کجا؟  -

 

ن وا ماندم و ب  رگشتم به طرفش! من از رفیی

 دوباره قلبم نا منظم یم زد.  
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ن    کامران با شلوار ورزیسر آدیداس سیاه رنگ و بلوز آستی 

 کوتاه سفید و موهای بهم ریخته در درگاه در ایستاده بود. 

 

 به زحمت لبخند کج و کوله ای زدم:  

 سالم کایم! خب فکر کنم که کارم اشتباه بود! من... -

 

انش یم خواست با نوک انگشتدست کشید به موهایش و 

 : موهایش را مرتب کند 

 

 یم دونم ذوق گلها رو داری! -

 بدو بیا ! 

خییل عادی رفتار یم کرد. او رفت داخل و من بعد از مکن  

پشت رسش رایه شدم. صدای گنجشکها یم آمد و قناری 

که در قفس گنبدی شکیل به یگ از درختان نزدیک به 

 رسایداری  بود ؛

  زد. چهچهه یم 
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ی نسبت به  باغ ما برخوردار باغ عمو سامان از نظم بیشپی

بود. باغچه ها مرتب و گلها رنگارنگ بودند. اما آنچه من 

 برایش جان یم دادم؛ در پشت ساختمان بود! کامران گفت: 

 

ا؟  -  چه خپی

 شانه باال انداختم: 

 

ی نیست! همه ناهارشون رو خوردن و خوابیدن! -  خپی

 

 نگاه کردن به من گفت: کرد و بدو   تلفنش را چک

 وب!  خخییل هم-

 

 و رفت به طرف پله های ساختمان: 

 

 بیا گندم زار! یه چای تازه دم با هم یم خوریم !  -
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 مضطرب گفتم: 

 

 خب من نیم خوام مزاحم رویا جون و کرانه بشم! -

داخل نریم . اصال تو برو به کارت برس . من گلهامو یم 

 چینم و یم رم! 

 

 با ابروهایی که از تعجب باال داده بود نگاهم کرد: 

- !  نیسنی
ی

 نه! تو آشای همیشگ

 

یت یم شه!   ن  یه چپ 

؟ تو که صبح و ظهر و  ببینم از گ تا حاال رعایت یم کنن

 شب واسه خودت اینجاها جوالن یم دادی؟ 

 

 ؟  چیشد 
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 موهایم را راندم زیر شال سیاهم و گفتم: 

 نه دیگه! -

  اسنی نیست! االن وقت من

 خندید و گفت: 
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ه ی دیوونه! -  بیا دخپی

 

ن شمال! خپی نداری؟    مامان و کرانه و بابام  رفیی

 

 نوچ! -

 

 خب اشکال نداره االن فهمیدی! -

 این باغ کلش مال تو! 
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ن   ! هرجر دلت یم خواد گل بچی 

 

چای و تنقالت میارم. یم خوام با آشای توی این فاصله منم

 حرف بزنم .  کمجدید یه  

 

 عوض اینکه خیالم راحت شود؛

 

 اضطرابم بیشپی شد!  

 از اینکه با او در یک ساختمان تنها باشم هیجان زده بودم!  

 

 او وارد ساختمان شد و من پشت رسش رایه شدم. 
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 بکر بودم. کم تجربه و 

 

که دلم و دستانم باهم یم لرزیدند و از دیشب فهمیده بودم 

حس عجینی دارم و خییل زود وارد عمل شده امرانبه ک

 بودم. 

 باغچه ی پشت ساختمان دنیای گل ادرییس بود.  

 آیی و بنفش و صوریی و گاه سفید. 

 

 مثل یک پالت رنگ آرامبخش .  

 

ون آوردم   و قدم گذاشتم روی  کفشهایم را از پاهایم بپ 

 چمن های خنک. شاید کیم از اضطرابم کم شود. 

 

خانه رفته و من برای آنکه با او در راست به آشکامران یک   ن پر

ون.   خانه ای که کیس نبود ؛  نمانم، آمده بودم بپ 
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 مالییم وزید . دست کشیدم به گلهای ادرییس. نسیم

 

موهایم دور و ورم رها بودند. باد زد زیر موهایم و به رقص 

م واداشت تمام تارها را. یک دسته گل ادرییس برای خود

 چیدم. 
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 . . پشیمان شده بودم از آمدنم. 

 

ن که دو سه به رسم زد کفشهایم را بپوشم و بروم. اما همی 

 قدم برداشتم؛ 
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کامران سینن به دست آمد. نگایه به پاهای برهنه  ام 

ن و صندیل زیر یایه ی  انداخت و خندید. و رفت به طرف مپ 

 درخت و گفت: 

نگ هم دم چند تا تکه کیک داشتیم. یه چای خورسر  -

 کردم. 

بدو بیا گندم زار. نیم دانستم چکار کنم! اما نگاه تاکیدی او 

 ود. باعث شد بروم به طرفش. او هر کیس نب

کامران پشی بود که از کودگ با او بزرگ شده بودم. مورد 

م را داشت  اعتماد من و خانواده ام  بود. همیشه حکم بزرگپی

گلها را روی ران هایم روی صندیل نشستم و او مقابلم بود.  

 گذاشتم. 

 

و با هر دو دستم موهای پریشانم را جمع کردم و با کش  

 ود ؛ موهایم را بستم.  سیایه که همیشه دور مچ دستم ب

 

لبخند روی لبش ماندگار شده بود. دست و پایم را گم کرده 

 بودم. کامران گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1383  

 گرمته؟  لپات گل انداخته! -

 

ن تکان دا  دم. گفت: رسم را به طرفی 

 عجیب و غریب شدی ها! پس کو اون زبون درازت؟  -

 

 این بار رس بزیر با گلهای روی پاهایم بازی کردم. کامران

 چای ریخت و یک تکه کیک داخل بشقاب ؛ 

 گذاشت و گفت:    مقابلم 

آخه واسه دخپی شیطووین که یا باالی درخته یا دنبال سگا -

 میت! یم دوئه  خییل عجیبه این همه مظلو 

 

 به زحمت خودم را جمع و جور کردم و گفتم: 

 نیست برام سخته! که کیس خونتوننه فقط این-

ابروهایش را از تعجب باال داد و دسنی به صورتش کشید و 

 گفت: 
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 واقعا؟! -

ن کردم:   رسم را باال و پایی 

 خب نیم دونم این کجاش سخته! -

 

 باغ ننشستیم؟مگه منو نیم شنایس یا تا حاال اینطور توی  

اون موقع هایی که میایی من بهت ریایصن یاد بدم چرا  

تا  ۴بلدی در  میاری تا  سختت نیست؟ هر ادا و اصویل که

 !  مساله رو حل نکنن

راست یم گفت. او به من ریایصن یاد یم داد. مامان یم 

دانست که من رس هیچ کالس ریایصن دوام نیم آورم و از 

من ریایصن کار کند. و چه جلسایی  کامران خواسته بود ؛ تا با 

 بود ! 

 

 یا مشغول مورچه ها و پروانه ها بودم ؛ یا دنبال پرواز 

گنجشکها. و کامران گایه با خودکار پشت دستم یم کوبید و 

من قهر یم کردم و جواب مساله ها را نیم دادم. اداهای 

 عجیب و غریب در یم آوردم. با موهایم سبیل یم گذاشتم . 
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ب را منها و جمع را را به ع جواب ها   مد اشتباه یم دادم. ضن

م را  یم بست و تقسیم یم کردم. تهش کالفه یم شد و دفپی

 یم گفت: 

 

! دیگه نیا ! هم - به آال جون یم گم که تو هیچ پچن نیم یسر

ی و هم زمان خودت رو هدر یم دی.   وقت منو یم گپ 

  

 و من لبهایم را جمع یم کردم و یم گفتم: 

 ارم! یم شه بریم گلخونه؟ دوست ندریایصن -

 گلدون جدید جر دارین! فیلم جدید جر داری؟ 

؟ یم شه یه کم از آم
ی

 وزش خلباین برام بگ

ن و یم  کامران کالفه یم شد و خودکار را یم کوبید روی مپ 

 گفت: 

 

- !  تو قرار بوده بز بیسر
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! به خدا من دیگه  از بس که توی این گل و علفها یم چرجن

ی. و من ریایصن را با به تو ری ایصن یاد نیم دم. وقتمو یم گپ 

 ول شده بودم. او وقنی فهمید؛ قب ۲۰نمره ی 

تعجب فقط نگاهم کرده بود. حاال آرزو داشتم که بریم م

گشتم به همان روزها! اصال بر یم گشتم به دوشب پیش 

 که نیم دانستم کامران را دوست دارم.  

 

ن گذاشتم و فنجان  چایم را بر داشتم. کامران گلها را روی مپ 

کیک و یک جرعه چای خورد و برخاست. رفت   یک تکه

گل  به دقت یک دسته ی بزرگ طرف بوته های ادرییس و 

ن  چید. بعد به طرف من آمد و یگ از غنچه های گل را از بی 

 بقیه جدا کرد . 

نگاه من چسبیده بود به چهره اش که از دیشب  

شده بود. کیم جلو آمد. جذاب ترین چهره ی دنیا برایم

با نزدیک به من و غنچه ی گل را گذاشت کنار گوش چپم و 

 دقت نگاهم کرد و گفت: 
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 گندم زار! -

 

وقنی پیش منن آروم باش! اعتماد کن! من کاری نیم کنم که 

یس! این گلها هم هم ن بار بابا تو بپی . اولی  ن
شون مال تو هسیی

 یم دوین چرا؟بزرگم به پیشنهاد من این گلها رو کاشت. 

خونتون  نشونم داده بودی!   ن چون توی اون قاب آشپر

  !  صاحب واقغ این گلها تویی

دلم پر از قند شد. از اینکه در باغشان جایی مختص من 

وجود داشت خوشحال بودم. دلم یم  خواست یک جا تنها 

 نشینم و برای خودم تعبپ  و تفسپ  عاشقانه به هم ببافم. ب
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 ام شدم. و من آر 
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نفسم به حالت طبیغ برگشت. او رس جایش نشست و  

 گفت: 

 

 فردا یم ریم شمال!  -

 گفتم: 

ن ناهار گفت! -  مامان رس مپ 

  

ن ماه با مامان یم ره لندن.  -  کرانه داره یم ره . آخر همی 

 

 واقعا؟ خوش بحالش! -

 لبخند کچی زد: 

 دوست داری بری ؟ -

 

 رس تکان دادم: 
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هر دریس دوست دارم رم یه جایی که دلم یم خواد ب-

 بخونم! 

 

من دستهایش را روی سینه اش چلیپا کرد و به کیک خوردن

 با دقت چشم دوخت: 

؟ دوست -  داری جر بخوین

 

طراج لباس! دوست دارم برم ایتالیا  و اونجا مد و طراج -

 بخونم. 

 

د:   لبهایش را به هم فشر

 خب این که عالیه! -

لباس های یشه برای عروسکات اون موقع ها هم هم

  !  قشنگ یم دوخنی

 با دهان نیمه باز گفتم: 

 یادته؟ -
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 برای خودش یک فنجان دیگر چای ریخت: 

 

 آره! مگه چند وقت گذشته؟-

 

 تو یه شبه بزرگ شدی!  

 

ن واسه  وگرنه تا چند وقت پیش که مشغول دامن دوخیی

 عروسکت بود! 

 

 شانه باال یم اندازم . 

 

 شده ام.  کیم راحت تر 

 

ی نیست. کامران حنی فکرش را هم  از آن خجالت اولیه خپی

حسم به او عوض شده. پس چرا خودم را نیم کند که من 

 عذاب بدهم. 
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 باید مثل رمان ها و فیلم ها طبیغ رفتار یم کردم. گفتم:  

من دلم یم خواد خیاط بشم. لباسهای خوشگل بدوزم. -

 بسازه! مامان هم دلش یم خواد از من دکپی 

 

 آخه من آدمش نیستم! 

 

روحم خییل لطیفه. من از زخم  نوک انگشتم هم ضعف 

 یم کنم. ترجیح یم دم پارچه ها رو قیچر کنم

 و بهم بدوزم تا تن آدم ها رو!  

 کامران یم خندد: 
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 اتفاقا خیایط هم یه نوع جراحیه! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1392  

اهن   مثال فکرش رو کن تو بلد بیسر  واسه خودت یه پپ 

ن دار پر از آلبالو گیالس بدوزی!   چی 

 

 بعد میون باغ اینور و اونور بری!  

 

 این خییل جذابه! 

 دیگه شکل بزبز قندی نیسنی با اون لباس! 

 دلم غش رفت برای سلیقه اش! 

 

ن امروز مریم را بکشانم تا پاساژ پارچه  به رسم زد که همی 

 فروشها و پارچه را بخرم. 

 !  تنم یم دید خوشحال یم شد کامران اگر لباس را د ر 

 در فکر و خیالم بودم که گفت: 

 

 خب وروجک پاشو برو خونتون! چون من مهمون دارم.  -
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 با کنجکاوی گفتم: 

 مهمونت کیه؟ -

 اخمهایش را در هم کشید: 

 

کن و   همینم مونده به تو توضیح بدم. پاشو گالتو جمع-

 برو!  

یطن به طرف من آزرده گلها را چنگ زدم و یی خداحاف

 کفشهایم رفتم . 

 

 کفشهای تابستانه را تند پا کردم. کامران از دور گفت:   

قهر نکن! خب مهمونم اگر تو رو اینجا ببینه شایک یم -

مه.    شه!آخه دوست دخپی

بدترش کرد! پس مهمانش دخپی بود.یگ هم سن و سال 

 خودش! 
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 نه مثل من یی تجربه و خام!   

 د زد: ساختمان رفتم. کامران داپاکوبان به طرف در پشنی 

 

 فردا یم بینمت گندم زار! -

 و من داد زدم:  

 برو به درک! من نیم خوام ببینمت! -

و اشکهایم چکیدند و او متوجه نشد. من به خانه رفتم و 

 ساعتها در آالچیق ماندم و اشک ریختم و او نفهمید!  

 

ود  که هنوز نرسیده مرده ببرای دل کوچکم و برای عشقی 

 کردم قلبم یم سوزد. گریه کردم. احساس یم  

 

ش یه پیش خودم فکر یم کردم که کامران با دوست دخپی

 چکار یم کند و یه غصه یم خوردم. 
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 #حال

 

اهنش را پوشید و به دقت دست کشید روی پارچه  مریم پپ 

 اش. 

 

 چشمانش پر از اشک شده بودند: 

 

  قشنگه...خییل! آشا! خییل-

 

  زدم:  لبخند 

 مبارکت باشه ! -

ن ندوختمش!     یه خورده عیب و نقص داره. زیاد تمپ 

 مریم خودش را مقابل آیینه نگاه کرد: 

 

ن و شیک دوختیش! -  خییل تمپ 
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 . 

عاشقش شدم! یه جایزه داری ! جر دوست داری واست 

م؟ ن  بپر

  

 لبهایم را جمع کرد

  

ا! - ن  پیپی

 برگشت و نگاهم کرد: 

ین پ- ای ایتالیایی رو خب یم ریم بهپی
ن ونیپی  یم خوریم! بپ 

 

ون رو ندارم. هوا خییل رسده -  … من حوصله ی بپ 

 مریم موهایش را باالی رسش جمع کرد: 

  

 یه رژ قرمز کم دارم فقط! -

 من گفتم: 
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 توی وسایالی من هست! -

 

 ست! من که نیم زنم. مال تو. از یه برند معرکه  

ست و  به من مریم جوایی نداد. در عوض روی تخت نش

دن وسایل خیاطیم بودم نگاه که در حال جمع و جور کر 

 کرد: 

  

ون؟ -  چرا نیم خوای بیایی بپی

بخدا که یم دانستم یم پرسد. مریم خوب من را یم 

 شناخت. 

 گفتم: 

 دلیل خایص نداره! -

 

 چرا داره! ترسیدی؟  -

خ قرمز را که باز شده بود به دقت دور شانه باال انداختم و ن

 ک پیچیدم. مریم دوباره گفت: چرخ
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- !  عزیزم! تو نباید پا پس بکیسر

 انکار هیچ  فایده ای نداشت. 

 زمزمه کردم: 

 بازم یکیشون از راه یم رسه و بازم آسیب یم زنن. -

 

مگه نیم گه من تحمل حرفهاشون رو ندارم. اصال کامران 

 اجازه نیم ده من از کنارش برم؟ 

م هر کاری گفت بره یه جای دیگه یه خونه بگ ه. من حاضن پ 

 بکنم. منو آورده وسط لونه ی زنبور! 

 

 من هر روز حوصله ام رس یم ره ؛

 

ون. از اون روز که خاله اونجوری با من   اما یم ترسم برم بپ 

 رفتار کرد؛ 
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 حنی در رو روی فرداد هم باز نکردم.  

 مریم آه کشید : 

 امان از خاله! -

  خواد بده. نیم دونم جواب خدا رو جر یم

 من برخاستم : 

 مهم نیست که چه جوایی داره! -

 

ش در امان باشم. دو   روز دیگه بابا مهم اینه من از رسر

 . ن ن کار رو یم کین  مهران  و مامان و بقیه هم همی 

 

 نیم گم حقم نیست! 

 

اما تحملش رو ندارم. از اون روز تا حاال پاهام سست  

اهن ن پپ   زم داشت. تو چند تا دکمه ال شده. همی 

 حوصله ی دوختنش رو نداشتم.  
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زنگ زدم سوپری برام مایحتاج رو بیاره. با ترس و لرز 

ن ها رو چک کردم که کیس نباشه و بعد در رو باز دورب ی 

 کردم. 

 

 آخه تا گ؟

  

مریم کالفه رفت رساغ کیفش یم دانستم سیگار یم خواهد. 

 گفتم: 

 اینجا سیگار دود نکن! -

 

 گفت:   زد پشت گوشش و  حریص موهایش را 

 چشم! -

ای دو   ن خونه. ببینم جر داری با همونا یه پیپی ن بیا بریم آشپر

 نفره درست یم کنم. این حرفا رو ول کن!  

ون رفت.   و از اتاق بپ 
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چشمم مانده بود روی پارچه ی سفید که گیالس های ریز 

اندازه ی نخود داشت. پارچه ای که خریده بودم تا با آن 

اهن بدوزم و خاله ذوقم را  برای خودم پ  کور کرده بود! پ 

 

ای ساده ای درست کرد . برای دلخویسر من شمع  ن مریم پیپی

ن را روشن کرد. نرگس هایی که خریده بود را در  روی مپ 

 گلدان گذاشت . 

س داشتم و خاله   وقت عملم برای آخر هفته بود. اسپی

 حالم را بدتر کرده بود.  

 

 اما مریم التیامم بود. 

 هایمان حرف زدیم. از ز ا 
ی

 خاطراتمان با مروابچگ
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. از سفرهایی که یم رفتیم و دسته گلهایی که به آب یم 

 دادیم. 

 

 شب هم کنارم خوابید.  

 همانجا توی سالن و موهایم را نوازش کرد.  

 آنقدر تارهای موهایم را میان انگشتانش کشید تا بخوابم. 

 که بیدار شدم؛  و طبق معمول همیشه صبح

 رفته بود!  

ن کرده بودند.   داروهایی که یم خوردم خوابم را سنگی 

گایه بعیصن از شبهای تنهاییم داروها را نیم خوردم و تا 

 صبح مثل مرغ رسکنده این طرف و آنطرف یم رفتم. 

 

ی و خواب مصنویع  تهش به این نتیجه رسیدم که یی خپی

 از آن یی قراری ست. 
 بهپی

که دیگر حوصله ی فکر یم ترسیدماز آدمها من آنقدر 

 به تخیالت ماورایی را نداشتم.  کردن
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مریم برایم یادداشت گذاشته بود که دو سه روزی برای 

 یم رود.  ماموریت کاری به اصفهان

  

 خود
ی

 ش را داشت. او هم زندگ

 

 هزاران بار چوب من را خورده بود  و دیگر توقغ نداشتم. 

 انم ادامه دهم. ی دادم که یم تو به خودم امیدوار 

یم توانم کارهایی بکنم تا رسگرم شوم.  برای خودم یک نفر 

 آبگوشت بار گذاشتم. 

 

بعد رفتم به حیاط . و تا توانستم حیاط زمستان زده را  

ن کردم. برگهای سیاه شده و شاخه های خشک را جمع  تمپ 

ن و صندیل ها را شستم و کناری گذاشتم.   کردم. مپ 

وض را هم تازه کردم. خورشید زمستاین هم یم آب ححنی 

 تابید ! 
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نفس کار کرده بودم. به خودم که آمدم بعد از ظهر بود. یک

 پاهایی که مور مور یم شدند. با همان

یخ زده بودند. کمرم درد  دستانم از رسما و آب رسد رسخ و  

 یم کرد؛ 

ا در تنهاییم اما کار زیاد کیم از افکارم را پس زده بود. ناهار ر 

ن پیش  خوردم اما اینبار با لذت نگاه کردن به حیاط تمپ 

 رویم. 

بعد لرز افتاد در تنم و پتو پیچیدم دور خودم و کتاب  

 خواندم. 

 

م.  ن  بعدتر زد به رسم که کیک بپر

 

و کیک پختم و اسم کیکم را صدای جبل را گوش دادم

 جبل! گذاشتم

ن ردمنخوردم. رهایش کحنی یک تکه اش را هم روی مپ 

خانه .  ن  آشپر
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 دم. جرات دادم و پارچه را باز کر شب باالخره به خودم 

الگو کشیدم. چیدم ، کوک زدم، دوختم و دم صبح 

اهن ن های پف دار کوتاه را تنم کرده پپ  ن دار بلند با آستی  چی 

 و جلوی آیینه ایستادم. 

ن دارش  اهن چی  و بلند بلند گریه کردم از دیدن آشایی که پپ 

 گذشته های دور بود ؛  مثل

اما موهایش ، چهره اش ، آبرویش و عشقش را از دست  

 اده بود. د

 

 #حال

 279#پست

 

 

 مایوس شدم. 

ن  بدون جمع کردن وسایل خیایط ام کوسن مبل را روی زمی 

 گذاشتم و همانجا روی فرش خوابیدم. 
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اشکهایم رس یم خوردند رو گونه ام. دیگر برایم عادی شده  

 بود؛

 

 ها و خود خوری های وقت و یی وقت.  گریه  این  

تا صبح بیدار ماندن و سوزن زدن به پارچه باعث شده بود  

 چشمانم بسوزند. از فرط یی خوایی رسم درد یم کرد. 

 

چشمانم را بستم  در حایل که صدای گنجشکها دیوانه  

کننده بودند و نور خورشید کم کم قد یم کشید به درون 

 خانه؛ 

ی ر من یی خ  دیدن روز ترجیح دادم.  ا به پی

 

 حس کردم صدایی شنیدم. 

 

 البالی پلکهایم را باز کردم .  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1407  

رخوت نشسته بود در تنم و استخوانهایم در اثر خوابیدن 

 روی فرش درد  گرفته بودند. 

به زحمت جابجا شدم. و سیایه اندام کیس در آن طرف تر 

 باعث شد چشمانم به رسعت باز شود. 

 

خلباین روی کاناپه ی تک نفره نزدیک  س فرما لباکامران ب

 شومینه نشسته بود. 

 

ن پاهایش    کالهش روی دسته ی مبل و چمدانش پایی 

 گذاشته بود. از جا پریدم و زمزمه کردم: 

 

 س...سالم! -

 

 گ اومدی؟
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اخمهایش را در هم کشیده بود و با فگ که محکم به نظر 

 نگاهم یم کرد. ده بودهم فشر یم رسید و لبهایی که به 

 

 هول شده بودم.  

 دست کشیدم به موهایم و به ساعت روی دیوار نگاه کردم. 

 چهار بعد از ظهر بود! 

 

 چقدر خوابیده بودم!  

یم خواهد کامران تعجبم برده بود. نیم دانستماز دیدن 

 بیاید. 

 

به زحمت برخاستم. و مقابلش ایستادم. و با بلند شدن من 

 وی تمام تنم . رخید ر و هم چنگاه ا

ن و یقه ی  لباسم. خواستم تکان بخورم که   از دامن تا آستی 

 مثل طوفان برخاست و غرید: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1409  

 

 چیه پوشیدی؟ این-

 

 خشک شده بود. دهانم

 

 که حرف بزنم. اما او به طرفم آمد . لب وا کردم

 چشمانش رسخ شده بودند.  

 رگ شقیقه اش متورم شده بود. داد زد: 

 وفتیه که پوشیدی؟ن چه کگم ای  یم-

 

؟    فکر کردی داری چه غلیط یم کنن

 

 چرا این لباس لعننی رو تنت کردی؟ 

 مثل بید یم لرزیدم . 
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 مضطرب گفتم:  

 داد نزن! من...من کار بدی نکردم! -

 

دستش را باال آورد نگاهم یر دستش رفت تا رسید به گردنم 

 و سفت گردنم را چسبید. 

تند گردنم را عث خفگیم شود؛ اما به نه به اندازه ی که با 

د و گفت:   فشر

 با من بازی نکن! -

با شعور و خاطرات من بازی نکن! فکر یم کنن یم توین  

و برگردوین به قبل؟   ن  همه چپ 

 

پلک زدم. کامران جدید هیچ شباهنی به آن پش جواین که 

اهنم شده بود نداشت.   عاشق پپ 

 نگاهمان گره خورده بود به هم.  

 

اره های آتش بود.  اهنگ  من ترسیده و نگاه او پر از رسر
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 بوی سیگار یم داد.  

در آن لحظه دل من بیشپی فکر این بود که چرا کامران  

 سیگار یم کشد! چرا؟  

 و او گفت: 

 هیچر مثل گذشته نیم شه! -

 

 پس بیخودی روی مغز من کار نکن! 

 

 قلب من تو هیچ جایی نداری! االن توی مخ  و  

اهن های آلبالو گیالیس دنیا رو هم جمع تموم پپ   حنی اگر  

 بپوشکنن و 

 242#پست
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؟ -  از خاله اتون چه خپی

 

 مریم دودسنی روی رسش کوبید: 

 

ای وای نگو که این مدت پدرمو در آورده. دو روز هست -

 که رفته خونه ی بابا مهران!  

 قلب من تند تند زد. 

 

 کامران گفت:   حنی شنیدن اسم آنها هم منقلبم یم کرد. 

 خب از اولش هم باید یم رفت پیش خواهرش! -

 

 مریم پوفن کشید: 

 

 باید یه جوری منو زجر بده یا نه؟ -
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گل به آب داد پشش بود. حاال خانوم یم گه اوین که دسته  

 تو باعث شدی پش من عذب بمونه! 

 

ی هم طلبکاره!   ن  یه چپ 

 

 کامران فنجان چایش را برداشت: 

 

 ها! یی خیالش شو! ت بردار نتو هم دس-
 یسنی

 جواب مثبت رو به این شازده بده راحتش کن!  

ه شد.  ن خپ   مریم جوایی نداد و فقط به مپ 

نستم که او مدام با خودش در حال مبارزه است. من جی دا 

 گفتم: 

 مرییم! تو خونه ی بابا مهران رفت و آمد داری؟ -

 شانه باال انداخت: 
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ن که برم اونجا! یه با  نه ! مگه خرم گم شده- ر که به آدم گفیی

نیا دیگه نباید اضار کنه. اصال هر کیس که نخواستت تو 

. هم  نباید  خودتو تحمیل کنن

حاال حنی اگر پدر و مادرت باشند. اون روزی که حرف من  

ن گردن ما  ا رو انداخیی و تو رو قبول نکردن و همه ی تقصپ 

 شد. همه جر تموم

  

 آمد. صدای زنگ

 

ن به طرف  ن رفیی ن گذاشت و حی  کامران فنجان را روی مپ 

 آیفون گفت: 

 کاه کهنه به باد ندین! -

 

ن و جو رو م  تشنج نکنید. یی امشب حرفهای خوب بزنی 

 خیال گذشته! 
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 یه امشنی هستم و نیم خوام باز اون باتالق رو هم بزنیم. 

پس یم رفت! فردا یم رفت و من دوباره تنها یم شدم. هم 

 ناراحت بود. بودم و هم جایی از ذهنم خوشحال

   

  وارد شد و گفت: 
ی

 فرداد با پاکت بزرگ

 .  وای وای چقدر رسده! تموم استخونام یخ زد -

 

بعد با کامران دست دادو با چهره ی بشاش و لبخند 

 وسیعش به طرف من آمد: 

 به به ین قلیونمون! -

 

 چطوری؟ 

 

ن کرده بود که دلم واست تنگ شده بود. زندانبانت  غدغ

 بیاییم اینجا! 
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خانه رفت. فرداد کاپشنش را  ن کامران نچ نچر کرد و به آشپر

ون آورد و روی کاناپه لم داد و مشغول نگاه کردن به من  بپ 

 شد: 

 

! یه کم به - ت نمیاد بخوری؟ وارفته شدی دخپی تو نون گپ 

 خودت برس! 

 و من در جوابش گفتم: 

 

 243#پست

 

 

ه؟-  حال مامانت بهپی

  

 او دست کشید به موهایش و گفت: 
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آره خوبه. بهپی شده. یه چند روز هم یم مونه پیش خاله -

 آال و بعدش بریم گرده رشت. 

دخپی عموم دانشگاه رشت قبول شده و قراره که بره پیش 

 کنه. 
ی

 مامان زندگ

 

اینطوری مامان هم تنها نیم مونه. انقدر یکدنده هست که  

  حاضن نیست بیاد تهرون. 

 

 مریم  برخاست : 

 خدا به داد دخپی عموت برسه!  -

 

ینن برداشت و  فرداد لبخند زد و از ظرف یک دانه شپ 

 چپاند در دهانش! 

  

خانه خوردیم. مثل  ن ن آشپر شام را چهار نفری پشت مپ 

 همیشه من عضو ساکت جمع بودم. 
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ن و من ترجیح  یم دادم آنها کیل حرف داشتند برای گفیی

در حایل بود که تمام فکرم پیش جبل  اینبیشپی بشنوم و 

بود. از ظهر کاری کرده بودم نتوانسته بودم او را از 

 خارج کنم. ذهنم

 

 244#پست

 

 

 

خانه ماندیم.  ن  بعد از طبع  شام من و مریم در آشپر

 

مریم کنار پنجره سیگار دود یم کرد و من ظرفها را یم 

 شستم. مریم گفت: 

 از رسما متنفرم. -
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 کردم.  به او  نیم نگایه

لباس بافت بلندی تا روی قوزک پاهایش پوشیده بود.  

موهای سیاهش را با کش پشت رسش جمع کرده و آرایش 

 کیم داشت. 

 گفتم:   

 هر جر هست بهپی از گرماست. من از گرما متنفرم. -

  

دیی خییل گرمه. هر فصل از سال که اونجا بایسر هالک یم -

؟  یسر

 

 م. من اصال دیی رو دوست ندار  

 

 آره ! -

 

شد. همه ی اون روزها دلم برای هوای تهران تنگ ویل تموم

 یم شد. 
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توی دیی احساس یم کردم که بندر عباسم. یه نوع تدایع بد 

 داشت برام. در اوج رسخویسر هم حالم بد بود. 

  

 مامان دیگه نیومد دم در؟ -

 

 ویل کامران باز نکرد.   تقریبا هر روز اومد و در زد . -

 

 دلت نیم خواست ببینیش؟ و ت-

 

آه کشیدم. آب ولرم روی پوست دستم یم ریخت. بشقاب 

 ی بشقاب های شسته شده: را گذاشتم کنار بقیه

 

مگه یم شه دلم نخواد ببینمش اما  روی نگاه کردن به -

 مامان رو دارم و نه قدرت صحبت کردن! 
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 حرفن ندارم برایبر شماها هماصال جر بگم! من حنی در برا

 . ن  گفیی

 

مامان یم خواد رسزنشم کنه. یم خواد حرف بزنه. یم خواد 

سه. در حال حاضن قدرتش رو ندارم مرییم!   و  بپر ن  همه چپ 

 دستهایم را با دستمال خشک کردم: 

 

 مریم! -

این روزا بیشپی از همیشه خود خوری یم کنم و عذاب یم 

 کشم. 

 هیچ رسگریم هم ندارم. 

و کیم همه خاطره ی بد و تلخ ر  یه کاری که باعث بشه اون

 فراموش کنم. ای کاش رسکار یم رفتم و یا یه رسگریم داشتم. 

 

 مریم دود سیگارش را به هوا فرستاد: 
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 خب خیایط کن. -

 لباس طراج کن! 

 نشست روی دلم. انمده
ی

 چفت شد! و اندوه بزرگ

 مریم ادامه داد: 

 هر جر که بد بوده اما تو یه خیاط ماهری. -

رو خوندی و حیفه که تنها نقطه ی مثبت زندگیت  سشدر 

 رو با آشغالهای ذهنت دور بریزی! 

 حرفش حق بود. 

راست یم گفت؛ من هیچ نقطه ی مثبنی نداشتم. مریم  

 گفت: 

 

خودم میام دنبالت و یم برمت تا هر وسیله ای الزم داری -

بخری! توی این خونه خییل وقت تنهایی داری. باید یه 

 ! کنن ش  جوری پر 

 زیر لب گفتم: 

 ممنونم.  -
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 فرداد با صدای بلندی گفت: 

  

ن سالن ! کارتون دارم.  -  اگر پچ پچ هاتون تموم شده بیایی 

 

 مریم لبخند زد . من جلو رفتم و تاکیدی نگاهش کردم: 

ی به کامران و فرداد لطفا از این- ن جریان خیایط و طراج چپ 

 نگو!  

 مریم متعجب گفت: 

 

؟ کار بدی یم چرا؟! مگه  -  خوای بکنن

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

نه ! اما شاید از پسش بر نیام. مثل قبل ترها مشتاقش -

نیستم. روزهای زیادیه که دست به طراج و دوخت و دوز 

 نزدم. 
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 شاید نتونستم.  

 

نیم خوام کامران برای این هم بهم رسکوفت بزنه! نیم  

 م ثبت بشه. وام یه شکست دیگه توی پرونده اخ

 

 گفت: رس تکان دادو با اشاره به سالن

 

 یم دونم چکارت داره ویل بیا از خودش بشنو! -

 من که ولسش ذوق زیادی دارم. 

 

یط این روزها خودم را عادت داده بودم که حنی در 

ن  کنجکاوی هم آرام و یی عالقه به نظر برسم. به طرف عی 

 تم: سماور رف

 

 ارم. باشه! تو برو! من چای میخپی ازدواجتون امیدوارم -
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 که همیشه مثل یک
ی

مندگ حصار دورم را احاطه کرده بود رسر

؛ مانند سدی جلوی صمییم شدن دوباره ام را با فرداد 

گرفته بود. هر موقع که روبرویش قرار یم گرفتم احساس 

 یم کردم ؛

 

 برهنه ام !  

 

در یک میهماین خصویص در  حس آن شنی را داشتم که 

 را دیدم.  ای که اصال توقعش را نداشتم او لحظه 

 

 هرگز نگاه ناامید و شماتت گرش را فراموش نیم کنم.  

د. اما آدمهای شیخ    آنشب دستم را گرفت تا با خودش بپی

من رابا خودشان بردند و او را هم از میهماین 

ون  انداختند. بپ 

آنقدر نگاهش در آن دیدار تند و استخوان سوز بود که تا  

  هم اثرش بافی مانده بود. حاال 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1426  

 

 245#پست

 

 

 کردم. سینن چای را تعارفشان

 

چایش را برداشت و فرداد د لیوانکامران یی آنکه نگاهم کن

 لبخند زدمثل همیشه. 

 

 کنار مریم نشستم. تنم پر از رخوت بود! فرداد گفت:   

 

 خب آشا من یه خپی خوب برات دارم!  -

ی یم توانست من را خوشحال  کند؟  چه خپی

ی آنقدر خوب بود که بتواند روح من را تطهپ    چه خپی

 کند!  
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ی؟! قراره از اینجا -  برم؟ چه خپی

 

 لبخند فرداد محو شد. 

ی گفت:   ن  مریم سقلمه زد به پهلویم. کامران با لحن تند و تپ 

 

! تو جایی نیم توین بری! -  نخپ 

 

ن  شانه باال انداختم. خودم هم یم دانستم رفتارم دروغی 

 است. 

 اما با لجبازی انجامش یم دادم:  

 

ی جز این برای من خوب نیست! -  هر خپی

 

ن گذاشت.   فرداد پاکت را روی مپ 
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همان پاکت سفیدی که در بدو ورود به خانه در دستش 

 بود: 

 

 پیش یه پزشک فوق حرفه ای . مدارک پزشکیت رو بردم-

که یم تونه صورتت رو عمل بعد از دیدن عکس ها گفت

ه.  ک ن بپی  نه و این خط زخم رو از بی 

 

 فقط نگاهش کردم. او گفت: 

 

!  این خپی خویی -  نیست؟ از رسر زخمها راحت یم یسر

 

دم.   لبهایم را بهم فشر

بغض داشتم. این زخم نشانه ی حماقتم بود. نشانه ی 

 نابسامانم. این زخم تاوان اشتباهاتم بود. 
ی

 زندگ
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 اهانمنویع تنبیه خدا . نویع جزا برای گن

 

 246#پست

 

 دستت درد نکنه پش خاله! -. 

 

 خییل لطف کردی! 

 

ن کاری رو ندارم. با چهره ام راحتم!     اما من فعال قصد چنی 

 

مهم نیست که هم برای کیس عزیز نیستم و کیس هم برام 

 خودمو واسش قشنگ کنم. بخوام

ن قیافه هم قبول دارین!  ن که منو با همی   شماها هستی 

 

 مریم گفت: 
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ی! لجبازی نکن !  این-  حرفا چیه؟ خودت از همه مهمپی

 

 و رو کرد به فرداد: 

م!  -  نایینن یم گپ 
 خودم یه وقت از دکپی

نگاهم رفت سوی کامران که خودش را با موبایلش رسگرم 

 کرده بود. انگار که توجیه به من نداشت. 

حنی او هم یم خواست نشان دهد که برایش اهمینی ندارد 

 ونه ام.  گکه من چ

 

قبل ترها اعتقادداشتم به این جمله که ؛"کیس که تو را 

 دوست بدارد؛

وع به   درست در لحظه ای وارد زندگیت یم شود که تو رسر

فروپایسر کرده ای"! اما هرگز برایم اتفاق نیافتاد . عزیزترین 

 ام  عامل اصیل فروپایسر ام بود! 
ی

 آدم زندگ
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که ود! من آواری بودمبحاال هم خودش را به یی خیایل زده 

ن آبادش نیم کرد. مریم هنوز هم درباره ی دکپی هیچ چپ 

 نایینن حرف یم زد. 

 برگشتم و گونه اش را بوسیدم. ساکت شد. گفتم:  

 واقعا یم گم! -

من نیم خوام این کار رو انجام بدم. از صورت نازیبایی که  

 دارم دیگه خجالت نیم کشم مریم! 

از زخم و ناکامیه. دیگه این زخم  وقنی درونم خرابه و پر 

 اصال به چشمم نمیاد! 

چشمان مریم پر از اشک شدند. با حرص و صدای گرفته 

 ای گفت: 

 

یه بار! فقط یه بار به دل ما راه بیا! یه بار پیش خودت بگو -

این خواهر بدبخت من گناه داره ! واسه خودت مهم 

 نیست! 
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ه یم کنم تا ته اواسه من مهمه! هر بار که به صورتت نگ 

 سپ  
ی

جونم یم سوزه! هر بار که زخمت رو یم بینم از زندگ

 یم شم. من آدم نیستم؟

 

 247#پست

 

 اشکش رس خورد روی گونه اش. دستش را گرفتم: 

 

 مرییم! -

 مهیم اما من طاقت درد رو ندارم دیگه! تو برام 

 خییل درد کشیدم و خییل زیر تیغ رفتم. 

 

 یم  اگر اینجام اگر دارم   
ی

کنم اصال نفس یم کشم و زندگ

 نیست! طبق خواسته ام

 

 همه اتون اینو یم دونید. 
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 واسه من که مهمه! -

  

 فرداد هم به دنبال حرف مریم گفت: 

 واسه همه امون مهمه آشا! -

 

لجبازی نکن عزیزم! بارها خواستم بهت بگم اما دندون به  

بهت . ویل واقعا حاال باید جگر گذاشتم و حرف نزدم

 د کردی! بگم؛تو ما رو ناامی

 خییل ناامید . 

جوری که هیچ کدوممون نتونست دیگری رو  اینطور از پا  

 در بیاره . 

من فکر یم کنم شاید به اندازه ی خودت ما هم زجر 

 کشیدیم.  

 چرا فکر یم کنن فقط تو آسیب دیدی؟
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 شخیص بوده؟  چرا فکر یم کنن این جریان یه مساله ی 

 یم کنیم که کارهامون روی بقیه اثر ی جنگل زنمگر ما تو 
ی

دگ

 نذاره! ؟

 

پس تکلیف مهر و محبت و خویشاوندی هامون جر یم  

شه. ما آدمها مثل زنجپ  به هم متصلیم. اگر یگ از حلقه 

های زنجپ  زنگ بزنه به بقیه هم رسایت یم کنه! توی این 

نحوی مقرص بودیم؛  قصه ی چند ساله هر کدوممون به

م به بقیه. اما تو در آسیب ه خودمون آسیب زدیم و ههم ب

 .  زدن به خودت و بقیه سنگ تموم گذاشنی

 رو درست کنیم .  
ی

 ماها داریم تالشمونو یم کنیم که زندگ

داریم پل هایی که خراب کردیم رو از نو یم سازیم. این لطف 

 نیست ؛ 

 . 

یه وظیفه ست. ما چهار نفر کیل روز با هم بودیم .از همه 

ن هم  خپی داریم. هیچ کدوممون کامل نیستیم!  چپ 

 نفس گرفت . دستانش را در هم گره کرد : 
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. باید - االن یگ از وظایف تو اینه که تالش کنن خوب بیسر

ی رو که باعث ناراحنی خودت و بقیه یم شه رو  ن هر چپ 

 !  درست کنن

 که انتخاب کردی یه جورایی خود پسندانه ست این موضغ

ری که ماها تالش کردیم تا تو رو برگردونیم ؛ آشا! همونجو 

دازی!  تو هم باید   یه هزینه ای رو بپر

! یم فهیم جر یم  اون هزینه اینه که تالش کنن خوب بیسر

 گم؟ 

 

ن حال  منطقی بودند  آنقدر حرفهایش ساده و روان و در عی 

مخالفنی کنم. به اصل ماجرا که نگاه یم که نیم توانستم

را جای آنها یم گذاشتم ؛ یی شک کردم. و اگر خودم 

 حرفش درست بود.  

کامران برخاست و به حیاط رفت. فرداد چایش را برداشت 

 . 

 

 مریم گفت: 
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! پیش دکپی فردا یم ریم-  نایینن

 

یه خرید کوچک هم داریم که با هم انجامش یم دیم! 

چندین روز هم هست که توی خونه بودی . اینطوری یه 

؟ هوایی هم یم خوری! م  وافقی

 دیگر جایی برای مخالفت نبود! رس تکان دادم: 

 باشه!  -

ی مریم نفس راحنی کشید و فرداد لبخند زد و من حس بهپی

 داشتم. 

 

بر سنگینن کشید و صدای رعد و برق نیمه شب آسمان ا

آمد. از خواب پریدم ! همیشه از رعد و برق یم ترسیدم. 

به پنجره نگاه آنقدر شدت غرش آسمان زیاد بود که ترسان 

وع به باریدن کرد . دلهره گرفته بودم.   کردم. باران رسر
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انگار در حیاط پشنی سایه ای را یم دیدم. کیس وسط 

بم داشت از جا کنده یم شد. آنقدر حیاط ایستاده بود . قل

هول شدم که از روی تخت افتادم. دو زانو به طرف در 

رو گذاشتم. در رفتم. و به کمک دیوار برخاستم. و پا به راه

 اتاق کامران را زدم. جواب نداد. 

 

راهرو تاریک بود. در را باز کردم. کامران دستش را کرده بود 

د. پرده های اتاقش را زیر بالشتش و روی شکم خوابیده بو 

کشیده بود. مردد بودم اما ترس قدرتش بیشپی از غرورم 

 را جلو بردم و بازویش را بود. به طرف تخت رفتم. دستم

 لمس کردم: 

 

 248#پست

 

 

 کامران...کایم! -
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ن شد:   تکان شدیدی خورد و نیم خپ 

 چیشده ؟  -

 

 آب دهانم را فرو دادم. پشیمان شده بودم . 

 

ن تکان دادم. یم خواستم بروم. که آسمان با  رسم را به طرفی 

ی غرید.   شدت بیشپی

 جیغ کوتایه کشیدم . و با گریه گفتم: 

 هست! یه نفر توی حیاط پشنی -

  

آباژور کنار تختش روشن بود. زیر نور زرد رنگ؛  گرم و 

ن به نظر یم رسید. انگار خییل حال بدی داشتم  اعجاب انگپ 

 که گفت: 

 

 باش! مآرو -
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ون را نگاه کرد. بعد  و رفت پشت پنجره و از البالی پرده بپ 

ن ها را چک کرد و گفت:   در تلفن همراهش دوربی 

 

ی نیست! -  هیچ خپی

 !  بوده توهم 

دوباره آسمان رعد و برق تندی زد. و من تکان شدیدی 

 خوردم.  کامران خمیازه کشید: 

 

ی نیست! - ن  برو بخواب چپ 

 ز رعد و برق یم تریس؟ مگه بچه ای که ا 

 وای از این همه تلچن اش. 

 

 زمرمه کردم: 

 

 ببخشید که بیدارت کردم. -
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ون رفتم. من روزهای تنهایی زیادی  را تجربه واز اتاق بپ 

 کرده بودم. 

 

ها مواجه شده بودم.  ن ن ها ترسیده و با خییل چپ  از خییل چپ 

 من آدمهای ترسناک و موقعیت های بدی را دیده بودم. 

رعد و برق ترس نداشت! باید قوی تر یم شدم . باید با 

به اتاقم و پتو و بالشتم را برداشتم خودم کنار یم آمدم. رفتم

 و به سالن رفتم. 

 را بیشپی دوست داشتم. از آنجا نیم ترسیدم.  جلویی حیاط 

روی کاناپه دراز کشیدم و پتو را دور خودم پیچیدم. امشب 

 ه هم روشن بود. عالوه بر شوفاژها ، شومین

و شعله ی آتش را یم دیدم. باران تندتر شده بود. رعد  

از گوشه ی چشمم دیگری زد. من پتو را چنگ زدم. اشک

ن رس خورد. یادم افت  که همی 
جا روی اد به آن شب باراین

ن کاناپه در آغوش کامران لم داده بودم.   همی 
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با هم شاملو یم خواندیم.  رعد و برق زد و من خودم را در  

ن کردم. دست کشید به موهای بلندم و آغوشش پنها

 گفت: 

 

س عشقم! -  نپی

  

 سینه اش را بوسیدم و دستانم را دور تنش گره کردم: 

 

 !  نیم ترسمتا تو هسنی -

 

هست و اینجور نفس های گرمت یم تا تنت اینطور گرم

س؟ خوره به پوستم  چرا بپی

 

 دنیا فقط یی تو ترسناکه.  
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. روی موهایم را بوسید. رسم را باال بردم و دماغم را 

 چسباندم به گردنش . 

 همانجا که نبضش یم زد .  

حنی بوی عطرش را هم یادم مانده. حنی یادم هست که  

خال سیاه داشت و من ی کوشش یک درست کنار نرمه

 چقدر دوستش داشتم . 

 همان وقت به او گفتم:  

 

 کامران! -

ِ مغلوب 
هیچ وقت تنهام نذار! من یی تو هیچم . خاکسپی

 بادم! 

 

 لبخند زد: 

اینا چه فکریه که یم کنن گندم زار! تو نور خورشیدی! تو -

 صبح ظفری! خاکسپی کجا و تو کجا؟ 
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 م: لش را بوسیدخا روی

- . ! من گندم زار نارسم. تو منو پخته یم کنن  خورشید تویی

 تو منو کردی گندم زار ! 

آتیش نشو! اگر نبایسر من یم سوزم. نبودنت آتیش 

 زندگیمه! 

 

دست کشید پشت کمرم. روی گودی کمرم که دوستش 

 داشت  و گفت: 

 کیسنی که من این گونه -

 به اعتماد 

 

 تو یم گویم نام خود را با 

 کلید خانه ام را در دستت یم گذارم 

 نان شادی هایم را با تو قسمت یم کنم 

 کیسنی که من، اینگونه به جد 
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 در دیار رؤیاهای خویش 

 کنم؟ با تو درنگ یم

 

 کنار گوشش زمزمه کردم: 

 کیسنی که من جز او -

 نیم بینم و نیم یابم 

 دریای پشت کدام پنجره ای؟ 

 ته ای یدهایم را گرفکه اینگونه شا

 را دوباره جاری نموده ای 
ی

 زندگ

 پر شور، زیبا و روان 

 دنیای با تو بودن در اوج همیشه هایم 

د  جان یم گپ 

 

 249#پست
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 و چشمان سیاهش را نگاه کردم. از او فاصله گرفتم

مکاشفه ی عجینی بود میان چشمهایمان. او خندید و ادامه 

 داد: 

 

ی یمو هر -  گردد از   لحظه تعبپ 

 فردایی یی پایان 

 در تبلور طلوع ماهتاب 

 

ی شده  … باعبور ازتاریگ های سپر

 کیسنی ای مهربان ترین؟ 

 

 و بعد نرم لبهایم را بوسید.  

 

بغضم ترکید ویل دستم را گذاشتم روی دهانم تا صدایم  

ل یم کردم.   بلند نشود. باید خودم را کنپی
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. حاال  نور شومینه رعد و برق بعدی باعث قطع برق شد 

یی سالن بود و وسایل خانه در تاریگ غوطه ور تنها  روشنا

 بودند و خانه ترسناک به نظر یم رسید؛ 

من فهمانده بود که ترسناک  اما تدایع خاطرات گذشته به

 تر از موجودات خیایل و فرا طبیغ ؛

 ست. ترسش آنقدر عمیق است  
ی

ن آدهای مهم زندگ رفیی

دم تا شاید د یم کند. چشمانم را به همرا  نابو که آدم فشر

 بتوانم آرام تر شوم. 

صدای در اتاق در سکوت خانه پیچید. چشمم به راهرو  

ریگ پیش آمد. بالشت و بود. قامت بلند کامران در تا

 پتویش را زیر بغلش زده بود. 

آمد و نگایه به من که روی کاناپه خوابیده بودم انداخت؛ 

شخیص دهد که بیدارم یا خواب! اما نتوانست درست ت

 بالشتش را روی فرش گذاشت . 

ن دراز کشید و پتو را تا زانوهایش باال آورد.   و روی زمی 

 قلبم تند تند یم زد. باالخره آمده بود. 
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 دلم روشن شد. 

 

 آنقدرها هم یی توجه نبود.  

 

فیلمش را بازی یم کرد ویل نیم توانست من را در این ترس  

 در نگاهش کردم. رها کند. آنق

 

آنقدر سیایه تنش و صورت مبهمش را در تاریگ دوره 

 تا خوابم برد. کردم

 یم بارید. د! هنوز هم بارانو صبح وقنی بیدار شدم؛ نبو 

پتو و بالشتش مرتب همانجا گذاشته بود. اما خودش رفته 

 بود! 

 و من دوباره تنها شده بودم. 
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و د با کت و شلوار رسمه ای دکپی نایینن مرد جواین بو 

 کراوات  چهار خانه. عینک ظریف روی دماغش زده بود. 

 

 را روی صورتم تنظیم کرده و به دقت رد زخم 
ی

ن بزرگ ذره بی 

 را برریس کرد.  

 و تهش لبخند زد: 

 

 مریم جان! خواهر بسیار زیبایی داری! -

 مریم گفت: 

 

 ظرتون چیه؟ ممنونم دکپی جان! ن-

 

را عقب راند و همانطور که با  دیل چرخدارشدکپی کیم صن

 دقت به من نگاه یم کرد ؛ گفت: 
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 هم من و هم این خانوم زیبا از پسش بر میاییم. -

 یه رسی سینی اسکن و آزمایش یم نویسم که انجام بدین.  

 ای کاش این خط زخم از روی دماغت رد نشده  بود!  

این قسمت  ینو پالسنی جُزی  هم برایمجبورم یه جراج ر 

 انجام بدم . 

 

 اما...  

 

ن را خاموش کرد  و  بر خاست و چراغهای روی ذره بی 

 گفت: 

 

 بهت قول صد درصد یم دم که درستش یم کنم. -

 

 لبخند زورگ زدم. 
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دکپی چه یم دانست که در دل من چه یم گذرد. این زخم  

 در درجه آخر اهمیت قرار داشت. 

ن صحبت   ای کاش یم توانست زخم دلم را خوب  کند. حی 

 فکرم پیش کامران بود.  کردن مریم با دکپی 
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 االن در هواپیما نشسته بود. 

 

ن بو     د. کارهای قبل از پروازش را انجام داده و آماده ی رفیی

 خورده بود. حتما قهوه ی دوست داشتنیش را هم 

لبخندهایش را به مهماندارها زده و به آسمان آیی چشم  

 دوخته بود. 

 شیدم و دکپی نیم نگایه به من انداخت.  ه کآ  

 بعد از آن با مریم رفتیم برای خرید چرخ خیایط. 

 بر عکس آنچه که فکر یم کردم؛ هیجان زده بودم. 
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 در وجودم رخنه کرده بود. از مریم خواسته اشتیاق فراواین 

 که اجازه دهد خودم آنچه یم خواهم تهیه کنم. بودم

 

 و 
ی

 وزن. کاغذ گرفته تا نخ و س  از آبرنگ و مدادرنگ

آنقدر در دنیای دوخت و دوز غرق شده بودم که زمان و  

 افکار آزاردهنده را فراموش کردم. 

 

 ایی خوردیم. شام را با مریم در یک رستوران ایتالی

و در رسمای آخر شب رایه خانه شدیم. قرار شد مریم  

 شب را پیش من بماند. 

 

ن کامران را با احتیاط داخ   ل حیاط گذاشتیم . ماشی 

 یخبندان بود. 
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هایمان آنقدر رسد که فاصله ی حیاط تا ساختمان دندان 

 که 
ی

به هم یم خورد.  مریم چای دم کرد و کیک خانگ

 د آورد. کامران خریده بو 

 

ن کنار شومینه نشستیم.    مثل قدیم ترها روی زمی 

پارچه ها یی که خریده بودم را نگاه یم کردیم. مریم مدل  

 یم داد. مختلف لباس را در تلفن همراهش نشانمهای 

 

دو تا از پارچه ها را برای او خریده بودم اما خپی نداشت. 

قبل ترها همیشه از زیر خیایط کردن برای او در یم رفتم. 

ان کنم. وقنی مریم یک استکان  حاال یم خواستم برایش جپی

 چای دستم داد ؛ 

 

افتاد به گذشته ! یادمیکهو تمام دلخوشیم پر کشید! دوباره 

 م .  نشست روی دلدوباره حشت 
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 حشت از تصمیمات اشتباهم.  

 

در خودم فرو رفتم. پارچه ها و نخ و سوزن ها در نگاهم 

 سیاه شدند. مریم متوجه شد. پارچه ها را تا کرد و گفت: 

ه بریم بخوابیم ! هر دومون خسته ایم. چقدر هم که - بهپی

 امشب رسد شده! 

 

 ادم.  ندجوایی 

 

 که خریده بودیم را آورد و یگ یگ  
ی

ی بزرگ مریم سبد حصپ 

وسایل را درونش گذاشت. من زانوهایم را بغل کرفتم و به 

ه شدم. حالم به شدت بد شده بود. گایه  آتش شومینه خپ 

یم افتاد و احساس یم کردم پوچ و یی خوره ای به جانم

 فایده ام. 
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ت آورد وداخل تشک و بالشکیم بعد متوجه مریم شدم که 

 سالن پهن کرد. روی رختخواب دراز کشید و گفت: 

 هامون کنار هم بخوابیم! -
ی

 بیا مثل بچگ

نگاهش یم کنم و خودم را یم کشانم روی رختخواب و دراز 

 یم کشم. دلشوره گرفته ام. دلم زیر و رو یم شود. 

هایی در مغزم جوالن یم دهد که حالم را بدتر یم کند. 
ن  . چپ 

یم اندازد دور تنم و رسش را یم چسباند به رس مریم دست 

 من و یم گوید: 

 حرف بزن خواهر کوچیکه! -

نفسم تند یم سود. دلم یم خواهد زبان باز کنم اما سخت 

 است. موهایم را نوازش یم کند: 

 

 جر اذیتت یم کنه آشا؟ به خواهرت بگو! -

 اشکم رس یم خورد روی گونه ام: 

 ناپاکم!  مرییم من خییل-
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 آدیم جایز الخطاست. -

 

 هیچ کس معصوم نیست!  

 لبم را یم گزم: 

 عذایی که -
 یادم میاد که چه کارهایی  کردم ؛ وقنی

وقنی

غپ  قابل تحمل یم کشیدم رو به یاد میارم ! واقعا دنیا برام

 شه! 

 

حنی اگر غصه بخوری هم زماین که رفته دیگه بر نیم -

ن فکر کن که تو یه راه جدید گرده. فکرش رو نکن! به ای

 کردی پیش روت داری! دیروز که گذشته و امروز هم زن
ی

دگ

و به امید فردا یم توین دوام بیاری! اینبار اشتباه نکن! اینبار 

 راه درست رو انتخاب کن! 

روی پهلو یم چرخم و به صورتش در تاریک و روشن سالن 

 نگاه یم کنم: 

 بهشون فکر یم کنم دلم مرییم! من کارهایی کردم که وقنی -

 خودمو بکشم!   یم خواد 
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 نزن این حرفو! -

 

 این کارها رو من بر -
ی

ای انتقام از کامران یا خودم یا زندگ

کردم. اما االن پشیمونم. جبل خییل تالش کرد نجاتم بده. 

 اما نشد. 

 یادم یم افته به اون روزا . 
ی

 بعیصن دقتها یهو وسط روزمرگ

 ه! کل دنیام نابود یم ش  
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- !
ی

 یم دونم جر یم گ

 

 ! نه ! بخدا تو نیم دوین من جر یم کشم-

 مرییم یم دوین به جر فکر یم کنم؟ 
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ه؟ چطور    کامران چطور رسشو جلوی مردم باال یم گپ 

 تونسته منو بیاره توی خونه اش؟  

 

 مریم صورتم را یم بوسد: 

 

در  هیچگ اطالع نداره عزیزم. فقط خودمون یم دونیم. -

 ضمن به کیس ربیط نداره!  

 

 یعنن مامان نیم دونه من چکار کردم؟ -

 به طور واضح!  نه-

خاله آخرین باری که تو رو دیده اومده بهش گفته رس و 

 وضعش نامناسب بود و از دست در رفته ! 

ی! عیان ن نبوده برای کیس ! اما اون که خپی نداشته از چپ 

دیگه گ یادش میاد  بعدم همه یادشون یم ره . چند صباح

 به این روزا؟ 
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ی

 خودت رو بکن! تالش کن برگردی به زندگ
ی

تو زندگ

 نرمالت. تو یه هپن مندی! ازش استفاده کن! 

 با گریه  گفتم: 

 

فت کنم . پولدار بشم. - رفتم که به باال باالها  رفتم که پیشر

برسم و به کایم نشون بدم که چون منو نداره بدبخته! اما 

 ... 

 

 را یم گذارد روی لبهایم:  تشدس

 ولش کن! -

 

   ! انش کنن  حرفشو نزنیم! االن فرصتش رو داری که جپی

 

 دلم چرکیه به این خونه و کامران! دوستم نداره! -
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 کامران! دوستم نداره! دلم چرکیه به این خونه و  -

 

 مریم از من فاصله  گرفت. 

 

یمان به این شهر باز آه کشید. چقدر ما دو تا از روزی که پا

 م: سد آه کشیده بودی

 

 منم هنوز فکر یم کنم که فرداد دوستم نداره! -

 

 مساله ی من و تو با هم فرق داره! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1460  

کاری که فرداد یه اشتبایه کرد و پاش وایساد. االنم هر  

 تونسته کرده تا دل تو رو به دست بیاره. 

 

وی تو یه دخپی پاک و فرشته صفت بودی مرییم! تو ر  

. ام  ا من... پاهای خودت وایسادی و راه درست رو رفنی

 

بغض راه گلویم را بست. درست و حسایی نیم توانستم 

 حرف بزنم. مریم هم سکوت کرده بود. زمزمه کردم: 

 

من احمق راه اشتباه رو رفتم. چون راهنمای درست و   -

حسایی نداشتم. من خیانت دیدم و خواستم خیانت 

کنه که همه ثل بشه. کایم خیال یمکنم تا مقابله به م

جر راحت بود. من زجر کشیدم، غصه خوردم ، کم 

روحم رو به  آوردم و پول کثیف جمع کردم. من تنم و 

 تاراج گذاشتم. 

ی لحظه ها یم دونستم کارم اشتباه بود . من من توی همه 

شبا اشک ریختم و روزا رسخاب و ماتیک زدم و رفتم توی 
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حاال پشیمونم. حاال یم خوام مثل آدم  دل جهنم. اما...اما 

 کنم. از هیچ کیس هم توقغ ندارم. فقط بذارین  
ی

زندگ

 کنم. من دیگه عشق 
ی

رو فراموش کردم. دیگه از هیچ زندگ

وام بغلم کنه و بهم امیدواری بده. من عشق مردی نیم خ

 رو سالجن کردم. این مدیل بودن کامران اذیتم یم کنه.  

ون آورد و یفش یک نخ سیگار بمریم برخاست. از ک پ 

البالی پنجره را باز کرد و در تاریگ ایستاد. سیگارش را آتش 

ه شد:   زد و به حیاط خپ 

 

 وقنی جبل زنگ زد به کامران ؛ -

م . عرص بود من این جا بودم. اومده بودم  چند تا کتاب بپی

 که زنگ زد. 

انگلییس حرف زدن. یکهو دیدم کامران دستش رو گذاشت 

 دو زانو سقوط کرد. با یی حایل ر 
ن وی قلبش و روی زمی 

 کالمه اش رو تموم کرد. م

ی نداشتیم.    تموم تنش یم لرزید. یک سایل بود که از تو خپی

 نت عادت کرده بودیم. تقریبا به از دست داد 
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جمع یم شدیم و احتماالت رو گایه سه نفری دور هم

 برریس یم کردیم. تابستون گریم بود! 

. دست به دامان هر کیس شدیم ما اوم هر سه ی دیم دیی

 ویل پیدات نکردیم. اون روزی که جبل زنگ زد؛

 

کامران یه مرد نا امید بود! ویل وقنی ارتباط تلفنن رو قطع   

 چشمهای پر از اشک به من نگاه کرد.  کرد با 

 صورتش مثل گچ سفید شده بود. یه کلمه گفت: 
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 زنده ست! -

 

. و صبح روز بع   دش اومد دیی
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توی بیمارستان بودی. از تو واسم عکس فرستاد. الغر و 

 رنگ پریده با  چشمهای بسته. 

روز قبلش به هوش اومده بودی و با آرامبخش دوباره  

 خوابونده بودنت. 

 

. این که تو رو بریم   ن اونجا با جبل یه قول و قراری گذاشیی

یط که ارتباطت با تموم آدمه ای گذشته گردونه ایران به رسر

 ات اعم از خوب و بد قطع بشه! 

 

 جبل راحت قبول کرد 

 

. گفته بود موندنت  . گفته بود اگر اونجا بموین یم کشنت

 با اون یعنن امضای برگه ی مرگت. 

خییل گفته بود آشا رو بپی جایی که بهش تعلق داره.  کامران

 کرد تا بتونه تو رو در صحت و سالمت برسونه به 
ی

دوندگ

 نه. خو این
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به همه ی ما گفته که تو براش یه زن آسیب دیده ای که 

 . گفت حقی به گردنش   نیاز به کمک داره. نه بیشپی و نه کمپی

 داری که باید اداش کنه!   

 

پک زد به سیگارش و برگشت به منن که روی رختخواب 

 دراز کشیده بودم و تمام تنم نبض گرفته بود ناله کرد: 

 

 کن!   به چشم یه دوست نگاش-

 

موند فکر نکن. به این فکر به گذشته و به عشقی که ناکام

کپ  اوقات اینجا کن که کامران راه نجاتت هست. تو ا 

 .  تنهایی

 

ن کیل   ین فرصت هست برای اینکه به آرامش بریس. ببی  بهپی

 امروز خوشحال بودی. آشا ...راه خودت رو پیداکن! 
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 را بست .   ته سیگارش را  انداخت  داخل حیاط و پنجره

 

 وقنی کنارم خوابید بوی سیگار یم داد . گفتم: 

 مرییم! ترکش کن-

 گفت: 

 آدمیه که ترکم کرده بود! چطور ترکش کنم! اینم سوغات -

 

اون آدم االن کنارته. بذارش کنار. وصله ی نچسب -

 هست! 

 خمیازه کشید: 

 

 

 باشه! سعیمو یم کنم. -
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شومینه نگاه کردم و من در تاریگ شب به شعله های آتش 

 را شمردم. نفس های مریم 

 کارم که تمام شد؛ لباس را مقابلم گرفتم و نگاهش کردم. 

خییل خوب شده بود. چند بار شکافتم و کوک زدم. اما  

مریم دوخته بودمش. از همان پارچه تهش خوب شد. برایم

ه ی قایقی و دامن های گلداری که دوست داشت. با یق

ن .   پرچی 

 ست. دکمه های ریز قرمز! زم دادکمه ال

 

باید یم رفتم تا خرازی و بعد کار تمام بود. یم خواستم  

م و به مریم هدیه اش بدهم.    خودم بپی

 

 پالتویی که کامران برایم خریده بود را پوشیدم. 

باید برای خودم لباس یم خریدم. یم خواستم بشوم همان 

 نده. آشای رسز 
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گفته بود ؛ کار خودش را   حرفهایی که مریم دو شب قبل 

 ده بود.  کر 

 

حیاط  رسد و برهوت به نظر یم رسید. هر وقت از اینجا  

رد یم شدم  و باغچه های حاشیه ای خایل را یم دیدم ؛ کل 

 یم سوخت. جانم

قدم هایم را تند کردم و به کوچه رفتم و در را آرام بستم. با 

س یگ از افراد  احتمایل با زیادی برای مواجه شدن آنکه اسپی

 را داشتم؛ خانه ی بابا مهران 

 

اما دل را له دریا زده بودم. آخرش که چه ؟ باید این راه را 

یم رفتم. باید همه ی آدمهای اینجا جی دانستند من 

 کنم. 
ی

 برگشته ام تا زندگ

 

 255#پست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1468  

 انجام دادم. خریدم را از پاساژی در همان نزدیگ ها تمام

 خریدم.   رنگ و شال زمستانهبرای خودم پالتوی آیی 

 یک جفت نیم پوت کرم رنگ .  

 

ی تازه  ن دکمه های مرواریدی برای لباس مریم و یک رومپ 

خانه و چند مپی تور کتاین برای حاشیه ی  ن ن آشپر براین مپ 

ی.   ن  رومپ 

 

رس راهم به کافه ای رفتم و در تنهایی قهوه خوردم . و هنوز 

شتم. ساکت بود و آسمان روشن بود که پا به کوچه گذا

  شد. صدای کالغها تنها سمفوین بود که نواخته یم

خانه ی باال مهران گذشته چند قدم از جلوی درب بزرگ

 بودم که صدای باز شدن در آمد و کیس صدا زد: 

؟! -  آشا! تویی
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 لرزیدم ؛ 

 صدای آشنایی بود. 

 همان که زخم یم زد، همان که تند و یی پرده حرف یم زد. 

 دو قدم برداشتم؛ اما دوباره صدایم زد: 

 

 آشا! با توام! -

 

 محکم و دستوری حرف زد. 

 

 برگشتم و از رس شانه نگاهش کردم. خاله جان بود!  

پوست روشن و قد کوتاه و کیم الغرتر از قبل. با همان

 چشمان نافذش. پالتوی سیاه تنش بود. 

 زدم:  و شال بافتنن دور رسش پیچیده بود. به زحمت لب 
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 س...سالم خاله جان!  -

 

رد. درون دلم کشنی به گرداب رسما در تمام جانم نفوذ ک

 افتاده بود. 

چند قدم را هن هن کنان جلو آمد. نگایه به چهره ام 

 انداخت و زیر لب گفت: 

 

 وای ! چه زخیم...چه کردی با خودت!؟ -

 

دم  و گفتم:   دسته ی کیف خریدهایم را فشر

 

 ناخوش بودین!  شده؟ شنیدم کهحالتون بهپی -

 

ن که تا مغز استخوان  رستاپایم را نگاه کرد. از آن نگاه های تپ 

 آدم رسوخ یم کند. 
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 داشتم.  
ی

 حس برهنگ

 گلویم خشک شده بود.   

 زبانم الکن شده و فقط نگاهش یم کردم.   

ون داد و دهان جهنیم اش را باز کرد:   نفسش را به یکباره بپ 

 

؟ ایچ-  ایی نیست؟ نجا برای تو جرا برگشنی

 

ن زخمش را زد ؛ درست وسط امیدواری ام.    اولی 

 

ی همه جی حله؟ - فکر کردی اگر خودت رو مظلوم بگپ 

یادت رفته که با چه رس و وضغ دیدمت؟ خدا یم دونه 

توی این چند سال چه گویه خوردی؟ حاال که زده باال 

؟  برگشنی

 بدی؟ اومدی آال رو دوباره دق  

 

 الیی رسش آوردی؟   چه بیم دوین 
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زخم دومش را به قلبم زد. قلبم بدطور سوخت. انگشتش را 

 باال آورد. 

ی  به شکل کک و مک قهوه ای  دستهای سفیدش که رد پپ 

روشن رویشان نقش بسته بود و انگشتش را مقابلم به 

 هشدار تکان داد: 

دگیش یم به والی عیل اگر ببینم دور و ور پش من و زن-

 یم کنم. حتما مریم پشتیبانت هست!  نیست ونابودت پلگ 

 

 لب زدم: 

 

خاله جان! من به حد کافن زخم خوردم. چرا تو هم تیشه -

 یم زین به ریشه ی امیدم! 

 پوزخند زد: 
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چه غلطا! تو نابود کردی همه جر رو! جلوی فک و فامیل -

سکه ی یه پول شدیم. هر کیس دور و ور مامانت بود 

 ش فرار کرده! فهمید که دخپی 

 

 با بغض گفتم: 

 

ن که آرامش - این آدما یم فهمن که چرا رفتم؟ بهشون گفتی 

 نداشتم؟ که جونم در خطر بود؟  

 خاله با عصبانیت نزدیکم شد: 

 هیچ عذری نداره. برای -
ی

 من خزعبالت نباف هرزگ

 رسبزیر شدم: 

 باشه خاله. خداحافظ. -

 فتم: و خواستم بروم که بازویم را گرفت . گ

 ولم کن! -

 گفت: 
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حاال وبال گردن کامران شدی؟پش مردم رو چطور خر -

 کردی؟ 

 دهانم از ناراحنی یم لرزید. اشکم رس خورد. گفتم: 

 شما به فکر پش خودت باش!  -

 که توی دامت نیافتاده! به فکرش بودم-

زانوهایم سست شده بودند. باید یم رفتم. باید او را رها یم 

 کردم . 

 

و انستم مقابلش بایستم. یک قدم برداشتم و دستم  تنیم 

 را کشیدم تا از بنددانگستانش رها شوم . 
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 روی بازوی الغر. اما انگشتانش قفل شده بودند 
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ن   همان دم در خانه ی فرداد باز شد و او با لباس آستی 

 دوید به طرفمان: 
ی

 کوتاه و شلوار خانگ

 

؟ ول کن دستشو!   مامان آزی ...مامان چکار یم-  کنن

 

 خاله محکمپی بازویم را چسبید 

ی! -  همینت مونده که طرفداری این نمک به حروم رو بگپ 

 نکنه واسه تو هم عشوه اومده. 

  

 فرداد با عصبانیت گفت: 

 

 این حرفا چیه مامان! -

 

 آشا مثل خواهر منه! ولش کن مامان. حالش خوب نیست! 
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زویم رها کرد و محکم خاله دریک حرکت دستش را از با

نیافته فتم ، اما التیامت سینه ام. من راه یم ر کوبید تخ

 بودم. 

 

هر وقت موقعیت ناراحت کننده ای برایم پیش یم آمد  

 توان پاهایم پر یم کشید. 

ی که سقوطش به نسییم بند بود؛ روی   ن مثل برگ زرد پایپ 

ن بلندی کشید و آمد به طرفم.  ن سقوط کردم. فرداد هی   زمی 

 

 تمام تنم درد یم کرد.  

ن افت   اد و کیسه ی دکمه ها و نخ کیف خرید هایم روی زمی 

 . ن  ها قل خوردند روی زمی 

 اشکم تند تند چکید. 

ن گذاشتم  م. به زحمت کف دستم را روی زمی  ن  تا برخپ 

اما دست پرتوان فرداد نشست زیر بازویم و مثل پر بلندم  

 کرد. 
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ها را زدم. و پشت روی پاهایم ایستادم. قید کیف خرید 

 ه ی امنم.  فرداد نالید: فتم به طرف در خانکردم به آنها و ر 

 

ی مامان ...مامان- چرا اینکارا رو کردی؟ تو اهل خدا و پیغمپی

 ! 

 چرا این دخپی رو اذیت کردی؟ نیم تریس از خدا؟ 

 صدای خاله را شنیدم: 

 

؟ فرداد به - غلط اضافه نکن! واسه من موعظه یم کنن

ه ی مزبله جون خ ن ودت قسم عاقت یم کنم اگر به این سپی

! نزدیک   بیسر

 

 فرداد گفت: 

 بس کن مامان ...بس کن! -
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و من رفتم داخل حیاط و در را بستم. و با همان ته مانده 

ی توانم  به رسعت وارد ساختمان شدم. در را قفل و 

 پشتش سقوط کردم.  

اویه کف دستم زخم شده بود و زانوهایم یم سوخت. در ز 

شد ؛ روی ی  روبرویم ته راهرو که به نشیمن ختم یم 

س کامران دیواری که پر از قابهای کوچک و بزرگ بود عک

 در قاب نقره ای لبخند یم زد. زمزمه کردم: 

 

 کامران!  -

 

و بعد بغضم ترکید؛ از ته دلم فریاد کشیدم. جیغ زدم و خدا 

 خدا کردم. آنقدر جیغ کشیدم که نفسم رفت. 

 

گرفت و قلبم دیوانه وار تپید. خاله حقیقت را گفته یم  صدا

تند که بود؛ حقیقنی که نیم خواستم قبولش کنم. حق داش

 من را نپذیرند. 
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 تب کردم. 

  !  نه از رسما و زکام و آنفوالنزا که از یی آبرویی

 حرفهای خاله من را بیمار کرده بود.   

 ع یم کردم. فقط اشک یم ریختم و به خاطرات بدم رجو 

یم خواند. کلیپ و تکه جبل در فواصل مختلف در تلویزیون

یم کرد و من زار یم  های کنشتش را شبکه ی موزیک پخش

 زدم با صدایش. 

 با خودم و با او حرف یم زدم. 

 

با ناامیدی تمام وویس فرستادم برایش  ویل امید پاسخش  

 را نداشتم. 

 

دایش نبود و جهانم پر کامران رسایعن از من نگرفت. مریم پی  

 .  از تنهایی بود 
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ی نخوردم. عرص روز بعد چند بار زنگ  ن یک روز تمام چپ 

 صدا در آمد .  خانه به

 

 اهمینی ندادم.  

ن و مواجه   چشمانم از زور گریه ملتهب بودند. نای برخاسیی

 شدن با آدیم دیگر را نداشتم. 

 مریم بود!  

 اخل . خودش کلید داشت و در را باز کرد و آمد د

وقنی من را مچاله کنار پنجره دید کیفش از دستش روی  

ن افتاد. با لباس کار بود.   زمی 

 مقنعه و مانتوی رسمه ای و شلوار همرنگش 

و اتیکت طالیی رسپرستار مریم ایویی  روی سینه ی چپش. 

 قدم تند کرد به طرفم. 

 و یی حرف در آغوشم کشید و من را  
ن زانو زد روی زمی 

اند. حرفن نزد و فقط دست کشید دش چسبمحکم به خو 

 پشت کمرم. 
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و من ناتوان رسم را روی شانه اش گذاشتم.  زمان طوالین 

 هایی که باعث 
ن همانطور ماندیم. نیم خواستم از توهی 

مم بود حرفن بزنم. مریم از من جدا شد. دو طرف  رسر

 صورتم را با کف دستانش گرفت و گفت: 

 

 زه فهمیدم!  دم. تادو روز پشت رس هم رس کار بو -

 

رس تکان دادم. اخمهایش در هم بود. رنگ گندمگون 

ه تر به نظر یم رسید:   پوستش تپ 
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 بالیی به رسش بیارم که... -

 

 چشم دزدیدم: 
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 نه! -

 نیم خوام عکس العمیل نشون بدم 

 من کار خودمو یم کنم. غلط کرده که دل تو رو شکونده! - 

 

 ک داشتند: برق اشنگاهش کردم. چشمانش 

 

 کار رو بکنن ؛ نیم بخشمت. قلبش بیماره. نه مریم! اگر این-

 

 یم افته. خونش گردنمون

 

من از حرفاش ناراحت نشدم. اون راست یم گه! من با 

ن  خودم در مبارزه ام خواهر.گونه ام را نرم بوسید و حی 

ون کشید:  ن مقنعه اش را از رسش بپ   برخاسیی

 

 و عیب کردن بقیه ! شه بازه به ایراد عادتشه! دهنش همی-
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 نیم دونم جر یم خواد به خدا جواب بده! 

مقنعه و مانتویش را روی مبل انداخت. ژاکت سیایه تنش 

 بود؛ گفت: 

 

یم خوام واست یه ماکاروین چرب و چییل درست کنم. با -

 تریسر و ساالد. بزنیم بر بدن . 

؟  ریم دربند؟ مواففردا هم تعطیلم. ناهار یم  قی

 

بغض کردم. خدا راشکر یم کردم که نریم را دارم. اشاره ای 

 به رس و وضعم کرد: 

  

-  !  برو یه دوش بگپ  تا رسحال بیسر

 یم دانستم خسته است. 

یم دانستم با آنکه دو روز پیایر رسکار بوده اما فقط برای  

خوش کردن دل من غذای مورد عالقه ام را یم پزد . 
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نمانده بود. م کیس جز او برای نش بودم. در زندگیممنو 

 بقیه هر کدام به نحوی دور شده بودند.  

 

ن به حمام تلفنم  به اتاقم که رفتم؛ از رس عادت قبل از رفیی

را چک کردم. پیام جبل مثل طلوع خورشید بود در ظلمات 

 شب. 

 با دست لرزان ووییس که فرستاده بود را گوش کردم: 

 

 حالت چطوره؟  سالم عزیزم! -

؛ یک بار دیگه عهدم رو با دای غمگینت  رو شنیدم صوقنی 

ن تو مثل زهر  معشوقت شکستم! یم دوین که اشک ریخیی

خوردن هست برای من.یی حد دلتنگت هستم آشا. اما این 

اف دردرس سازه. یم دوین ؟  اعپی

  ! . باید تالش کنن که روز به روز بهپی بیسر  تو باید مبارزه کنن

 کنه؛  نی راهش رو عوض یمآدم وق 
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. تو از   ن خییل چوبخوری داره تا دوباره همه بهش اعتماد کین

. یم دوین که من دورم، تو برام ممنویع اما پسش بر میایی

همیشه به یادتم. وقنی ستا ره ی قطنی رو نگاه یم کنم، 

وقنی توی یه قهوه خونه ی قدییم یه جایی توی لبنان تنها 

 خونم.  نشستم، وقنی روی سن یم

 

  ه یادتم. همه جا ب

ف دادم  اما حرف زدنمون درست نیست. چون قول رسر

 جانم .  

! اما فقط  ا رو نیم دوین ن آشا ی من، محبوبم؛ تو خییل چپ 

تالش کن که اعتماد آدمای دلسوز دور و ورت رو جلب 

 ! . تو عاشق من نیسنی  کنن

تو منو دوست داری و ما رفیق های خویی بودیم. و من یاد 

که معشوقم   ک مرد عاشق؛ به تو که به عنوان یفتمگر 

 بودی؛ کمک کنم تا به خواسته ات بریس . 

که با عشق من به تو  تا همیشه پایدار یم مونه. خوشحالم 

 تموم سخنی هاش ؛ جایی هسنی که بهش تعلق داری! 
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دنیا کوچکه و باالخره یه روزی همدیگه رو یم بینیم عزیزم.  

 جات توی قلب منه. مبارزه کن!  

اره گوش کردم. و برای آنکه مریم نفهمد را دوبوویسش 

 چطور دگرگون شده ام به حمام پناه بردم . 

 

زیر دوش خودم را شستم و اشک ریختم. آنقدر آن تو 

ون بروم. ماندم که مریم به در حمام کوبید و ه  شدار داد بپ 

 

و وقنی مقابلش قرار گرفتم از پوست ملتهبم و چشمان 

ه بهانه ی حمام ، خود زین کرده جمع شده ام فهمید که ب

 ام. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 #گذشته 

 بزرگ شده بودم. 

 این را کاووس یم گفت. 

 هر وقت من را یم دید، لبخند یم زد و یم گفت:  

م بزرگ شدی! -  ماشاال چشمم کف پات دخپی

 . و من یم خندیدم

ده سال از روزی که پا گذاشتیم به این خانه باغ گذشته 

 بود. 

ین و پر از خاطره.   ده ساِل شپ 

 

ده سال پر از آرامش و نعمت های فراوان . ده سایل که پدر 

 داشتیم. 

 

ی های  بابا  ن و سختگپ  مهران یک پدر نمونه بود. قوانی 

 خاص خودش را داشت؛
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 اما حنی ته دعواهایش هم مهرباین اش پیدا بود.  

 در بمن کمپی یادم 
ی

 ندر عباس.  یم افتاد به روزهای بد زندگ

 مامان که کال فراموش کرده بود؛ 

 

 خانم خانه ی  مرد رویاهایش بود. 

 

 برایش یک دخپی مثل حور و پری زاییده بود.  

محسنن  خوشبخت رسی در رسها داشت. شده بود؛خانم 

 ! 

همه ی اینهاخواهرش را هم پنج سایل بود که عالوه بر تمام 

ن  که ما دیگر به او ماماپیدا کرده بود. آزاده خواهر بزرگ

 یم گفتیم ؛خاله جان

 

 بود ؛ زین بود فربه، سفید رو و چشمانش هم  
ی

 رنگ

 اما نه به زیبایی مامان. ده  دوازده سال از مامان بزرگپی بود. 

 اخالقش تند بود؛ اما دلش مهرباین داشت. 
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 #گذشته 

 

آمد باعث شد تا مامان دوباره با خواهرش رفت و بابا مهران

 پیدا کند. 

 

شوهر خاله امان  در رشت کارمند اداره ی  برق بود. آقا 

 فرهنگ . 

مرد متوسط قامت با لهجه ی رشنی که همیشه کت و یک 

 شلوار مرتنی تنش یم کرد . 

و در کنار شغل اداری اش مغازه ی کوچک لباس مردانه 

 داشت. 

به قول مریم ؛ خاله همیشه دعوا داشت و بیچاره آقا 

 نگ که مردی آرام و حرف گوش کن بود. فره

 فقط کافن بود خاله صدایش بزند.  
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 هار تا یم کرد و دست به سینه در خدمتش بود. دو پارا چ

 خاله همیشه پر از النگوی طال بود. دستان

 

به هر بهانه ای آقا فرهنگ برای خاله النگو یم خرید.  

 همیشه یم گفت: 

 

ی آقا جان! خوشم- ینگ النگوهای میاد صدای جپ  نگ جپ 

 رو بشنوم. جانم خانوم

 

 جان! خانمبه خاله آزاده یم گفت 

 

و خانم جان را یک طور خایص یم گفت که آدم دلش یم  

 خواست فقط گوش کند  به آوایش. 
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ن بود  ی تر و تمپ 
خانه ی خاله یک خانه ی ویالیی سیصد مپی

 در یگ از خیابانهای قدییم رشت. 

 آقا فرهنگ  

 مایه یم گذاشت. خانه اشانش برای از جان 

خانه بود. بابا مهران آقا همیشه در حال تعمپ  یک جایی از 

 فرهنگ را خییل دوست داشت . یم گفت: 

 

ویی هست. چشمش پاکه ! -
 آقا فرهنگ مرد ساده و خورسر

دلش صافه. وقنی یم رم رشت ؛ فقط دلم یم خواد در 

 نه. محرصن این مرد باشم. بس که قشنگ حرف یم ز 

 

همه ی اینها یک طرف و پش خاله ی تازه پیدا شده امان 

طرف. فرداد تنها فرزند خاله آزاده بود. پشی هم یک 

و و مثل مادرش سفید پوست .   خورسر
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موهای خرمایی و چشمان درشت عسلیش را از پدر ارث 

 برده بود و البته دماغ بزرگش را. 

ن بار دیدمش.   آن زمان من  هفده ساله بود؛ که برای اولی 

 نقش . یازده ساله بودم ؛الغر و ریز 

ندید. مثل پدرش بود. اما در همان فرداد همیشه یم خ 

خواهرش یم دیدار اولمان ؛ وقنی مامان در تب دیدن

سوخت و ما برای تعطیالت تابستاین به ویالی بابا در 

رامش رفته بودیم و آنها از رشت آمدند به ویال تا 

 ز همه جا یکدیگر را ناگهاین ببینند؛خواهرهای یی خپی ا

 

ه  فرداد فقط چشمش روی  چهره ی  مریم ماند. آنقدر خپ 

 نگاهش کرد که من و مروا هم متوجه شدیم. 

 آن روز ها مریم و مروا چهارده یا پانزده ساله بودند.  

و از همان موقع فرداد شد مرکز توجه مروا و مریم. گایه 

به خیال اینکه من بچه ام  از درباره اش پچ پچ یم کردند و 

 من مخقن یم کردند ؛ 

 را.  گفت و گوهایشان 
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 وچند سال بعد وقنی فرداد در رشته ی خلباین قبول شد؛ 

ن کرد و  بابا مهران کارگر آورد و  دو تا اتاق ته باغ را تر و تمپ 

 آقا فرهنگ هم اثاثیه آورد و چید داخل اتاق  ها . 

وخت و مامان که فرداد نور آرزو برای پنجره ها پرده د 

ل شیچ ن ل و پپن ن ک برای شمش شده بود؛ تا توانست خپن

 فرداد تهیه کرد؛ از مبل و تلویزیون گرفته تا آباژور و تابلو. 

 خانه ی کوچک ته باغ رونق گرفت وشد خانه 
ی

و به سادگ

 ی فرداد. 

خانه ی فرداد  بعدترها پاتوقمان شد. کل خانه باغ و 

ردیم و آرامشمان روی کاناپه های دودی  فضا را رها یم کآن

 خانه ی فرداد بود.  

 درگپ  آواز بودم. 
 ام من بیشپی

ی
آن روزها  در ده یا زده سالگ

آواز پنج ساله بود. موهای صاف و طالیی و چشمان آیی 

 اش مثل من بود ؛

اما چهره اش به مراتب زیباتر از من! مامان عقیده داشت  

ای من آواز همان عروسک که من قشنگ ترم . اما بر 

موطالیی بود که همیشه آرزویش را داشتم و حاال جان دار 
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 خوب با شد
ی

ه بود. آواز خوب رشد یم کرد. تغذیه و رسیدگ

ش یم کرد ماها را تبدیل کرده  ۴با و پولهایی که خرج  دخپی

ان جمع های دوره  بود به زیباترین و مورد توجه ترین دخپی

 و دوستان دور و نزدیک. ای مامان و پاریی های خا
ی

 نوادگ

در این سالها دوستان زیادی پیدا کرده بودیم. و مراودات 

مامان هر روز شکل تازه ای به خودش یم گرفت. دیگر مثل 

باس گذشته ما را پنهان نیم کرد. قبل از هر میهماین ل

نظر یم انتخاب یم کرد و برای رس و شکل و رفتارمانبرایمان

چهار نفرمان را با افتخار معرفن یم کرد.  داد و در میهماین 

ان  جواین شده بودند. مریم و مروا دخپی

 و من نوجواین ام را یط یم کردم. 
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یم خواست مثل خواهرهایش جذاب و ساله هم ۹آواز 

ن باشد.   دلنشی 
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 هم قد و باالی بلندی داشت و بیشپی از  ۹و در ا 
ی
سالگ

ه نماند که نور چشم بابا و سنش به نظر یم رسید. و ناگفت

 عمو سامان بود!  

 

 آن روز مامان به مناسبت قبویل مروا در دانشگاه؛

 میهماین ترتیب داده بود.  

یوترایر قبول شده 
ن مروا در دانشگاه تهران و در رشته ی  فپ 

 م نتوانسته بود در کنکور موفق باشد. بود و مری

 

اما نقش نشسته بودیم داخل اتاق و مریم مغموم بود  

ی فر مروا را با اتوی مو آدمهای شاد را بازی یم کرد و موها

 صاف یم کرد. 

مروا در پوستش نیم گنجید . من ناخن هایش را الک یم 

 زدم. 
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ن آرایش مروا بازی یم کرد.   من  آواز با رژ لبهای روی مپ 

 گفتم: 

من که اصال حوصله ی درس خوندن رو ندارم. خییل -

! سخته که این رشته ها   رو قبول بیسر

 

 مروا گفت: 

 

ی دیگه! -  خب تو هم دنبال هپن

حاال ببینم یم توین امسال مامان آال رو رایصن کنن که بری  

 رشته ی طراج دوخت یا نه! 

 

! تجچشمم آب نیم خوره! مامان که گفته باید برم-  ریی

 

 مریم آه کشید: 

ای خدا جر یم شد منم قبول یم شدم؟ حاال یه سال دیگه -

 د بخونم و غرغر های مامان رو گوش بدم.  بای
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 مروا گفت: 

 

؟ دو سال پشت - خب اشکال نداره. فرداد رو نیم بینن

 کنکور موند تا خلباین قبول شد. راسنی گ میاد؟ 

 

 مریم  دوباره آه کشید: 

 

 واال ! چمیدونم-

 

نیست چکار یم کنه. فرداد هم کال دلش خوشه و معلوم

ن روزا!   حتما میاد همی 

 مروا لبهایش را جمع کرد : 

 

 ن من میاد! دو روز پیش گفت واسه جش-

 مریم جوایی نداد. من گفتم: 
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 با فرداد خوش یم گذره پش باحایل هست!  -

 مریم هشدار گونه نگاهم کرد: 

 

 حواست به رفتارت باشه آشا! -

 

 !  حساسیت های بابا مهران رو که یم دوین

 ث را عوض کردم: من حوصله ی موعظه نداشتم. پس بح

- 
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 دیگه؟  میاد  کامران هم

 

 مروا گفت: 
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 فکر نیم کنم!  -

 

 من رس الک را بستم و گفتم: 

م! -  برم یه دوش بگپ 

 

 و رو به آواز کردم: 

آوازم  دست از رس اون رژها بردار! مروا کیل پول بابتشون -

 داده .  

 

چشم یبایمانمروا فقط با لبخند به خواهر کوچکپی ز 

 دوخت. 

 

شب باغ غرق نور بود. مامان در آن لباس پولکدار و بلند 

 پشت رسش جمع کرده بود 
ی

زیبایش و موهایی که به سادگ

اف زاده ها شده و توجه هر کیس را جلب یم کرد.   مثل ارسر
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ساده  مروا موهای بلند فرش را دور و ورش رها کرده و لباس

 ی سیاه کوتایه پوشیده بود. 

مثل همیشه ساده و آرام با آن ابروهای سیاه هالیل و  یممر  

موهای شبق گونه ی سیاه رنگش که تا کمرش یم رسید؛ 

 کنار آواز نشسته بود. 

قیافه ی آواز مضحک به نظر یم رسید با آن رژ رسجن که 

به زحمت اجازه ی زدنش را از مامان گرفته بود. من تکیه 

 را برریس یم کردم.  زده بودم به درخت و لباسهای زن ها 

و در ته دلم آرزو یم کردم امسال در هفده سالگیم برایم 

 وم. چرخ خیایط بخرد و اجازه بدهد راه انتخایی خودم را بر 

 

وقنی موهای دم اسنی ام از پشت کشیده شد؛ برگشتم و 

کامران را پشت رسم دیدم. لبخند به لب داشت و نگاه 

 رد: نافذش جذاب ترش کرده بود. زمزمه ک

 

 سالم گندم زار! -
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چند هفته بود که ندیده بودمش. اصال کامران از وقنی 

دانشجو شده بود؛ کم پیدا شده و بیشپی رسش به درس و 

 دانشگاهش گرم بود. هیجان زده گفتم: 

 سالم کایم! وای دلم واست تنگ شده بود -

 

و بغلش کردم. او خشک و یی حرکت ماند. و اخطار گونه 

 گفت: 

 

بهت نگفتم تو دیگه بزرگ شدی و یه کم باید بار صد -

؟   بیشپی حواستو جمع کنن

 

من متوجع حرفهایش نبودم. از او فاصله گرفتم و نگایه به 

 خودم انداختم : 

 چرا؟-

 لباسم بده؟ موهام؟ 

ه!    مریم گفت دم اسنی کنم بهپی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1502  

 

ه ی  نگاهش چرخید روی چهره ام و بعد روی لباس آیی تپ 

بعد رسید به ساق پاهایم و کفش نقره ای که دکلته ام . و 

 د. سوغات مامان از پاریس بو 

 

 اخمهایش در هم رفت و گفت:  

 

؛ شیک و برازنده ای! اما تو دیگه نه! تو مثل یه خانوم-

 بزرگ شدی آشا! 

 

ه ی الغر نیسنی . هر دفعه منو  ن  بچه ریزه مپ 
دیگه اون دخپی

ی توی بغلم! متوجیه؟  یم بینن نباید بپر

 

 مشکیل باهاش ندارم. اما مردم... من
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اهن شده بود. کتو شلوار شیک سیا ۲۳او  ه رنگ و پپ 

سفیدش برازنده ی قد و باالی بلند و شانه های عریضش 

 بود. 

 

موهایش را مرتب کوتاه کرده بود و ته ریش کیم داشت.  

دماغ کشیده و فک چهار گوشش آنقدر جذاب به نظر یم 

جلب یم کرد و ترکیب اینها با رسید که نظر هرکیس را 

ن ب  ود.  ابروان کشیده و چشمان سیاهش اعجاب انگپ 

 

ن بار بود که اینطور به دقت کامران را یم دیدم. در  و من اولی 

 یط سالها او حایم ، دوست و پش عمو بود! 

 

در درسهایم کمکم یم کرد. در سفرهایمان حمایتم یم کرد. 

یم داد و در فصل ویلمدر دور هیم ها گایه یک لبخند تح

داد به گل ادرییس برایم دسته های گل ادرییس یم چید و یم 

 کاووس تا به دستم برساند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1504  

ی فراتر از این نبود. تا آن لحظه بیشپی  ن کامران برای من چپ 

 از این را در او ندیده بودم. 
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جمع  یم چرخید و بابا مهران باد مروا مثل یک پرنسس میان

 انداخته و با فخر به او نگاه یم کرد.  در غبغب

 

سیاه بلند و موهای حنایی  الغر و لباسکرانه با آن اندام

 ترین دخپی فامیل به نظر یم رسید. رنگش معصوم

 

 از کنار رویا جان تکان نیم خورد.  

 

ان و  پشان  در حال رقص را نگاه یم  و با لبخند ثابنی دخپی

ور سود و برود انگلیس کرد. منتظر بود تا بورسیه اس ج

 پیش خانواده ی مادری اش. 
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خواندن حنی کنکور هم نداده بود و به شدت درگپ  زبان 

 بود. 

مامان از قبل به من تذکر داده بود که یی هوا به کیس   

نشوم ؛ که بلند نخندم، شوجن نکنم و شام فقط نزدیک

 ساالد بخورم. 

 

بود! یم  این از آداب مسخره ی مامان در میهماین ها  

انش اروپایی  به نظر ب معموال در این رسند. خواست دخپی

 ها چند تایی خواستگار هم
پیدا یم شد. حنی رقم میهماین

 برای من! 

 

ن در تاریگ نشسته بودم و با ولع فینگر  من پشت یک مپ 

 فودها را یم خوردم. 

 

میان نگاه کامران را از دور و آدمها را نگاه یم کردم و در آن

 ردم. پا روی پا انداخته و کنار کرانه نشسته بود. حس ک
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لیوان نوشیدنیش در دستش بود و با تفری    ح خایص من را 

 نگاه یم کرد. 

 

لقمه ام را فرو دادم و انگشتم را جلوی دماغم گرفتم. به  

 معنای سکوت! 

 

و او بلند خندید. آمدن فرداد با آن تیپ شیک و کت و 

بهای مریم و من مروا را شلوار جدیدش لبخند نشاند روی ل

مریم با او رف فرداد و قبل از رسیدنکه پا تند کرد به طدیدم

 دست داد. 

 

مریم رس جایش ثابت شد و به خوش و بش آن دو نگاه کرد. 

بعد فرداد در میان جمع به دنبال مریم گشت و وقنی او را 

 دید از مروا عذر خوایه کرد و آمد به طرف مریم. 

ن به رس تاپانگایه پر از خو   ی مریم انداخت و چند کلمه اسیی

حرف زدند. مریم اخمالود بود و فرداد پر از ه با همی کوتا

 شور و هیجان! 
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 با یی اعتنایی به او پشت کرد و آمد کنار من نشست. مریم

 

 و من مامان را دیدم که از   

دور با قدم های راسخ به طرفمان یم آید. خییل رسی    ع 

ن پنهان کردم. بشقاب فینگر فود   را زیر مپ 

م با یک دسته از موهای سیاه و اخمهایش در هم بود. مری

 شبق گونه اش ور یم رفت. من گفتم: 

 

 مامان توپش پره! -

 شانه باال انداخت: 

! حتما یم خواد بگه چرا صمم بکم- ن  نشستی 

! چکار برقصیم ن . بشینیم هم که یم گه؛ فلجی  ن یم گه سبکی 

 کنیم رو نیم دونم.  

ن ما رسید. آواز هم به دنبالش آمده بود. مامان  مامان به مپ 

 رو به من گفت: 
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ت نیست؟ -  نشسنی اینجا و حواست به خواهر کوچکپی

رفته بود ته باغ با دو تا از این پشای نوجوون که سگها رو 

 .  نشونشون بده

 مریم لبش را گزید و رو به آواز گفت: 

 

 ایی بری؟ مگه بهت نگفتم نباید با پشا ج-

 

آواز لبهایش را جمع کرد و چشمانش پر از اشک شد و 

 گفت: 

 من حوصله ام رس رفته! آشا بیا بریم بخوابیم. -
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 مامان بازویش را گرفت و هلش داد طرف من: 
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 این اعجوبه رو نگه دار! -

 

اگر ببینم از خودت جداش کردی بعدا به خدمت 

 یم رسم.  دوتاتون

 

و به موهای طالییش دست نارم نشاندم من آواز را ک

 کشیدم. 

 

 مامان رو کرد به مریم:  

میل پاشو بیا پیش فرداد و کامران. مردم باید بفهمن شما فا-

! پاشو! کاش انقدر که مروا حرف گوش کن  ن و نزدیک هستی 

 هست شما سه تا یه ذره حرف منو گوش یم دادین. 

 

ن ی گفت و برخاست.   مریم زیر لب چپ 

 

 ه تاسف تکان داد: رسی ب مامان 
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چقدر بهت گفتم به جای این لباس سیاه ساده اون لباس -

 رسخایی رو بپوش؟

 

 گوش نیم دی به حرفم.   

 حریص گفت: مریم

 مامان بس کن! -

؟  سکم که یه لباس تنم کنن  مگه من مپی

 

ی که خودم دوست دارم یم پوشم. در ضمن اون  ن چپ 

 رسخایی منو سیاه نشون یم ده! 

ن کامران که حاال فرداد و مروا ه افو را تاد و رفت به طرف مپ 

 و کرانه دورش نشسته بودند. 

 

فت من هم سن و سال آنها نیستم و نباید زیاد مامان یم گ 

 با آنها مراوده کنم. یم گفت ؛ 
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ی. اما ما   و از جوانها زودتر از موعد یاد یم گپ 
تو نوجواین

 جمع های دور چشم مامان داشتیم. 

جمع نفره ی خودمان که من در آن ای چند جمع ه 

ین عضو بودم؛   کوچکپی

 

 و سور و اما خودم را با استقالل و جدیت کام
ی

انگ ران، دخپی

 و شوخ طبغ فرداد 
ی

هیجان مروا، آرامش مریم و رس زندگ

 وفق داده بودم.  

 

ن و آواز مثل وحیسر   بشقاب فینگر فود را گذاشتم روی مپ 

وع به خورد  ن کرد . ها تند تند رسر

 چشم دوختم به آنها. یم خندیدند و گایه پچ پچ یم کردند. 

ی را به خودش کامران جنتلمن و جذاب بود و ن گاه هر دخپی

جذب یم کرد. با کالس خایص رفتار یم کرد . لبخند و 

اخمهایش حساب شده بود! من دستم را زیر چانه ام زده 

ی از  او تقاضای  بودم و او را نگاه یم کردم. حنی وقنی دخپی
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رقص کرد و با آن دخپی زیبای قد بلند که پاهای خوش 

 ترایسر داشت؛ 

 

وع به رقص آرایم کرد. وقنی با فاصله ی  وسط  رفت و رسر

مشخیص با دخپی یم رقصید و مودبانه صحبت یم کرد هم 

نگاهم چسبیده بود به دهانش . مروا با فرداد یم رقصید و 

 . مریم همانجا کنار کرانه نشسته بود 

حرصم جای آن دخپی زیبا باشماز اینکه من نیم توانستم

 نبود! گرفته بود. حسم به کامران عجیب و غریب 

 

مثل یک حایم بود! مثل یک بابا لنگ دراز او از کودگ برایم

که خواه و ناخواه دوستش داشتم و حنی گایه به مراوداتش 

 حسادت یم کردم. اما به قول مامان من وسط بلوغ بودم. 
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ل یم کردم. و احساساتم  غلیظ بود و باید خودم را کنپی

 

 همیشه یم گفت:  

 

 کایم مثل داداش بزرگ شماهاست. -

 

 واسه آشا و آواز!  
ً
 مخصوصا

 

که او چقدر از من بزرگپی و من پیش خودم محاسبه یم کردم

 بود؛ 

 

 هفت سال و اندی و به قول مامان هشت سال! 

مریم و یا مروا  داشت که کامران از مامان همیشه آرزو 

 خواستگاری کند ؛ 
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سنن معقول به نظر یم رسید. اما نیم سال تفاوت  ۴

 دانست که گلوی هر دو دخپی بزرگش پیش فرداد گپ  کرده! 

 

و دخپی کوچکش چه رویاهایی را دررس یم پروراند. امشب با 

به حساب یم خواست من را همآن حرف کامران بیشپی دلم

 بیاورد و به چشم یک دخپی نوجوان نگاهم نکند.   آدم

 

ها را خورد و بعد تکیه زد به صندیل و ی لقمه آواز همه

آدمها را نگاه کرد. حوصله ام رس رفته بود. آواز یی قرار 

برخاست و دوید طرف آرزو. آرزو سینن که در دستش بود 

ن گذاشت و خم شد و گونه ی آواز را بوسید و  را روی مپ 

را گرفت و رفت طرف مامان. همان دم مامان با  دستش

ا نگاه کرد. من که اول و آخرش باید من ر سگرمه های در هم

رسزنش های مامان را تحمل یم کردم؛ پس یی خیال 

ن آنها . برخاستم و رفتم  رس مپ 
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 فرداد از مریم تقاضای رقص کرد و گفت:  

 خب نوبنی هم باشه ؛ نوبت تو هست خانوم بداخالق!. -

 ت: کرانه لبخند به لب به طرف دوستانش رفت . مریم گف

 

  غلط کردی ! -

 

اون موقع که باید با من یم رقصیدی حواست نبود! مگه 

 من مسخره تو هستم!؟ 

 

 فرداد شانه باال انداخت و یی هوا مچ دست من را گرفت: 

 

 به درک! بیا بریم مورچه ی زرد! امشب با تو یم رقصم.  -

 یم گفت: نگاه کردم. مر  من  مردد به او 

 

 پررویی هسنی !  آدم-
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 . 
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 فرداد بلند خندید و من را با خودش همراه کرد. 

 

 همیشه در مهماین ها با بابا یا عمو سامان رقصیده بودم ؛

 

 اما رقصیدن با یک پش جوان را تجربه نکرده بودم.   

 فرداد گفت: 

 

افن بکنم؟ -  یه اعپی

 گفتم: 
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؟ -  جر

 ت: فگ

 یل رو یاد گرفتم ؛ مورچه ی زرد! من تازه رقص این مد-

   

 به زور جلوی لبخندم را گرفتم: 

 

- ! ن نزین  خب! پس حواست جمع باشه که منو زمی 

 تضمینن نیست.  -

 گفتم: 

 

- !  باید فاصله ات رو با من حفظ کنن

 

یم دوین که چسبیدن به پارتپن رقصت فقط وقنی درسته که 

ت باشه! همشت یا دوست   دخپی

 ابرو باال انداخت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1518  

 

؟-  یم دوین

 

 پردردرسه! بودن کنار شماها یه کم 

 

بابا من توی رشت واسه خودم صفا یم کردم. با این آهنگ 

 کوچه بازاری ها یم رقصیدم! 

 گفتم: 

 

ن بدش میاد که من سبکش حرفهای خنده دار نزن! ماما-

 باشم! 

 

 فرداد گفت: 

 ریم نگو! ه انتخاب کرده اما به ماین کت و شلوار رو خال-

 گفتم: 
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 نکنه رشته ات رو هم مامان انتخاب کرده؟-

 

 به خاطر رقابت با کایم!؟  

 

ن کرد:   رسش را باال و پایی 

 

 دوست داشتم. دروغ چرا؟-
ی

 نچ! این یگ رو خودم از بچگ

م خییل کمکم کرد. از روش درس خوندن تا انرژی و کایم ه  

رو دیدم ؛ باورم نیم شد که قبول  این حرفا! وقنی نتایج

 شدم مورچه جون! 

 

 مورچه زرد؟  -
ی

 چرا به من یم گ

 آخه بهت میاد! -

 

 خب کایم به من یم گه گندم زار! -
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 اشتباه یم کنه! تو خود خود مورچه ی زردی! -

؟ -  اگه االن با پاشنه ی کفشم بکوبم روی پات جر

 جیغ یم کشم! بعد مامانت پوستت رو یم کنه! -

 شانه  باال انداختم: 

 حوصله امو رس بردی ! یم خوام برم بشینم! -

 خییل کوچولویی مورچه! -

  یم دونم! اما منم دو سال دیگه به چشم میام! -

 ریز خندید: 

 خدا به همه رحم کنه! چه نقشه هایی داری؟ -

-  !  هیچر

و با بدجنیس نگاهش کردم. اما دو ثانیه بعد صدای کامران 

  بود که گفت: 
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خب داداش ! انگار امشب گندم زار  رقص با جوونها رو -

 افتتاح کرده! اجازه یم دی؟ 

 فرداد دستم را رها کرد

  

 بیا بپی اینو به درد نیم خوره!  -

 و رفت. 

من دستپاچه بودم. حنی حس یم کروم لپ هایم رسخ شده. 

و گوشم داغ بود. مثل کساین که برای بار اول با مردی 

  شوندجذاب روبرو یم

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته 
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 من دستپاچه بودم. 
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 حنی حس یم کردم لپ هایم رسخ شده. و گوشم داغ بود.  

مثل کساین که برای بار اول با مردی جذاب روبرو یم  

 شوند. 

 لبخند ملیح کامران  مثل یک آب خنک بود: 

 چرا خشکت زده؟-

 

؟     بار اوله منو یم بینن

 تکاین دادم: به زحمت به خودم 

 نه! خب ببخشید...یعنن ... -

 

 د و انگشتان دستم را گرفت و گفت: دستش را جلو آم

 

بیا برقصیم گندم زار! بهت که گفتم؛ امشب فهمیدم بزرگ -

 شدی! 
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 جوان باهات رفتار کنیم. دیگه باید مثل یه خانوم

ن  گامهای موزونم را با او برداشتم. مثل دو قو و من اولی 

 میانه ی  برکه یم رقصیدیم.  بودیم که

ی کیم خواستم ن  بزنم. چپ 
ه سکوت و بوی حرفن

ون کند. گفتم: ادوکلن  خوش او را از مغزم بپ 

 گلهای ادرییس رو دادی به کاووس! کایم! ممنونم که اون-

رسم را باال بردم تا صورتش را ببینم. قدم حنی با آن 

 کفشهای پاشنه بلند هم تا سینه اش یم رسید. 

ن آورد و خوب نگاهم کرد :   رسش را پایی 

 

 از ادرییس هست!  باغچه های باغ پر -

 !  و توی این سالها توی وروجک فقط ذوقشونو داشنی

 روی لپهایم مور مور یم شد. او دوباره گفت: 

 

- ! ن  فردا بیا و هر جر دوست داری گل بچی 
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 ! ن  اون باغچه ها فردا مال تو هسیی

ن گلدان گل رزی که برای خندیدم و یادم افتاد به او  التیام لی 

 قلب شکسته ام برایم آورده بود: 

 

 هنوز اون گلدون گل رز رو دارم. -

 

 یم خوای بهت نشونش بدم؟ 

 چشمانش را ریز کرد: 

 یعنن هنوز داری اون گلدون رو؟ -

  

ن کردم!   رسم را باال و پایی 

 متعجب گفت: 

 دیدمش؟ کجای باغه که من ن-
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نداری! چند سال یه اینجا رفت و آمد آخه تو مدتهاست -

گلدونش رو عوض کردیم و توی گلخونه بود! دو سه سایل 

 هست که بابای آرزو گل رو توی باغچه کاشته!  

 خودش را مشتاق نشان داد: 

 واقعا؟ دوست دارم ببینمش! -

 من دور و ورم را نگاه کردم. 

گرفته   ابا مهران مروا را در آغوشنگاه مامان روی ما بود و ب 

 یم زد.  و با عمو سامان حرف

 چشمانم را در کاسه چرخاندم:  

 من یم رم  پشت ساختمون تو هم بعد بیا! -

ون کشیدم و با  ابروهایش را باال داد. دستم را از دستش بپ 

 قدمهای آهسته رفتم پیش مامان! 

 تا به او رسیدم بازویم را کشید و گفت: 

؟ دو و که حوصله ی رقص نداری چر آشا؟ ت- ا قبول یم کنن

 م نشد! حاال مردم حرف در میارن! دقیقه ه

 شانه باال انداختم: 
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جر یم خوان چکارشون کنم! خسته شدم آخه! مثال مردم-

 بگن؟ آخه من کجا و کایم کجا! انداره بابا بزرگمه.  

 درست حرف بزن! خییل پر رو شدی ها! -

 حاال کجا با ابن عجله! 

  از رس شانه نگاهش کردم. 

 

چشمان درشتش با آن آرایش دودی زیبا و مخمور به نظر 

 یم رسید. بابا مهران حق داشت که عاشقش بود! گفتم: 

 مامان من گرسنه ام . -

خونه پیش آرزو  .   ن  ناهار هم نخوردم! یم خوام برم آشپر

مامان خواست حرفن بزند که رویا خانوم به طرفمان آمد و 

استفاده کردم و به  رصتاسم مامان را صدا زد و من از ف

ی از آرزو نبود.   طرف ساختمان رفتم. خپی

 

یک بشقاب برداشتم و پر از خوراک گوشت کردم و به  

 رسعت به طرف در پشنی رفتم. 
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و آهسته بازش کردم و رفتم همانجایی که در کودکیم از 

 خاطره داشتم. پشت همان پنجره ای که روزهای زیادیآن
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 با باغ وسیع بود !  من تنها ارتباط

 

 دروغ چرا؟ 

 من این سوییت را از هر جایی بیشپی دوست داشتم.  

چراغهای سوییت روشن بود و پرده ها کیپ تا کیپ  

 کشیده شده بودند. 

 

حتما بابای آرزو  آقاحسن چای شبانه اش را یم خورد و 

 رسیال تماشا یم کرد. دور از هیاهوی باغ ! 
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تظر کامران بودم که یکهو از پشت من با ولع غذا یم خوردم و 

 رسم گفت: 

 

 تر! خفه یم یسر ها؟ آروم-

 

برگشتم و نگاهش کردم. زیر نور زرد ساطع ار تپی چراغ برق 

کوتاه لبه باغچه چهره اش رمز آلود به نظر یم رسید. 

 گفتم: 

 

 غش یم کردم. دستهایش را در جیب -
ی

داشتم از گرسنگ

 های شلوارش کرد و گفت : 

 است اون بوته ی گل؟ کج  خب-

 با انگشت به جهنی پنجره  اشاره کردم و گفتم: 

 

 همونجایی که بوته ی گل قبیل رو کاشته بودم. -
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و او چند قدم به طرف باغچه برداشت و وقنی با بوته ی  

نگ مواجه شد؛  گل بزرگ و پر از رزهای صوریی خورسر

 لبخند غلییطن زد و گفت: 

 

 ! سال نگهش داشنی گندم زار  باورم نیم شه که این همه-

من هم رفتم و کنارش ایستادم. بشقاب را به طرفش گرفتم 

 و گفتم: 

ی؟-  یم شه اینو بگپ 

  

ب را گرفت و من دست بردم میان شاخه های بوته ی بشقا

ون کشیدن  ن بپ   رز و یک غنچه چیدم و هی 

 دستم خار رز پوستم را خراشید و آخ بلندی گفتم. 

 کشید:   کامران بازویم را 

 چیکار یم کنن آخه؟  -

 دستم را به طرفش گرفتم: 

 فرستادی. گل های ادرییس که برامواسه تو! به جای تموم-
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 نخورد.  تکان

ن دستم و چهره ام در رفت و آمد بود.   نگاهش بی 

من به خودم جرات دادم و گل را گذاشتم درون جیب کت  

 سیاه رنگش و حنی نگاهش هم نکردم. 

ر عجیب و تازه ای برپا بود که تا آن در دلم شو  یم ترسیدم! 

روز تجربه اش نکرده بودم. زخم روی دستم یم سوخت. 

 را گرفت و باال آورد و گفت: باالخره کامران دستم 
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 .-  !  چه خراش عمیقی

 

ن بشقاب دستم را جلو بردم و گفتم:   من به بهانه ی گرفیی

 

 اشکال نداره! -
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غنچه هاش  ت یم خوام یه دونه از این بوته ی گل هر وق 

 رو بینم اینطوری زخم یم زنه! 

 

 یی حالت نگاهم کرد. 

 یم خواستم عادی جلوه کنم. مامان یم گفت من نوجوانم. 

 احساساتم غلیظ است. یم گفت فراموشم یم شود. 

پیشه    راست یم گفت! از پارسال تا االن عاشق چند تا هپن

سوپر مارکت کار یم شده بودم؛ حنی عاشق پشی که در 

 کرد و یا راننده ی بابا مهران! 

 و بعد خییل زود یادم رفته بود! 

 

 اما برای هیچ کدامشان اینطور دلم نلرزیده بود!  

د و    کامران دسنی به موهایش کشید لبش را به هم فشر

 گفت: 

 

 بدو برو داخل! -
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دستت رو هم ضد عفوین کن! برای هدیه ات  

 عزیزم! ممنونمهم

 

م زنان از نظرم دور شد و من را با هیجان و ترس و قدو 

 اشتیاقم تنها گذاشت. 

 

یم من حس یم کردم او را بهپی و دقیق تر یم بینم. دلم 

 یم شد! نگرانخواست بیشپی برای دستم

مهربان و بزرگپی بود و این بیشپی یم ماند! اما او همان کامران

 من بودم که دوباره دل داده بودم! 

اینبار فرق داشت با عاشقی های چند روزه ی قبیل نگار اما ا

 ام. 
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س داشتم.   اسپی

 از صبح صد بار دستشویی رفته بودم . 

 

 حنی درست و حسایی ناهار نخوردم.  

 

ناهار از دیشب حرف یم زدند.   ن ها رس مپ   مامان و دخپی

 و من با غذایم بازی یم کردم. مامان به مریم گفت: 

پیش یه مشاور تحصییل خوب و روی زبانت کار بری  باید -

 !  کنن

 

من دلم یم خواد حاال که اینجا قبول نشدی الاقل واسه  

 .  بورسیه تالش کنن

 

 کرانه رو دیدی که چطور داره پله های ترفی رو باال یم ره؟   
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 مریم شانه باال انداخت: 

 قرار نیست من جایی برم ! -

 

ن جا قب  ول یم شم.  امسال یم خو نم و همی 

 کرد: مامان رسی به تاسف تکان دادو رو به مروا  

 

وع کالسات مونده رو یم - عزیزم! این چند وقنی که تا رسر

 خوایم بریم شمال! 

 

یه تفری    ح قبل از کالس هات داشته بایسر و با روحیه عایل  

 بری  دانشگاه! 

 

 زد: 
ی

 مروا لبخند کمرنگ
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  مامان آال! نیازی به این  کارا نیست! -

 مامان دستمال داد دست آواز: 

 

دیشب با رویا جون قرارش رو وا؟  هممون یم ریم. -

 گذاشتم. خانواده خاله آزاده هم میان! 

 

 رویا جون گفت واسه روحیه ی کرانه هم خوبه!  

 من گفتم: 

 کایم هم میاد؟ -

 

 مامان موهایش را زد پشت گوشش: 

؟  -  نیم دونم! چرا با غذات بازی یم کنن

 ا در بشقاب رها کردم: ق ر قاش

 

 کسل هستم! میل ندارم. یه کم-
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 مامان به دقت من را نگاه کرد: 

احت کن! -  حتما به سیکلت نزدیک شدی! اسپی

 

جوایی ندادم. دلم یم خواست بروم به اتاقم و تا بعد از 

ظهر بخوابم تا این  انتظار راحت تر بگذرد. دلشوره ام 

 عجیب و غریب بود. 

 

مامان عادت  ه در سکوت فرو رفت. اهار خانبعد از ن

ها هر کدام دنبال کار خودشان  داشت ظهرها بخوابد. دخپی

 زدم 
ی

رفتند و من با وسواس لباس پوشیدم و حنی رژ کمرنگ

 و موهایم را شانه زده و دور و ورم رها کردم. 

 

ن از راهرو و   شال سیایه روی موهایم انداختم و پاورچی 

حسن  رفتم. این وقت روز کاووس و سالن گذشتم و به باغ 

 آقا یا در گلخانه بودند و یا مشغول باغچه های ته باغ. 
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تا توانستم در باغ تند تند قدم برداشتم و وقنی به کوچه  

 رسیدم و در را پشت رسم بستم؛ 

بان  احساس سبگ  داشتم.  چند بار نفس کشیدم تا ضن

اشتم به های شمرده بردکیم عادی تر شود. بعد قدمقلبم

سامان. کوچه خلوت بود! انگار حنی طرف در خانه ی عمو 

در و دیوار هم به خواب بعد از ظهر فرو رفته بودند. پشت 

 در که رسیدم به جای زنگ زدن؛

ی کامران را گرفتم و گویسر تلفن همراهم را چسباندم شماره 

 به گوشم. 

 

 صدای خوابالودش پیچید توی گوشم: 

 ه؟  الو گندم زار! چیشد-

 

 . یادش رفته بود که قرار داشتیم؟آب دهانم را فرو دادم

 مگر نگفته بود فردا باغ مال من است؟   

 س...سالم کامران! من پشت درم . -
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 یم خوام گل بچینم!  

 

 صدایش پر رنگ تر شد: 

 

 آهان! یادم رفته بود! -

 

 بمون االن میام در رو باز یم کنم . 
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 ط را قطع کردم. و من ناامید ارتبا

 

ن داشتم و نه ماندن.    نه پای رفیی
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 یک جورایی خجالت کشیده بودم ؛ 

 

 از اینکه قرارمان یادش رفته بود! 

 

 حرفها را زده بود! اصال شاید نوشیدین خورده بود وآن 

مریم یم گفت الکل روی مغز آدم اثر یم گذارد. بغضم 

 گرفت! 

 از خودم بدم آمد ! 

 

باغ خودمان! اما در باز تم تا برگردم به دو سه قدم بر داش

 شد  و صدایی گفت: 

 گندم زار...کجا؟  -

 

ن وا ماندم و برگشتم به طرفش!   من از رفیی

 دوباره قلبم نا منظم یم زد.  
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ن    کامران با شلوار ورزیسر آدیداس سیاه رنگ و بلوز آستی 

 کوتاه سفید و موهای بهم ریخته در درگاه در ایستاده بود. 

 

 له ای زدم: ند کج و کو مت لبخبه زح 

 سالم کایم! خب فکر کنم که کارم اشتباه بود! من... -

 

دست کشید به موهایش و یم خواست با نوک انگشتانش 

 موهایش را مرتب کند: 

 

 یم دونم ذوق گلها رو داری! -

 بدو بیا ! 

خییل عادی رفتار یم کرد. او رفت داخل و من بعد از مکن  

گنجشکها یم آمد و قناری صدای   پشت رسش رایه شدم. 

که در قفس گنبدی شکیل به یگ از درختان نزدیک به 

 رسایداری  بود ؛

 چهچهه یم زد.  
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ی نسبت به باغ ما برخوردار  باغ عمو سامان از نظم بیشپی

بود. باغچه ها مرتب و گلها رنگارنگ بودند. اما آنچه من 

  ن گفت: برایش جان یم دادم؛ در پشت ساختمان بود! کامرا

 

ا؟  -  چه خپی

 شانه باال انداختم: 

 

ی نیست! همه ناهارشون رو خوردن و خوابیدن! -  خپی

 

 تلفنش را چک کرد و بدو نگاه کردن به من گفت: 

 خوب!  خییل هم-

 

 و رفت به طرف پله های ساختمان: 

 

 بیا گندم زار! یه چای تازه دم با هم یم خوریم !  -
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 مضطرب گفتم: 

 

 زاحم رویا جون و کرانه بشم! خوام مخب من نیم -

داخل نریم . اصال تو برو به کارت برس . من گلهامو یم 

 چینم و یم رم! 

 

 با ابروهایی که از تعجب باال داده بود نگاهم کرد: 

- !  نیسنی
ی

 نه! تو آشای همیشگ

 

یت یم شه!   ن  یه چپ 

؟ تو که صبح و ظهر و  ببینم از گ تا حاال رعایت یم کنن

 خودت اینجاها جوالن یم دادی؟ شب واسه 

 

 چیشد؟  
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 موهایم را راندم زیر شال سیاهم و گفتم: 

 نه دیگه! -

 االن وقت مناسنی نیست!  

 خندید و گفت: 
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ه ی دیوونه! -  بیا دخپی

 

ن شمال! خپی   نداری؟   مامان و کرانه و بابام  رفیی

 

 نوچ! -

 

 خب اشکال نداره االن فهمیدی! -

 مال تو!  این باغ کلش
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 ! ن  هرجر دلت یم خواد گل بچی 

 

چای و تنقالت میارم. یم خوام با آشای توی این فاصله منم

 حرف بزنم .  جدید یه کم

 

 عوض اینکه خیالم راحت شود؛

 

 اضطرابم بیشپی شد!  

 از اینکه با او در یک ساختمان تنها باشم هیجان زده بودم!  

 

 یه شدم. او وارد ساختمان شد و من پشت رسش را
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 کم تجربه و بکر بودم. 

 

که دلم و دستانم باهم یم لرزیدند و از دیشب فهمیده بودم 

حس عجینی دارم و خییل زود وارد عمل شده به کامران

 بودم. 

 اختمان دنیای گل ادرییس بود. باغچه ی پشت س 

 آیی و بنفش و صوریی و گاه سفید. 

 

 مثل یک پالت رنگ آرامبخش .  

 

ون آوردم و قدم گذاشتم روی شهاکف   یم را از پاهایم بپ 

 چمن های خنک. شاید کیم از اضطرابم کم شود. 

 

خانه رفته و من برای آنکه با او در    ن کامران یکراست به آشپر

ون. خانه ای که کیس نبو   د ؛  نمانم، آمده بودم بپ 
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 مالییم وزید . دست کشیدم به گلهای ادرییس. نسیم

 

. باد زد زیر موهایم و به رقص ورم رها بودند موهایم دور و 

واداشت تمام تارها را. یک دسته گل ادرییس برای خودم 

 چیدم. 

 

 274#پست

 

 

 . . پشیمان شده بودم از آمدنم. 

 

ن که دو سه به رسم زد کفشهایم را بپوشم و بروم. اما همی 

 قدم برداشتم؛ 
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م کامران سینن به دست آمد. نگایه به پاهای برهنه  ا

ن و صندیل زیر  یایه ی انداخت و خندید. و رفت به طرف مپ 

 درخت و گفت: 

نگ هم دم  - چند تا تکه کیک داشتیم. یه چای خورسر

 کردم. 

نستم چکار کنم! اما نگاه تاکیدی او بدو بیا گندم زار. نیم دا

 باعث شد بروم به طرفش. او هر کیس نبود. 

بودم. مورد  کامران پشی بود که از کودگ با او بزرگ شده

م را داشت اعتماد من و خانواده ام  بود. ه میشه حکم بزرگپی

روی صندیل نشستم و او مقابلم بود. گلها را روی ران هایم 

 گذاشتم. 

 

دستم موهای پریشانم را جمع کردم و با کش  و با هر دو  

 سیایه که همیشه دور مچ دستم بود ؛ موهایم را بستم.  

 

م کرده ده بود. دست و پایم را گلبخند روی لبش ماندگار ش

 بودم. کامران گفت: 
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 گرمته؟  لپات گل انداخته! -

 

ن تکان دادم. گفت:   رسم را به طرفی 

 زبون درازت؟  عجیب و غریب شدی ها! پس کو اون -

 

این بار رس بزیر با گلهای روی پاهایم بازی کردم. کامران 

 چای ریخت و یک تکه کیک داخل بشقاب ؛ 

 ت: گذاشت و گف   مقابلم 

آخه واسه دخپی شیطووین که یا باالی درخته یا دنبال سگا -

 یم دوئه  خییل عجیبه این همه مظلومیت! 

 

 فتم: به زحمت خودم را جمع و جور کردم و گ

 نیست برام سخته! که کیس خونتوننه فقط این-

ابروهایش را از تعجب باال داد و دسنی به صورتش کشید و 

 گفت: 
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 ! واقعا؟-

ن کردم:   رسم را باال و پایی 

 خب نیم دونم این کجاش سخته! -

 

 مگه منو نیم شنایس یا تا حاال اینطور توی باغ ننشستیم؟ 

اون موقع هایی که میایی من بهت ریایصن یاد بدم چرا  

تا  ۴سختت نیست؟ هر ادا و اصویل که بلدی در  میاری تا 

 !  مساله رو حل نکنن

یم یایصن یاد یم داد. مامان راست یم گفت. او به من ر 

م نیم آورم و از دانست که من رس هیچ کالس ریایصن دوا

کامران خواسته بود ؛ تا با من ریایصن کار کند. و چه جلسایی 

 بود ! 

 

یا مشغول مورچه ها و پروانه ها بودم ؛ یا دنبال پرواز 

گنجشکها. و کامران گایه با خودکار پشت دستم یم کوبید و 

دم و جواب مساله ها را نیم دادم. اداهای من قهر یم کر 

 ردم. با موهایم سبیل یم گذاشتم . عجیب و غریب در یم آو 
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ب را منها و جمع را   جواب ها را به عمد اشتباه یم دادم. ضن

م را یم بست و  تقسیم یم کردم. تهش کالفه یم شد و دفپی

 یم گفت: 

 

! دیگه نی- ا ! هم به آال جون یم گم که تو هیچ پچن نیم یسر

ی و هم زمان خودت رو هدر یم  دی.  وقت منو یم گپ 

  

 لبهایم را جمع یم کردم و یم گفتم: و من 

 ریایصن دوست ندارم! یم شه بریم گلخونه؟ -

 گلدون جدید جر دارین! فیلم جدید جر داری؟ 

؟ 
ی

 یم شه یه کم از آموزش خلباین برام بگ

ن و یم کامران کالفه یم شد و خودکار را یم کوبید روی  مپ 

 گفت: 

 

- !  تو قرار بوده بز بیسر
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! به خدا من دیگه  از بس که توی این گل و علفها یم چرجن

ی. و من ریایصن را با  به تو ریایصن یاد نیم دم. وقتمو یم گپ 

 قبول شده بودم. او وقنی فهمید؛  ۲۰نمره ی 

متعجب فقط نگاهم کرده بود. حاال آرزو داشتم که بریم 

تم به دوشب پیش ا! اصال بر یم گشگشتم به همان روزه

 که نیم دانستم کامران را دوست دارم.  

 

ن گذاشتم و فنجان چایم را بر داشتم. کامران  گلها را روی مپ 

یک تکه کیک و یک جرعه چای خورد و برخاست. رفت 

گل  طرف بوته های ادرییس و به دقت یک دسته ی بزرگ

ن چید. بعد به طرف من آمد و یگ از غنچه ها ی گل را از بی 

 قیه جدا کرد . ب

نگاه من چسبیده بود به چهره اش که از دیشب  

جذاب ترین چهره ی دنیا شده بود. کیم جلو آمد. برایم

نزدیک به من و غنچه ی گل را گذاشت کنار گوش چپم و با 

 دقت نگاهم کرد و گفت: 
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 گندم زار! -

 

نم که وقنی پیش منن آروم باش! اعتماد کن! من کاری نیم ک

یس!  ن بار بابا تو بپی . اولی  ن
این گلها هم همشون مال تو هسیی

 بزرگم به پیشنهاد من این گلها رو کاشت. یم دوین چرا؟

خونتون  نشونم داده بودی!   ن چون توی اون قاب آشپر

  !  صاحب واقغ این گلها تویی

دلم پر از قند شد. از اینکه در باغشان جایی مختص من 

خواست یک جا تنها دم. دلم یم  وجود داشت خوشحال بو 

 بنشینم و برای خودم تعبپ  و تفسپ  عاشقانه به هم ببافم. 
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 و من آرام شدم. 
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نفسم به حالت طبیغ برگشت. او رس جایش نشست و  

 گفت: 

 

 فردا یم ریم شمال!  -

 گفتم: 

ن ناهار گفت! -  مامان رس مپ 

  

ن ماه با ماما-  .  ن یم ره لندنکرانه داره یم ره . آخر همی 

 

 واقعا؟ خوش بحالش! -

 لبخند کچی زد: 

 دوست داری بری ؟ -

 

 رس تکان دادم: 
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دلم یم خواد برم یه جایی که هر دریس دوست دارم -

 بخونم! 

 

من دستهایش را روی سینه اش چلیپا کرد و به کیک خوردن

 با دقت چشم دوخت: 

؟ -  دوست داری جر بخوین

 

و اونجا مد و طراج  برم ایتالیا طراج لباس! دوست دارم -

 بخونم. 

 

د:   لبهایش را به هم فشر

 خب این که عالیه! -

اون موقع ها هم همیشه برای عروسکات لباس های 

  !  قشنگ یم دوخنی

 با دهان نیمه باز گفتم: 

 یادته؟ -
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 برای خودش یک فنجان دیگر چای ریخت: 

 

 آره! مگه چند وقت گذشته؟-

 

 ی! تو یه شبه بزرگ شد 

 

ن واسه  وگرنه تا چند وقت پیش که مشغول دامن دوخیی

 عروسکت بود! 

 

 شانه باال یم اندازم . 

 

 کیم راحت تر شده ام. 

 

ی نیست. کامران حنی فکرش را هم  از آن خجالت اولیه خپی

نیم کند که من حسم به او عوض شده. پس چرا خودم را 

 عذاب بدهم. 
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 : فتار یم کردم. گفتمو فیلم ها طبیغ ر  باید مثل رمان ها  

من دلم یم خواد خیاط بشم. لباسهای خوشگل بدوزم. -

 مامان هم دلش یم خواد از من دکپی بسازه! 

 

 آخه من آدمش نیستم! 

 

روحم خییل لطیفه. من از زخم  نوک انگشتم هم ضعف 

 یم کنم. ترجیح یم دم پارچه ها رو قیچر کنم

 م ها رو! و بهم بدوزم تا تن آد 

  خندد: کامران یم
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 اتفاقا خیایط هم یه نوع جراحیه! -
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اهن   مثال فکرش رو کن تو بلد بیسر  واسه خودت یه پپ 

ن دار پر از آلبالو گیالس بدوزی!   چی 

 

 بعد میون باغ اینور و اونور بری!  

 

 این خییل جذابه! 

 دیگه شکل بزبز قندی نیسنی با اون لباس! 

 دلم غش رفت برای سلیقه اش! 

 

ن امروز مریم را بکشانم تا پاساژ پارچه رس  به م زد که همی 

 فروشها و پارچه را بخرم. 

 کامران اگر لباس را د ر تنم یم دید خوشحال یم شد!  

 در فکر و خیالم بودم که گفت: 

 

 من مهمون دارم.   خب وروجک پاشو برو خونتون! چون-
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 با کنجکاوی گفتم: 

 مهمونت کیه؟ -

 شید: اخمهایش را در هم ک

 

همینم مونده به تو توضیح بدم. پاشو گالتو جمع کن و -

 برو!  

من آزرده گلها را چنگ زدم و یی خداحافیطن به طرف 

 کفشهایم رفتم . 

 

 کفشهای تابستانه را تند پا کردم. کامران از دور گفت:   

! خب مهمونم اگر تو رو اینجا ببینه شایک یم قهر نکن-

مه.    شه!آخه دوست دخپی

پس مهمانش دخپی بود.یگ هم سن و سال  کرد!   بدترش

 خودش! 
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 نه مثل من یی تجربه و خام!   

 پاکوبان به طرف در پشنی ساختمان رفتم. کامران داد زد: 

 

 فردا یم بینمت گندم زار! -

 و من داد زدم:  

 برو به درک! من نیم خوام ببینمت! -

و و اشکهایم چکیدند و او متوجه نشد. من به خانه رفتم 

   ساعتها در آالچیق ماندم و اشک ریختم و او نفهمید! 

 

برای دل کوچکم و برای عشقی که هنوز نرسیده مرده بود 

 گریه کردم. احساس یم کردم قلبم یم سوزد. 

 

ش که کایه پیش خودم فکر یم کردم مران با دوست دخپی

 چکار یم کند و یه غصه یم خوردم. 
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 #حال

 

اهنش را پو  شید روی پارچه شید و به دقت دست کمریم پپ 

 اش. 

 

 چشمانش پر از اشک شده بودند: 

 

 آشا! خییل قشنگه...خییل! -

 

 لبخند زدم: 

 مبارکت باشه ! -

ن ندوختمش!     یه خورده عیب و نقص داره. زیاد تمپ 

 م خودش را مقابل آیینه نگاه کرد: مری

 

ن و شیک دوختیش! -  خییل تمپ 
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 . 

ست اری ! جر دوست داری واعاشقش شدم! یه جایزه د

م؟ ن  بپر

  

 لبهایم را جمع کرد

  

ا! - ن  پیپی

 برگشت و نگاهم کرد: 

ون- ای ایتالیایی رو بپ 
ن ین پیپی  یم خوریم! خب یم ریم بهپی

 

ون رو ندارم. هوا خییل رسده -  … من حوصله ی بپ 

 مریم موهایش را باالی رسش جمع کرد: 

  

 یه رژ قرمز کم دارم فقط! -

 من گفتم: 
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 وسایالی من هست!  ویت-

 

 من که نیم زنم. مال تو. از یه برند معرکه ست!  

. در عوض روی تخت نشست و  به من مریم جوایی نداد 

که در حال جمع و جور کردن وسایل خیاطیم بودم نگاه 

 کرد: 

  

ون؟ -  چرا نیم خوای بیایی بپی

بخدا که یم دانستم یم پرسد. مریم خوب من را یم 

 شناخت. 

 گفتم: 

 دلیل خایص نداره! -

 

 چرا داره! ترسیدی؟  -

شانه باال انداختم و نخ قرمز را که باز شده بود به دقت دور 

 چرخک پیچیدم. مریم دوباره گفت: 
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- !  عزیزم! تو نباید پا پس بکیسر

 انکار هیچ  فایده ای نداشت. 

 زمزمه کردم: 

 بازم یکیشون از راه یم رسه و بازم آسیب یم زنن. -

 

مگه نیم گه ن رو ندارم. اصال کامرانحرفهاشو  من تحمل 

 اجازه نیم ده من از کنارش برم؟ 

م هر کاری گفت  ه. من حاضن بره یه جای دیگه یه خونه بگپ 

 بکنم. منو آورده وسط لونه ی زنبور! 

 

 من هر روز حوصله ام رس یم ره ؛

 

ون. از اون روز که خاله اونجوری با م  ن اما یم ترسم برم بپ 

 کرد؛ رفتار  
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 حنی در رو روی فرداد هم باز نکردم.  

 مریم آه کشید : 

 امان از خاله! -

 نیم دونم جواب خدا رو جر یم خواد بده. 

 من برخاستم : 

 مهم نیست که چه جوایی داره! -

 

ش در امان باشم. دو روز دیگه بابا   مهم اینه من از رسر

ن کار رو یم ک . مهران  و مامان و بقیه هم همی  ن  ین

 

 گم حقم نیست!   نیم

 

اما تحملش رو ندارم. از اون روز تا حاال پاهام سست  

اهن ن پپ   تو چند تا دکمه الزم داشت.  شده. همی 

 حوصله ی دوختنش رو نداشتم.  
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زنگ زدم سوپری برام مایحتاج رو بیاره. با ترس و لرز 

ن ها رو چک کردم که کیس نباشه و بعد در رو باز  دوربی 

 کردم. 

 

 ؟خه تا گآ

  

مریم کالفه رفت رساغ کیفش یم دانستم سیگار یم خواهد. 

 گفتم: 

 اینجا سیگار دود نکن! -

 

 حریص موهایش را زد پشت گوشش و گفت: 

 چشم! -

ای دو   ن خونه. ببینم جر داری با همونا یه پیپی ن بیا بریم آشپر

 نفره درست یم کنم. این حرفا رو ول کن!  

ون رفت.   و از اتاق بپ 
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ی سفید که گیالس های ریز  ود روی پارچهچشمم مانده ب

اندازه ی نخود داشت. پارچه ای که خریده بودم تا با آن 

اهن بدوزم و خاله ذوقم را    کور کرده بود! برای خودم پپ 

 

ای ساده ای درست کرد . برای دلخویسر من شمع  ن مریم پیپی

ن را روشن کرد. نرگس هایی که خریده بود را در  روی مپ 

 گلدان گذاشت . 

س داشتم و خاله   وقت عملم برای آخر هفته بود. اسپی

 حالم را بدتر کرده بود.  

 

 اما مریم التیامم بود. 

 هایمان حرف زدیم. از  
ی

 خاطراتمان با مروااز بچگ
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. از سفرهایی که یم رفتیم و دسته گلهایی که به آب یم 

 دادیم. 

 

 شب هم کنارم خوابید.  

 زش کرد. و موهایم را نوا همانجا توی سالن 

 آنقدر تارهای موهایم را میان انگشتانش کشید تا بخوابم. 

 و طبق معمول همیشه صبح که بیدار شدم؛

 رفته بود!  

ن کرده بودند.   داروهایی که یم خوردم خوابم را سنگی 

گایه بعیصن از شبهای تنهاییم داروها را نیم خوردم و تا 

 آنطرف یم رفتم.  صبح مثل مرغ رسکنده این طرف و 

 

ی و خواب مصنویع  تهش به این نتیجه رسیدم که یی خپی

 از آن یی قراری ست. 
 بهپی

که دیگر حوصله ی فکر من آنقدر از آدمها یم ترسیدم

 به تخیالت ماورایی را نداشتم.  کردن
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مریم برایم یادداشت گذاشته بود که دو سه روزی برای 

 یم رود.  ماموریت کاری به اصفهان

  

 خودش را داشت. 
ی

 او هم زندگ

 

 هزاران بار چوب من را خورده بود  و دیگر توقغ نداشتم. 

 به خودم امیدواری دادم که یم توانم ادامه دهم. 

یم توانم کارهایی بکنم تا رسگرم شوم.  برای خودم یک نفر 

 آبگوشت بار گذاشتم. 

 

 بعد رفتم به حیاط . و تا توانستم حیاط زمستان زده را  

ن کردم. برگهای سیاه شده و شاخه های خشک را جمع تم پ 

ن و صندیل ها را شستم و کناری گذاشتم.   کردم. مپ 

حنی آب حوض را هم تازه کردم. خورشید زمستاین هم یم 

 تابید ! 
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نفس کار کرده بودم. به خودم که آمدم بعد از ظهر بود. یک

 پاهایی که مور مور یم شدند. با همان

و آب رسد رسخ و یخ زده بودند. کمرم درد  ما دستانم از رس  

 یم کرد؛ 

اما کار زیاد کیم از افکارم را پس زده بود. ناهار را در تنهاییم 

ن پیش  خوردم اما اینبار با لذت نگاه کردن به حیاط تمپ 

 رویم. 

بعد لرز افتاد در تنم و پتو پیچیدم دور خودم و کتاب  

 خواندم. 

 

ن    م. بعدتر زد به رسم که کیک بپر

 

و کیک پختم و اسم کیکم را صدای جبل را گوش دادم

 جبل! گذاشتم

ن نخوردم. رهایش کردمحنی یک تکه اش را هم روی مپ 

خانه .  ن  آشپر
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 جرات دادم و پارچه را باز کردم. شب باالخره به خودم 

الگو کشیدم. چیدم ، کوک زدم، دوختم و دم صبح 

اهن ن های پف داپپ  ن دار بلند با آستی  وتاه را تنم کرده ر کچی 

 و جلوی آیینه ایستادم. 

ن دارش  اهن چی  و بلند بلند گریه کردم از دیدن آشایی که پپ 

 مثل گذشته های دور بود ؛

اما موهایش ، چهره اش ، آبرویش و عشقش را از دست  

 داده بود. 

 

 #حال

 279#پست

 

 

 مایوس شدم. 

ن بدون جمع کردن وسایل خیایط ام کوسن مبل را روی   زمی 

 شتم و همانجا روی فرش خوابیدم. گذا
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اشکهایم رس یم خوردند رو گونه ام. دیگر برایم عادی شده  

 بود؛

 

 این گریه ها و خود خوری های وقت و یی وقت.   

تا صبح بیدار ماندن و سوزن زدن به پارچه باعث شده بود  

 چشمانم بسوزند. از فرط یی خوایی رسم درد یم کرد. 

 

ایل که صدای گنجشکها دیوانه در حتم  چشمانم را بس 

کننده بودند و نور خورشید کم کم قد یم کشید به درون 

 خانه؛ 

ی را به دیدن روز ترجیح دادم.    من یی خپی

 

 حس کردم صدایی شنیدم. 

 

 البالی پلکهایم را باز کردم .  
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رخوت نشسته بود در تنم و استخوانهایم در اثر خوابیدن 

 . ودند روی فرش درد  گرفته ب

به زحمت جابجا شدم. و سیایه اندام کیس در آن طرف تر 

 باعث شد چشمانم به رسعت باز شود. 

 

کامران با لباس فرم خلباین روی کاناپه ی تک نفره نزدیک 

 شومینه نشسته بود. 

 

ن پاهایش    کالهش روی دسته ی مبل و چمدانش پایی 

 گذاشته بود. از جا پریدم و زمزمه کردم: 

 

 ! س...سالم-

 

 گ اومدی؟
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اخمهایش را در هم کشیده بود و با فگ که محکم به نظر 

ده بودنگاهم یم کرد.   یم رسید و لبهایی که به هم فشر

 

 هول شده بودم.  

 دست کشیدم به موهایم و به ساعت روی دیوار نگاه کردم. 

 چهار بعد از ظهر بود! 

 

 چقدر خوابیده بودم!  

د یم خواهه بود. نیم دانستمکامران تعجبم برداز دیدن 

 بیاید. 

 

به زحمت برخاستم. و مقابلش ایستادم. و با بلند شدن من 

 نگاه او هم چرخید روی تمام تنم . 

ن و یقه ی  لباسم. خواستم تکان بخورم که   از دامن تا آستی 

 مثل طوفان برخاست و غرید: 
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 چیه پوشیدی؟ این-

 

 خشک شده بود. دهانم

 

 او به طرفم آمد . حرف بزنم. اما که لب وا کردم

 چشمانش رسخ شده بودند.  

 رگ شقیقه اش متورم شده بود. داد زد: 

 یم گم این چه کوفتیه که پوشیدی؟-

 

؟    فکر کردی داری چه غلیط یم کنن

 

 چرا این لباس لعننی رو تنت کردی؟ 

 مثل بید یم لرزیدم . 
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 م: مضطرب گفت 

 ! داد نزن! من...من کار بدی نکردم-

 

دستش را باال آورد نگاهم یر دستش رفت تا رسید به گردنم 

 و سفت گردنم را چسبید. 

نه به اندازه ی که باعث خفگیم شود؛ اما به تند گردنم را  

د و گفت:   فشر

 با من بازی نکن! -

با شعور و خاطرات من بازی نکن! فکر یم کنن یم توین  

و برگردوین به قبل؟   ن  همه چپ 

 

باهنی به آن پش جواین که ان جدید هیچ شپلک زدم. کامر 

اهنم شده بود نداشت.   عاشق پپ 

 نگاهمان گره خورده بود به هم.  

 

اره های آتش بود.   نگاه من ترسیده و نگاه او پر از رسر
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 د. بوی سیگار یم دا 

در آن لحظه دل من بیشپی فکر این بود که چرا کامران  

 سیگار یم کشد! چرا؟  

 و او گفت: 

 ه نیم شه! ثل گذشتهیچر م-

 

 پس بیخودی روی مغز من کار نکن! 

 

 االن توی مخ  و قلب من تو هیچ جایی نداری!  

اهن های آلبالو گیالیس دنیا رو هم جمع   حنی اگر تموم پپ 

 کنن و بپویسر 

 

 ؛ 

 281ست#پ
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 !  به چشمم نمیایی

 و داد زد: 

 یم فهیم؟ -

 و بوی سیگار قوی ترشد. نفس گرمش نشست روی صورتم

 

 اشکهایم رس خوردند اما گفتم:  

 

؟ -  چرا سیگار یم کیسر

 در یک لحظه اخمهایش باز شدند. 

فشار روی رگهای شقیقه اش رفت. انگار خونش به آرایم  

 پمپاژ شد. 

 

فشار دستش کمپی شد اما همه ی اینها فقط چند ثانیه  

 طول کشیدند. 
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ان به اندازه ی چند ثانیه پا سست کرد و بعد دوباره آتشفش

 درونش فعال شد و گفت: 

 به تو ربیط نداره! -

ایی چون باید هیچر به تو مربوط نیست! بهت گفتم اینج 

 !  بایسر

 

 گفتم همخونه ایم. دوستیم  و کار به کار همدیگه نداریم.   

   !  اما بهت اجازه نیم دم با من بازی کنن

 یی حال و ناامید از مردی که عاشقش بودم ، گفتم: 

 گردنمو ول کن! -

 دارم اذیت یم شم.  

او در یک حرکت تند گردنم را رها کرد و من تکان خوردم و 

 رت شدم. به عقب پ

 

به زور خودم را نگه داشتم "بار آخرت باشه" ی او  

ن سوزن کف پای من و جیغن که از  مصادف شد با فرو رفیی
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و پایم را باال گرفتم و چون پاهایم جان درست و درد کشیدم

 حسایی نداشتند؛ 

نتوانستم روی یک پا تعادلم را حفظ کنم. و سقوط کردم 

 وط کرده بودم؟روی فرش. چند بار در برابرش  سق

 

 چند بار در این مدت بعد از کما آوار شدنم را دیده بود.  

چقدر درد و رنجم را به چشم خودش مرور کرده بود و باز  

 دلش خنک نیم شد؟ چطور اینقدر سنگدل شده بود؟  

 

 سوزاند. تنم را  درد تمام

 قیچر ماند زیر کمرم. 

اشک هایم که رسم خورد به چرخ خیایط . اما داد نزدم . 

 رسواگونه یم ریختند. 

 اما صدایم در نیامد. هول شده بود. آمد به طرفم .  

تازه متوجه شده بود چه اتفافی افتاده. دست بزرگش را  

 گذاشت روی مچ پای چپم . 
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ونباز هم عکیس العمیل نشان   و  ندادم. سوزن را کشید بپ 

تا جیغ نکشم دست انداخت زیر بازویم و من لبم را گزیدم

بلندم کرد و من هیچ کاری نکردم. تهش طاقت نیاورد و 

 گفت: 

  

 حالت خوبه؟ -

ن  اهن قشنگم دور و همانطور که روی زمی  نشسته بودم و پپ 

آوردم گره ابروهایش رس  ورم را پوشانده بود رسم را باال 

 ی خودشان بودند. جا

اما دهانش نیمه باز مانده بود. پیشانیش پر از قطره های  

 عرق و رنگش پریده بود. گفتم: 
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! نیم دونستم-  میایی
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 !  چشم باز کنم اینجایی
 نیم دونستم وقنی

 من قصد بازی کردن با تو رو ندارم. 

 

ندارم. یم دونم گذشته  حنی قصد امیدوار کردن خودمو هم

تموم شده.  قیچر را گذشته . یم دونم همه جر   ها  

 برداشتم و به زحمت از جایم بلند شدم. 

 

 و لنگ لنگان به طرف اتاقم رفتم و با یی تفاویی گفتم: 

ی کردن از تو رو ندارم کامران محسنن ! -  من قصد دلپی

 جونش رو ندارم، تنش و زیباییش رو ندارم. 

 بکنم ...غلط بکنم...  من غلط  

 اتاقم شدم .  ارد و و 

ون آوردم.   اهن را از تنم بپ   پپ 

 

 ژاکت  و شلوار سیاه را تنم کردم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1582  

 

اهن و چیدم. یک  روی تخت نشستم و قیچر را  زدم به پپ 

 آستینش را جدا کردم. و خندیدم. دیگری را هم و خندیدم. 

 

 283#پست

 

اهن را تکه تکه    کردم. قهقهه زدم و پپ 

 

 ادم. در  را باز کرد . از شدت خنده به گریه افت 

صدای خنده ام برایش عجیب بود. با پشت دست 

 اشکهایم را پاک  کردم. 

 

 تکه های پارچه را مشت زدم و مقابلش گرفتم و گفتم: 

- ! ن  وای ببی 

 شب تا صبح اینو یم دوختم.  
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ن چیشد؟ مثل جیگر زلیخا...   ببی 

 و دوباره خندیدم. 

رچه نگاه یم کرد و من مران در سکوت به تکه پاره های پاکا  

 با قیچر یگ از گیالس ها را از پارچه جدا کنم. سغ داشتم

 

دوباره سکوت قد کشید. خنده ی من رفت و او آه کشید   

ون رفت.    و بپ 

 او چه یم دانست وقنی زین دلشکسته شود،

اهن گلداری   و هیچ وقنی امیدش را از دست بدهد؛ هیچ پپ 

ن لبایس برایش اهمینی ند ارد. او چه یم دانست وقنی چی 

دست خودش لباسش را تکه تکه کند یعنن دارد  زین به

 قلبش را پاره پاره یم کند. 

 

 و دردهایی که به جان  
او از جراحت روح من ، از پشیماین

ی نداشت.   یم خریدم هیچ خپی
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ا من آدم گدایی کردن عشق نبودم. من همان وقتها هم ت

جریحه دار شد و  یک جایی تالش کردم. بعدش غرورم

 رزه ی نابرابر ادامه دهم. نتوانستم به مبا

یادش رفته بود ؛ که چطور جان و دل دادم ، چطور تمام  

 زیبایی و زشنی های وجودم را برایش عیان کردم. 

 

اصال او خوِد من بود. من او را جدا از روحم فرض نکرده 

ون کشید و بودم و او ناگهاین ری جای شه هایش را از تنم بپ 

 د. خایل ریشه ها علف هرز رشد کر 

 

ی از من نیم دانست.  ن  او هیچ چپ 
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مغرب را تالوت یم کرد و غروب تازه موذن زاده اذان--

تر از همیشه بود ؛   زمستان دلگپ 

ن از اتاق را پیدا کردم.  ون رفیی  که باالخره توان بپ 

 غرورم را کاهیده بود  
ی

ی نخورده بودم و گرسنگ ن  . چپ 

تکه پارچه ها را درون پالستیک ریخته بودم  و لنگ لنگان   

 راه یم رفتم. 

 

ن سوزن در کف پایمهنوز هم  مانده و درد یم زهر فرو رفیی

 کرد. 

 

 جریان داشت. تلویزیون برعکس  
ی

ون از اتاق من زندگ بپ 

 همیشه که کامران عالقه ای به روشن بودنش نداشت؛

 

 این پخش یم شد. روشن بود و فیلم سینمایی ایر  

سبد گذاشته بود. وسایل خیایط من را جمع کرده  و درون

 کاناپه را مرتب کرده و پرده ها را کنار زده بود. روی  
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ی نبود.    اما از خودش خپی

 

خانه رفتم. آنجا هم ن ن به طرف آشپر ساکت بود. روی مپ 

گلدان  لعایی آیی رنگ یک دسته گل رز گذاشته و درون

 چهار خانه دو تا نان سنگک.  البالی پارچه ی

 

ی و قوری هم روی شعله ی مالیم اجاق ق  رار حنی کپی

 داشت. 

 غذا نداشتیم.  

ی نکرده بود.  ن  برعکس همیشه که یم آمد آشپر

و پنپ  را از یخچال آوردم  و از البالی چای ریختمبرای خودم

 سفره تکه ای نان برداشتم. 

ن نشستم.   و همانجا پشت مپ 

ن حیاط رسما ز   کچی یم کرد. به من دهان ده اما تمپ 
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و حرف شنیدن  مثل  آدیم که به آزار دیدنشده بودم 

 عادت کرده. 

 

به چند ساعت پیش  پوستم کلفت شده بود. تالش یم کردم

 فکر نکنم. 

 

 مگر چه بود؟ 

 

اهنن که با دوختنش  اهن را از دست داده بودم! پپ  یک پپ 

 نده بودم. بدون آنکه بخواهم کامران را رنجا

 

 چطور به او یم گفتم که دچار سوتفاهم شده؟

ن به معصومیت گذشته ام آنمن  اهن را برای برگشیی پپ 

 دوخته بودم. 

 

 برای تنهایی هایم. 
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موقع رسیده  و خودم. او یی برای وقتهایی که خودم بودم 

 بود. 

 

سالم گفتنش  باعث شد تکان سخنی بخورم. برگشتم و با 

ه ام شده بود. زمزمه یی حایل نگاهش ک ردم. پلک زدم؛ خپ 

 کردم: 

- 

 

 285#پست

 

 

 سالم ! 

 قابلمه ی کوچگ در دستش بود؛ 

 گفت: 

ی- ن  آش سپی

 توی این رسما یم چسبه!  خریدم 
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 چند چند بود با خودش؟

 

 گفتم:   

 ستت درد نکنه! د-

 

ن از  ون رفیی ن بپ  قابلمه را گذاشت روی کابینت و حی 

خانه کاپشن و شال ن ون آورد.   آشپر  گردنش را از تنش بپ 

 

چشمم مانده بود روی قابلمه ی کوچک! انگار که هیچ 

چای اتفافی نیافتاده بود! برگشت و برای خودش یک لیوان

 ریخت. 

خانه رسگرم تکه تکه   ن ن نشست و با قیچر آشپر و پشت مپ 

ن گفت: کردن نان ها شد و در همان  حی 

  

 جر یم خوری؟ وقنی من نیستم-
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صندیل جمع کردم و چانه ام را چسباندم به را روی پاهایم 

 زانوهایم: 

 

 هر جر که دلم بخواد! -

 

 دستش را تکاند و گفت: 

 

 نکنه گیاهخواری؟  نه نون داشتیم و نه گوشت و مرغ . -

 

یم دانست عاشق کبابم. یم دانست چند بار امتحان کردم 

 و نتوانستم ادامه دهم. اما باز هم یم پرسید. گفتم: 

  

 نه گیاهخوار نیستم . -

 

اما نیم شد برم خرید. دو سه بار از سوپر تلفنن خرید  

 کردم. 
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 در حد خودم.   

 

پ دار و نان ها را چید درون  پاکت های پالستیگ زی

 مقداری را هم البالی هان سفره گذاشت: 

 

ن رو. - ون رفیی  تو که دوست داری بپ 

 

 منم که کاری به این مساله ندارم. چیشده؟! 

 

خوب جوالنش را داده بود و حاال یم گفت ؛ کاری ندارد! 

ی ها مواجه نشدن البته یم دانستم که علت آن سختگپ 

 من با اهل کوچه بود! آه کشیدم: 

 

ی نشده!  - ن  چپ 
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 دست به سینه شد و با چشمان نافذش به من نگاه کرد: 

 تعریف کن!  -

زویش نگایه که سالها آر چشم دزدیدم از نگاهش! از همان

حضورش یم خواست را داشتم. حاال همان جسیم که دلم

 در زندگیم قابل لمس باشد؛

 

نشسته بود. با همان چشمان سیاه نگاهم یم کرد و مقابلم 

 
ی

 را یم پرسید. تعریف کن! از بچگ
ی

همان سوال همیشگ

 وقنی ناراحت بودم؛ 

ن جمله ی کوتاه را یم گفت  و من مثل آبهای عظیم  همی 

 نی که درچه ها را باز کنند ؛پشت سد وق

 خایل یم شدم  در ذهن او.   

  

ش گفتم. قهر و خشم خاله را،  روی دهان باز کردم و برای 

ن افتادنم. آمدن فرداد و عزلت بعدش را!  او با دهاین  زمی 

ده گوش داد . چایش رسد شد! من چشم  بسته و لبهایی فشر

ته بود ؛ چشم از او گرفتم و به حیایط که در تاریگ فرو رف
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دوختم. چند لحظه ی بعد برخاست. چایش را عوض کرد و 

ون خانه بپ  ن رفت. یک ساعت بعد را من در فضای  از آشپر

مجازی گشتم. عکسهای جبل را نگاه کردم. خپی جدید این 

بود؛" خواننده ی مشهور دنیای عرب در تور دور دنیا" آه 

ند ؛ اما نیم خواکشیدم . به جنان پیام دادم. یم دانستم

ناامید نشده بودم . هر روز بر ایش پیام یم فرستادم. اما 

 نیم خورد.   رسید خوانده شدن

 چراغهای حیاط روشن شدند و کامران دمپایی به پا از 
وقنی

جلوی پنجره گذشت و رفت و قفلهای در را باز کرد و فرداد 

 وارد حیاط شد؛ قلبم نزدیک  بود از حرکت بایستاد! 

 زد: بعد صدایم  چند دقیقه ی

 آشا! بیا اینجا! فرداد اومده. -

ی کاناپه نشسته بود. با لنگ زنان رفتم به سالن. فرداد رو 

 دیدنم برخاست: 

 مورچه ی زرد! سالم-
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 لبخند زدم: 

 

 خوش اومدی! سالم-

 

 کامران به مبل اشاره کرد: 

ن ! -  بشی 

 

 نگاه فرداد مانده بود روی پاهایم : 

؟  چرا یم-
ی

 لنگ

 

 تند تند حرف زدم: 

 سوزن رفته توی پام. -
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 سوزن کجا بود؟ 

 خیایط کردم!  

 

 جر دوختم؟ 

اهن دوختم.     یه پپ 

 

 آره دوباره خیایط یم کنم.  

 

یم خوام وقتم پر بشه. هیچ قصد دیگه ای جز چرا؟ چون

 این ندارم. توی این خونه خییل بیکارم. 

 

ون برام  م یم کنم. هر جر یم دوزم و ناامنه و خودمو رسگر بپ 

 ری یم کنم بدون قصد و غرض هست! هر کا

 

 امران اخم کرد و فرداد بلند بلند خندید: ک
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خب پس کیسه بوکس خویی پیدا کردی! یم خوای بیا دو -

 تا هم بکوب زیر چشمم راحتم کن! 

 

ی نگفتم. کامران پا روی پا انداخت  ن شانه باال انداختم و چپ 

 و گفت: 

 

 ون کرانه اگر حال مامانت خوب بود؛ ! به جفرداد -

 اگر قلبش ناراحت نبود؛ 

ن ه خونه ی عمو مهران و هر حرفن به  دهنم حاال یم رفتممی 

 یم رسید یم گفتم! اما... 

ون داد:   نفسش را حریص بپ 

 اما االن وقتش نیست.  -

 فرداد رسی به تاسف تکان داد: 

 

 یم دونم داداش! -
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منده ام که نحق با تو هست. من ا  یم دونم باید نقدر رسر

 جر بگم!  

 کامران دستش را باال آورد. به معنای سکوت. 

 کیم مکث کرد و بعد گفت: 

 اگر این اتفاق یک بار دیگه بیافته! شکایت رسیم یم کنم!  -

 

 با انگشت من را نشان داد: 

 

ز ترس این دخپی روزها خودشو توی این خونه حبس کرده ا-

 مامان تو! 

 

چند سال اونقدر آتیش زیر خرمن امش واجبه اما اینحپی ا 

 آالجون کرده که... 

ه شد:   به فرش خپ 
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 287#پست

 

 هیچ کدوممون آدمهای سابق نیستیم. -

 

ا گردن  یه نفره؛  اما به حتم مامان تو   نیم گم همه ی تقصپ 

 آتیش ببار معرکه بوده! 

 موضوع رو باز کنم؛نیم خوام 

 

ن کیس که آ  داغونش یم کنه   زار یم بینه و گذشتهچون اولی 

 خودم هستم. 

 

 یم زد. او از من دفاع یم کرد! قلبم تاالپ و تلوپ

 او نگرانم بود! 

ن آن دو در رفت و آمد بود. فرداد گفت:    نگاهم بی 

من رس همون اتفاق با مامان قهر کردم. آشا برای من -

 عزیزه! . 
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 خواهرمه! 

 

م واسش جون بدم.  به روح  بابام من واقعا ناراحت حاضن

 با مامان برخورد جدی کردم. شدم و 

رفت خونه ی خاله و از اون روز ندیدمش. این مورچه ی  

 زرد هم که منو نپذیرفت.  

 کامران رسی به نشانه ی فهمیدن  تکان داد و گفت: 

 به نظر تو حق نداشته؟-

 

 هیچ حقی ندارن به این دخپی ! من هیچ کدومشونبه نظر  

! هیچ ح   قی

به زدن!      همشون به اندازه ی کافن  ضن

 نفس تازه کرد و من بغضم را فرو دادو برخاستم. او گفت: 
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من باید بابا مامانت حرف بزنم! خواستم بدوین که فردا -

 !  شایک نیسر

 

 فرداد با صدای آهسته ای گفت: 

 باشه! -

باشه که قلبش ناراحته! من یم دونم که  اما حواست 

تلنگر نیاز داده . اما حواست باشه که تلنگر  مامانم به یه

 ه آسیب! باشه ن

 

 کامران رس تکان داد: 

ا؟ -  حواسم هست. خب چه خپی

 فرداد لم داد: 

 یه بند رس کار بودم. کاپیتان موسوی  آنفوالنزا گرفته.  -

 واقعا؟  -

م. آره بابا ! من اصال اس- احت نداشتم. احتماال ترفیع بگپ   پی
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 برای بویینگ جدید... ید باید برم یه دوره ی جد

 

نبود. آنچه اهمیت مهمبقیه ی حرفهایش را نشنیدم. برایم

داشت ؛ دفاع کامران از من بود. پشتم گرم شده بود.   

 یم کرد.  تنهای تنها نبودم.  او از دیگران حفظم

 

 ماند. فرداد برای شام

م حرفهای مردانه زدند چای تخمه خوردند و من ترجیح داد

خانه نباشم. خودم را با کتاب نزدیکشان ن خواندن در آشپر

ن که صدایشان در خانه ی همیشه سوت رسگرم کردم. همی 

 و کور یم پیچید کافن بود.  

خانه ایستاد و گفت:  ن  آخر شب فرداد در درگاه آشپر

 من دارم یم رم!  -

 کتابم را بستم: 

 خوش اومدی!  -
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م دلگپ  بودم. کامران با لبخند زد و رفت. ناخود آگاه از او ه

خانه  سینن پر از  ن پوست تخمه و لیوان های خایل به آشپر

 آمد . 

 

گ گل رز کوچگ بازی یم کردم. لیوانها را  من با گلپی

 ظرفشویی گذاشت و پوست تخمه ها را در درون
ن ماشی 

 سطل ریخت و گفت: 

 

اینا رو از خونه ی  بابا سامان آوردم. گلخونه پر از گل بود. -

بایسر یم برمت فشه و پامچال و رز. اگه دوست داشته بن

 چند تا گلدون بیار ! 

 

 جوایی ندادم. تکیه زد به کابینت: 

 اسفند توی راهه. باید باغچه ها رو رس و سامون بدیم. -

یم دانست من دلبسته ی ادرییس ها هستم و پیشنهاد رز و 

 بنفشه یم داد. گفتم: 
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 باشه! رسگرم یم شم.  -

 رفت: کابینت گتکیه از  

  برهوت شده صبح زود بیدار شو بر -
ً
یم بازار تجریش! رسما

 این خونه! 

 زیر لب گفتم: 

 باشه!  -

مبارزه جایز نبود. لجبازی در توانم نبود. باید در وقت 

 ام را یم 
ی

بودنش بازیگر ماهری یم شدم و دلشکستگ

 گذاشتم برای تنهایی هایم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 288#پست

 

 

 بود. ه رسد اما دلپذیر ی اسفند ماهوای ابتدا
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 خیابان ها شلوغ و مردم در رفت و آمد بودند.  

بجات و میوه و   ن بازار تجریش پر رونق بود. همه مدل سپی

 ادویه و هرچه که بخوایه  آنجا بود. 

بازار تجریش برای من پر از خاطره بود. من  و کامران  قبل  

 یم. ترها بارها باهم به بازار تجربش رفته بود

 

ی کنیم و موسیقی  ن روزهایی که یم خواستیم در خلوت آشپر

مغازه به آن یگ که از اینگوش کنیم. خودم را یم دیدم

 رسک یم کشیدم. 

 

یجات یم خندیدم و فلفل ها را زیر و رو یم کر  ن دم و سپی

 عجیب بر یم داشتم. خنده هایم از ته دل بود! 

 

یم م و گایه چشمتذکر یم داد که شیطنت نکنو کامران مدام

مزمه ی عاشقانه ای یم خواند و بعد ز  دوخت به صورتم

 کنار گوشم ؛ 
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م رسخ یم شدم. اما اینبار فرق داشت؛  و من هر دفعه از رسر

 ودیم. اینبار ما مثل دو تا آدم آهنن ب

 

من حرف نیم زدم و او هم. در سکوت کنار هم راه یم 

ند و او رفتیم. مردم مِن صورت زخیم را نگاه یم کرد

 بادمجان و پیازچه و گوجه یم خرید. 

 من محو تماشای مردم و 

خوشبخنی اشان در قالب یک آدم عادی  یم شدم و او  

  یم خواست بروم امام زاده ادویه و دمنوش یم خرید. دلم

 صالح و مثل آن وقت ها به کبوتر ها دانه بدهم. 

 

چادر کرایه ای رسم کنم و دخیل ببندم برای به دست  

 آوردن کامران! 

اما خجالت یم کشیدم. حس ناپایک داشتم. انگار وصله ی  

 نچسب بودم. از دور گنبد و مردم را نگاه کردم و آه کشیدم. 
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ن و برگردد کامران رفته بود تا خریدها را بگذارد داخ   ل ماشی 

ن گذاشته   مانده کیسه ها را که کنار پای من روی زمی 
و بافی

د و من یه گنبد آ وزه ای امامزاده صالح را نگاه بود بپی یی فپ 

 کرده و یه اشک ریختم. 

د. نذر کردم؛  نویع حشت عجیب و غریب  قلبم را یم فشر

که  عمل آخر هفته به خپ  نذر گندم برای کبوتران حرم

 که امامزاده حاجتم را بدهد. د. هر چند شک داشتمبگذر 

 در آن 
ی

ن رنگ پشگ با یک قفس کوچک که مرغ عشق سپی

ن کهنه ود نزدیکم شد . کاله بافتنن قهوه ای پوشیده و کاپشب

 ای تنش بود. 

 لهجه ی ترگ داشت. گفت:  

 خانوم! فال یم خوای؟ تو رو خدا یه فال بخر! -

 

 گفتم: 

 پول ندارم! -
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خندید. جعبه ی فال را گرفت طرف قفس و مرغ عشق یگ 

ون  کشید و او داد دست من و گفت: را بپ 

 

! من بمهمون-  اش آباجی

 

مهربانیش به دلم نشست. با پست دست چشمانم را پاک 

 و فال را از دستش گرفتم.  کردم

همان موقع کامران از راه رسید. نگاهش ماند روی چشمان  

 آلود من. گفتم:  اشک

 

 یم شه به این آقا پش پول بدی؟ فال خریدم!  -

 

کامران دست کرد داخل جیب شلوارش و یک اسکانس ده 

ون آورد و توم این داد دست پشک. پشک فال دیگری بپ 

 ت جلوی کامران و گفت: گرف
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 فال شما ! اینم-

 کامران مردد نگاهش کرد: 

 

 پش جان!  فال نخواستممن-

ن گفت: پش  ن رفیی  ک فال را چپاند کف دست کامران و حی 

 

 پول دو تا فال رو دادی! -

 

ل جیب کاغذ را گذاشت داخ  و دوید و رفت. کامران

 دم. شلوارش و من کاغذ را میان مشتم فشر 

 هنوز نینی نکرده بودم.  کامران گفت:  

- 

 

 289#پست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1609  

 

 بیا بریم !  

 

خورد و برداشتم. تلفنش زنگو در کنارش قدم برخاستم

 مثل همیشه به فرانسه حرف زد . 

 

دست انداخت زیر بازویم  و با از خیابانموقع رد شدن 

 شدیم.  احتیاط از خیابان رد 

ن   نشستیم. دریچه ی بخاری را روی من وقنی داخل ماشی 

 تنظیم کرد. 

 

یادش بود که رسمایی هستم. حنی یادش مانده بود که برایم 

 بستنن بخرد. از جای ه
ی

 میشگ

اما همه ی اینها را اتوماتیک وار انجام یم داد.  ساعت 

دوازده به خانه برگشتیم. در حایل که بیشپی از چند جمله ی 

 کوتاه حرف نزده بودیم. 
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ن را داخل حیاط آورد و رو به من گفت:   او ماشی 

 

 تو برو داخل خونه! -

 تا خونه ی عمو و بریم گردم.  من یم رم

 گرد نگاهش کردم: وره افتاد به جانم. با چشماندلش

 

 نه! نرو! -

 اخمهایش در هم رفت. صورتم را کاوید و گفت: 

خودش رو بدونه! به من هر کیس باید حد و اندازه ی -

 کن!    اعتماد 

 

ن از حیاط گفت:  ون رفیی ن بپ   و حی 

 اینجا نمون! برو داخل رسده. -
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و رفت . من ماندم و یک دنیا اضطراب از هر حادثه ی 

احتمایل که ممکن بود پیش بیاید. نه توانستم داخل بروم و 

 یک جا بنشینم. نه توانستم

 

ایم یی حس شدند و که زانوهآنقدر در حیاط راه رفتم

من آنجا بعد از دو ساعت برگشت و از دیدن باالخره کامران

  تعجب کرد و مواخذه گر گفت: 

 

 مگه بهت نگفتم برو داخل! تو دیوونه ای؟ -

 این همه وقت توی حیاط موندی؟  

 

خشک شده و دلم ضعف دستانم را به هم کشیدم . دهانم

 یم رفت. به طرفش رفتم و گفتم: 

 یافتاد؟ حال خاله بد نشد؟ اتفافی نچیشد؟! -

آه کشید و رسش را روی بک شانه اش خم کرد و با 

 دلسوزی نگاهم کرد: 
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اون زن هر کاری تونسته در یط این سالها کرده تا تو از -

! چشم  همه بیوفنی

 

؟  بعد تو نگران  حالش هسنی

خاله را دوست نداشتم. حنی اگر یم مرد هم برایش عزادار 

 نیم شدم ؛

 بیافتد.  انکامر که خونش گردناما نگران بودم 

 خانه به غپ  از خاله ؛ کامران برایم مهم بود. از طرفن در آن

مامان و بابا مهران هم بودند. به طرز عجینی ولع داشتم 

ح  ماوقع!   برای شنیدن رسر
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ون آورد و گفت:  ن بپ   کامران خریدها را از ماشی 
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 بیا بریم داخل! -

 تم: فگ

 خب بگو چیشد؟ -

 

 طرف ساختمان و گفت:  راه افتاد به

  

- !  هیچر

مانه تذکر دادم و اون هم طبق معمول غپ  
بهش محپی

مانه برخورد کرد.   محپی

 

 که ماست هاش رو کیسه کرده.  اما شک نکن 

ی یم دانستم که هر چقدر هم تالش کنم ؛ توضیح بیشپی

 م. نیم دهد. با ناامیدی پشت رسش روانه شد
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 اما ته دلم شاد بود از داشتنش! 

 

 هر چه بود پناه مِن تنها بود. 

  

دوباره لباس یی رنگ و روی بیمارستان را که حس بدی یم  

س عجینی داشتم و نیم توانستم 
داد پوشیده بودم. اسپی

 هانش کنم. پن

مریم لبه ی تخت نشسته بود و من رسم را چسبانده بودم  

دور تنش گره کرده بودم. شنیدن  به سینه اش و دو دستم را 

 صدای قلبش آرامم یم کرد. 

 ام.  مریم گفت:  
ی

 مثل کودگ هایمان ، مثل کل زندگ

س عزیز دلم! -  نپی

  !  تو از پسش بر میایی

اشتم.  کامران با چند نیم ترسیدم! فقط امید آنچناین ند

برگه در دستش به اتاق آمد . نگایه به وضعیت ما کرد و 

 گفت: 
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 اهه؟  روبر همه جر -

 مریم گفت: 

 اینطور که معلومه نه! -

من نگاهم روی کفشهای کامران مانده بود. و دیدم که جلو 

 آمد  و صدایش که گفت: 

س که طبیعیه! اما زیاد نگران- نباش! عمل سخنی اسپی

 !  نیست

! ای کاش کار دیگری یم کرد. مثال به مریم یم گفت تو  ن همی 

اما نکرد. مثل یک آشنای  . برو و بگذار من آرامش کنم

ش  ساده عمل یم کرد. و من در حشت مهرباین بیشپی

 ماندم.  

 

مریم کنارم بود. با همان لباس وقنی به هوش آمدم باز هم

خط سیاه  سفید پرستاری و اتیکت مستطییل کوچگ که با 

 روی آن اسمش را نوشته بودند. 
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و  چشمم را به زحمت باز کردم و صدایش زدم. جلو آمد 

 دستم را گرفت : 

 

 به به خواهر خوشگلم! -

 زمزمه کردم: 

- 

 
ی

 #رسآسیمگ

 291#پست

 

 

 درد دارم! 

 گفت: 

 تحملش کن! -

یه ساعت دیگه برات مسکن یم زنم. در عوض کیل تغیپ  یم 

 کنن ! دکپی از نتیجه کار واقعا رایصن بود. 
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 کامران کجاست؟ -

 

 رفت خونه! -

 نیم شد اینجا بمونه! 

 

شد یا نیم خواست! تا عرص  در بیمارستان م. نیم آه کشید

ماندم  و بعد مرخص شدم و به جای خانه ی کامران به 

 رفتیم.  آپارتمان مریم

مریم مرخیص گرفته بود. عقیده داشت تغیپ  مکان  

 مفید است. برایم

شاید از رخوت و کسالتم کم شود. ظهر روز بعد فرداد و  

بود و فرداد یک دسته  کامران آمدند. کیک شکالیی خریده

 گل الله. که معلوم نبود برای من است یا مریم! 

ریزش باران را از من روی کاناپه ی سه نفره خوابیده بودم و  

 خانه ی مریم نگاه یم کردم. پنجره ی بزرگ
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کامران فقط یک سالم رد و بدل کرد و فرداد سغ کرد با 

 مسخره با زی من را بخنداند. 

 

 که نتوانستم بخندم.   رم درگپ  بود اما آنقدر فک

خانه تا به مریم کمک   ن آخر رس ناامید شد و رفت به آشپر

 کند.  

 یدم. از خاله حرف یم زدند ؛ صدایشان را یم شن

حال به دشمنهایم فکر اما من اصال دلم نیم خواست در آن

کنم. چشم دوخته بودم به دو گنجشگ که لبه ی محافظ 

 تا از باران در امان باشند. فلزی تراس نشسته بودند 

 که کیس گفت: غرق در افکارم بودم

 عرص میایی خونه؟ -

 

که دست در جیب شلوارش برگشتم و کامران را دیدم

 یم کرد. ایستاده بود و نگاهم
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نگاهش را یم توانستم دلسوزی میانمن یم شناختمش .  

 درک کنم حنی اگر نیم خواست بفهمم. 

یم کند و ا روی یک شانه اش خم یم دانستم وقنی رسش ر 

 لبهایش را به هم یم چسباند یعنن اندویه دارد. 

 ز بس تلچن کرده بود ؛ اما ا 

 جرات نداشتم که نرم شوم. گفتم: 

 

 پیش مریم بمونم! اینجا راحت ترم.  ترجیح یم دم-

 رس تکان داد: 

- !  باشه! هر جور راحنی

 

خونه . حاال میم خواستم برنامه ام رو کنسل کنم و بمون 

 نمیایی ؛ 

 

م  یزد. من فردا مپ 
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کت کنم . و  باید دو روز بعد همیه سمینار هست که باید رسر

 رسکار. حاال که اینجا راحنی ! برگردم

 تا خوب شدنت بمون!   

جوابش را ندادم. دوباره به پنجره زل زدم. و صدای 

 قدمهایش را شنیدم که رفت.  

 

تمام شدنش دوباره رفت مرخیص مریم دو روز بود! با 

خانه نبود و من   ۴. سه روز متوایل از صبح تا ساعت رسکار 

ییم را با تلویزیون یم گذراندم. کامران هم قیدم را زده تنها

یس هم برایمبود و حنی یک پیام  نفرستاده بود. احوالپر

  

حیاط  و حوض ماندن در خانه ی با صفای کامران با آن

خانه ی  مریم برایم کسالت وار  باعث شده بود؛ بودن در 

ا مریم مران ، امخانه ی کاشود. بارها به رسم زده بود بروم

 گفته بود تا وقنی که پانسمان ها را باز کنند صپی کنم. 

 

 و من تحمل کرده و مانده بودم. 
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 تازه مریم از کار برگشته بود. 

 رسپا شده بودم .  

کارهایی انجام یم بود مریمدر نبا وجود پانسمان روی صورتم

 و امروز استانبویل پخته بودم.  دادم

 مریم توبیخ گر گفت: 

ی کردی؟  - ن احت کن؟ واسه جر آشپر  مگه بهت نگفتم اسپی

 

 گفتم: 

! حاال بده - ن احت بسه! خسته شدم از یک جا نشسیی اسپی

 یم خوردیم. شام داری؟ به تو اگر بود که باید ساندوی    چ 

 

ون !  خسته شدم از غذای   بپ 
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جوایی نداد. در عوض دکمه های مانتویش را باز کرد و 

 گفت: 

م. فرداد هم داره میاد. -  من برم یه دوش بگپ 

 خیار بودم. گفتم: در حال رنده کردن

 

 چرا؟ -

 یم خواد به تو رس بزنه! -

 

و رفت و راه را بر حرف بیشپی بست. در هر صورت اینجا 

 خانه ی او بود! 

ن را چیدم و  ی خوردن را  سه کاسه ماست مپ  ن و خیار و سپی

ن  هم کنار  بشقاب ها گذاشتم. مریم با بلوز و شلوار  سپی

رنگ آمد . موهایش را همانطور خیس باالی رسش جمع 

 کرده  بودو صورتش برق یم زد. 

 شد با صدای زنگ . خندید: آمدنش همزمان  

 مادر زن دوستش داره که رس شام رسیده! -
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ن استانبویل در ت به طر او شتاف ف در و من مشغول ریخیی

 دیس شدم. 

ف به در ورودی بود.    خانه مشر ن  درگاه آشپر

 اینبار با یک دسته رز رسخ آمده بود.  

یکدست سیاه پوشیده و موهایش مرتب و سشوار کشیده  

 ند. بود

گلها را داد دست مریم و نگاه کشداری به او  انداخت  و   

 اد: بعد برای من دست تکان د

ی؟  سالم-  مورچه! بهپی

 

 رس تکان دادم: 

 خوبم!  -
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اخم کرد و به طرفم آمد. مریم با گلها رسگرم بود. وارد 

ن انداخت:  خانه شد و نگایه به مپ  ن  آشپر

 

ای مامانم - من که عذر خوایه کردم. کامران هم که رفته رسن

ی؟    رو داده. تو چرا انقدر خودتو واسه من یم گپ 

 

ن نشستم:    پشت مپ 

! من کاری به تو ندارم.  -  اشتباه فکر یم کنن

 زد: پوزخند 

من اگه تو رو نشناسم فرداد نیستم! شدی مثل اون وقتا -

که تا من و مریم یم رفتیم سینما  از حسودی دق یم کردی 

 و کیل وقت بد اخالق یم شدی! 

 به زور جلوی خنده ام را گرفتم: 

 

ن من؟ من هیچ وقت به شما حسودی نیم کرد- م. اینو ببی 

 تو رو خدا... 
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 و مشغول کشیدن غذا شدم: 

 مردیم . خودم دست به کار -
ی

توی  این خونه از گرسنگ

 شدم.  

ن  نشست. زیر چشیم نگاهش کردم:   فرداد پشت مپ 

 حاال واسه جر اینقدر آالگارسون کردی؟ -

 لبخند  دندان نمایی زد: 

؟! حاال بماند! تو گ این پانسمان ها رو باز یم  -  کنن

 خودم هم خسته شدم. به زودی! -

 صدای مریم آمد: 

 دکپی گفته فردا بیاد! -

خانه آمد و پشت ن ن نشست. و بعد خودش به آشپر  مپ 

ن روی استانبویل و هم زدم:   من ماست را ریخیی

- ! ن  شما دو تا امروز یه طوری هستی 

فرداد قاشق و چنگال را کنار بشقابش رها کرد و رو به مریم 

 گفت: 
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من طاقتش رو ندارم. یم دوین که هفت ماهه به دنیا -

 اومدم. 

 مریم لبخند زد: 

 باشه! بگو خالصمون کن! -

 فرداد با شور و شعف خایص گفت: 

 باالخره قبول کرد! -

 گیج شده بودم: من

؟ -  گ؟ جر

 زیبایی که 
ن فرداد دست مریم را باال آورد و انگشپی تک نگی 

ی که  ا ر حلقه اش برق یم زد در انگشت نشانم داد. انگشپی

من متوجه اش نشده بودم و یا شاید مریم تازه در انگشتش 

 انداخته بود: 

 باالخره زن من یم شه! تموم شد آشا!  -

 دهانم باز مانده بود. 

قاشق پر از برنج در میان راه در دستم مانده بود. نگاه مریم  

 یم درخشید. فرداد دست مریم را بوسید. مریم گفت: 
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؟ چیشدی؟ ا شآ-  ! خویی

آمدم. سالها بود که اینطور رس ذوق نیامده بودم.  به خودم

چطور و این ذوق آنقدر برایم بزرگ بود که نیم دانستم

عیانش کنم. شده بودم مجسمه ای که درونش خروشان 

بود. آنقدر پشت رس هم غم و اندوه و شکست را تجربه 

ن پاک و خالصان  چنی 
ه را نیم کرده بودم که شعف و ذوفی

 نمایان کنم.  توانستم 

 

ن را دور زد. دست گذاشت  مریم نگران از جا برخاست و مپ 

 رسشانه ام: 

 آشا... -

به خودم آمدم و قاشق را داخل بشقاب گذاشتم و رو به  

 فرداد گفتم: 

 مفِت چنگت! آخرش گولش زدی! -

فرداد خندید و من زدم زیر گریه. مریم رسم را در آغوش 

 گریه خندیدم:   گرفت. میان

 دا رو شکر! انقدر خوشحالم که نیم دونم چکار کنم! خ-
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 مریم رسم را بوسید: 

فدات بشم عزیز دلم. گریه نکن! وقِت شادیه. ایشاال -

 خوشبخنی و آرامش  تو! 

 چه دعای خوب اما بعیدی یم کرد برایم. زمزمه کردم: 

 تو الیقش بودی! مبارکه! از ته قلبم برات خوشحالم.  -

  رو به فرداد گفتم: 

مریم چطور یم خواد فقط یم مونه مامان تو که نیم دونم-

 از پسش بربیاد! 

 فرداد رسی به تاسف تکان داد: 

 این وسط خدا به داد من برسه! -

 مریم هشدار گونه گفت: 

! هنوزم وقت هست واسه پشیمون - تو باید طرف من بایسر

 شدن! 

م نمادینن کرد و فرداد دست گذاشت روی سینه اش و تعظی

 گفت: 

 من خاک پای شما هستم! -
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مریم  دوباره رسم را بوسید. مهر خواهری  به آدیم جان 

 دوباره یم دهد. گفت: 

حاال خودتو سپ  نکن که شام به مناسبت این شادی -

 ون فردادیم . مهم

 

 294#پست

 

 من گفتم: 

 

با این پانسمان ها و این اوضاع اصال دلم نیم خواد بیام -

ون.   بپ 

ینن و  ن جا دور هم هستیم  کافیه! من به یه جعبه شپ  همی 

 چای هم رایصن ام.  
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آنشب هر سه کنار هم بودیم. گفتیم و خندیدیم و برای 

عید باشد عقد مریم و فرداد که قرار بود در تعطیالت 

 نقشه کشیدیم. 

 

به مریم گفتم یم خواهم لباس عقدش را خودم بدوزم و 

 مخودم سنگ دوزی کن

 

. یم خواستم برای خواهرم سنگ تمام بگذارم. او زیباترین 

 عرویس یم شد که رساغ داشتم.  

 شب که فرداد رفت ؛

من رسم را گذاشته بودم روی پای مریم و او موهایم را  

 گفتم: نوازش یم کرد.  

خوشحالم مریم! از اینکه دلت با فرداد صاف شد -

 خوشحالم! 

 

 مریم آه کشید: 
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 یم. روحمون به هم گره خورده. جفت هم هست من و فرداد -

جز فرداد کیس رو دوست نیم تونمهر کاری هم که بکنم 

 ناموفق هر روز و هر شب به 
ی

داشته باشم. توی اون زندگ

 یدم و یه خودم رو فکر فرداد بودم. یی مهری یم د

لعنت یم کردم که چرا برای انتقام از فرداد زن اون مرد یی 

 صفت شدم. 

 

 بودم. دلم رو شکسته بود اما نیم تونستم  از دلگپ   خییل 

دوست داشتنش دست بکشم. خدایی این مدت خییل 

ان کنه.   تالش کرد که جپی

 

 295#پست

 

 

محیل کردم و خییل زجرش دادم . اما ته دلم خییل کم

 ناراحت بودم.  
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 خب یه وقتهایی هم باید آدم ببخشه! -

 

خوب کردی  یاره! امش مبخشش روح آدمو جال یم ده. آر 

عزیزم. نه تو و نه فرداد با هیچ کیس جز همدیگه دوام 

 نمیارین.  

 

 مریم دست کشید روی گونه ام: 

 آره !  -

 گفتم: 

 اون وقت ها که دنیا بر وفق مراد بود ؛ -

 کامران همیشه برای من یه شعر از شاملو رو یم خوند.   

 

 جر بود؟ -

 نخست  -
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 دیرزماین در او نگریستم 

 ن که چون نظر از وی بازگرفتم داچن

امون من   در پپ 

ی  ن  همه چپ 

 به هیأت او درآمده بود 

 آنگاه دانستم که مرا دیگر 

 از او 

 گریز نیست 

 این حکایت تو و فرداد هست!  

 

مریم سکوت کرد و من چشمانم را بستم و به کامران فکر 

 کردم. 

 

ان به روزی که  داشت باغچه های خانه اش را رس و سام

ی تازه اش. یم داد و من با کیک و چای رفته بودم به خانه 
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ات تمام شده بود و مانده بود حیاط و باغچه ها. آن  تعمپ 

 روزها موهایم بلند بودند. 

 

ا  هن آلبالو گیالیس پوشیده و روی پله ها زیبا بودم. پپ 

نشسته و نگاهش یم کردم که چطور شاخ و برگها را جمع 

از کار کشید  و همانجا ایستاد و از  یم کرد. یکدفعه دست

دور نگاهم کرد. بعد بلند بلند این شعر شاملو را برایم 

 ور شدم. خواند. من رسارس ن

 

ت او درآمده خوشبخت بودم و آرام. برای من همه به هیا

 بودند و فکر یم کردم برای او هم من تمام دنیا هستم . 

 . اما او و روزگار   با من بد تا کرده بودند 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 طاقتم طاق شده بود. 

 

صبح روز بعد که مریم رفت رسکار؛ من هم شال و کاله 

 به  خانه ی کامران. تا بروم کردم

 

چهار بعد از سمانم را باز کند. مریمامروز قرار بود دکپی پان 

 ظهر یم رسید. 

س داشتم. یم خواستم مشغول به کاری باشم. پیاده راه  اسپی

تادم. دو سه خیابان طوالین را باید یم رفتم تا برسم به اف

 نه ی کامران. خا

 

ی خوردن  ن  خریدم. نان سنگک و سپی

 م. در برابر نگاه مردم روی پانسمان چهره ام یی تفاوت ماند
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حنی ایستادم کنار گاری که لبو پخته و باقایل یم فروخت و 

ف از هر کدام یک ظرف خریدم  و با دستان پر رفتم طر 

 خانه . 

 

 بود. 
ی

 کوچه ی رسما زده خایل بود. این برای من مزیت بزرگ

 به این کوچه که یم رسیدم دلهره هجوم یم آورد با تمام تنم

 بد شانیس ام.  . تند تند قدم بر داشتم . ویل از 

 

 درست جلوی در خانه ی بابا مهران . 

 

صدای تق باز شدن در آمد و کاووس با ژاکت قهوه ای و  

ون آمد. خودم را به آن  راه زدم. اما صدای   کاله بافتنن بپ 

 م و سالخورده اش راشنیدم: ب

 

؟ -  آشا...آشا تویی
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تند تر راه رفتم. دوید دنبالم و دستش را گذاشت رس شانه 

 ام: 

 

 آشا بابا جان!  -

 مانده. یم دانست من یادم

 

یم دانست که آنقدر کودکیم را به یاد دارم و مهربانیش  

دگار بوده که قدم سست کنم. برگشتم به طرفش. زیر مان

 فت. به زحمت زبان بازکردم: لب ذکر گ

 سالم بابا کاووس. -

 

 297#پست

 

 

 زد زیر گریه. 
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دستان پپ  و زمختش را گذاشت روی حفره ی فرو رفته ی  

 چشمانش و گریست. 

 

ن گذاشتم. جلو رفتم و اینبار من خرید هایم ر  ا روی زمی 

 شانه های پهن و افتاده اش و گفتم: دست گذاشتم رس 

 

 گریه نکن بابا کاووس! -

 زمزمه کرد: 

 

؟-  چرا اینطوری شد؟ چرا  رفنی

 

 چطور رهامون کردی!  

 گفتم: 

 بابا کاووس گذشته ها گذشته! -
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 االن اینجام اما کیس چشم دیدنم رو نداره.  

 با پشت ساعدش اشکش را پاک کرد: 

 

نیست. جایز . آدیم معصومخدا رو شکر که برگشنی بابا -

 خطاست. ال

 

اما من یم دونم که تو هر کاری هم که کردی؛ یادت بوده گ 

 هسنی و چه حرمنی داری! 

 

 نه بابا؟  

 

خدا یم دانست که چطور جام روح ترک خورده ام دوباره 

 ترک برداشت. با ته مانده ی جانم گفتم: 

 

 بله بابا کاووس!  -
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 زدم: بعد لبخند کج و کوله ای 

 ماشاال تکون نخوردی ! -

 

 همونطوری هسنی که بودی. 

 خم شد و خریدهایم را برداشت و گفت: 

 

 بذار کمکت کنم! -

 ؟ صورت مثل گلت چیشده

ن بره. -  تصادف کردم بابا! حاال عمل کردم تا خط زخم از بی 

 

ن و هن هن کنان رفت طرف در خانه ی کامران:   سنگی 

 ایشاال زخم دلت خوب بشه . -

 

 کامران اعتماد داشتم .  
ی

. به مردونگ  خوشحالم که اینجایی
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ام یم ذارم. هر جر هم که  اما حاال بیشپی از قبل بهش احپی

 بقیه بگن کامران حقی نداره اما... 

 نگاهم کرد: 

 حق رو تموم کرد.  کامران-

 

سم.   آمد تا نوک زبانم که از آواز ، مامان و مروا بپر

سیدم. زبان به د   هان گرفتم. وقتش نبود. اما نپر

 یا شاید هم من یم خواستم نفهمم. 

ر حیاط را با کلید باز کردم. کاووس وارد حیاط شد. در را د

 بستم و نفس راحت کشیدم. رفت به طرف پله ها: 

 

 میذارمشون اینجا! -

 گفتم: 

 بابا بیا بریم داخل چای درست کنم با هم بخوریم! -

 مردد نگاهم کرد: 
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 !  باید برم  -

 گفتم: 

م خییل وقته ندیدمت. یم ری حاال وقت هست. بیا من-

 تنهام.  

 دور و ورش را نگاه کرد: 

 باشه ! یه ساعت پیشت یم مونم.  -

ی خوردن ها را  ن خوشحال شدم. با عجله  نان و سپی

 برداشتم و وارد خانه شدم و گفتم: 

 بفرما ... -

خ ن ی را روی اجاق گذاشتم. بابا کاووس به آشپر انه آمد. کپی

 دور و ورش را کنکاش کرد و گفت: 

 گرفته-
ی

 !  روح زندگ

 دنبال قویط چای بودم: 

؟ -  جر

 خندید و دندان های یگ در میانش پیدا شد: 

 گرفته! اینجا! این-
ی

 خونه روح زندگ
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 به صندیل اشاره  کردم: 

ن !  -  بشی 

 رفت و نشست. 

ری  اش هنوز هم روزهایی که کامران از باغچه ی خانه ی پد

 چیده بود؛ جان داشتند. گفتم: 

- 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 298#پست

 

 مگه اینجا یم اومدی؟ 

 

 آره بابا جان! -

در نبود کامران کلید اینجا دست من بود. یم اومدم گلدونا رو 

 آب یم دادم. 
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ا یم شوفاژها رو روشن و خاموش یم کردم. به باغچه ه

د دیگه رسیدم. اما بعد کلید رو گرفت و گفت نیم خوا

 !  بیایی

 

 اطاعت کردم.  

 آه کشید: 

 فهمیدم تو اومدی! -

 خوشحال شدم. تو مثل دخپی خودیم!  

 

 خان و آال خانم گفتم که تو رو دیدم.  من به مهران

یم دانستم  نخود در دهانش خیس نیم خورد. همیشه یم 

 دانستم که هر چه ببیند را یم گوید. 

 اما از فضویل نبود. 

اده بود به این کار. چشم و گوش او را عادت دبابا مهران  

 بابا مهران بود! انگار وظیفه اش بود  . 
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ی که هرگز به بقیه نگفت ؛ ارتباط من و کامران    ن تنها چپ 

 بود! 

ه طرز عجینی رازدارم بود. شاید به خاطر اینکه خییل ب

 دوستم داشت.  

اخل استکان ها را گذاشتم درون سینن و باقایل ها را ریختم د

ابا دو تا کاسه و گذاشتم درون ماکروویو تا گرم شوند. ب

 کاووس گفت: 

 

 کو اون موهای بلند قشنگت؟-

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 شانه باال انداختم: 
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بابا من تصادف کردم و مدتها توی کما بودم. موهامو کوتاه -

 کردن. 

 صورتم زخم عمیقی داشت.  

 . حالم  خوبه  االنشد. ویل خب تموم

 

این پانسمان ها رو باز یم کنم. مثل گذشته یم رمعرص هم 

نیم شم اما حتما بهپی از حاال این چند وقت هست. مو هم 

 .   شهبلند یم 

 

 مقابلش: کاسه ی باقایل را گذاشتم

 

کنار آتیش به یاد اون روزا که شبا توی دل رسما یم اومدم-

 یم نشستیم و باقایل یم خوردیم. 

 

نش پر از غم بود. حتما برای من متاثر اما چشما لبخند زد. 

 شده بود. باالخره دل به دریا زدم: 
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؟ از خونه ی بابا مهران-  چه خپی

 

 برداشت  و من به دنبال گلپر و آویشن برخاستم. او باقایل

 گفت: 

 خونه مثل قبل هست. -

 خاله ات اومده و مونده و آال خانم باهاش رسگرمه . 

ته باغ رو درست  م اون دو تا اتاقآرزو و شوهرش ه  

 کردن... 

 پرسیدم وسط حرفش: 

 آرزو ازدواج کرده؟ -

 خندید: 

 بله بابا! با پش برادرم! -

 احسان  رو یادته ؟  

 یادم بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1648  

ه رو با قد متوسط که از نهاوند آمده بود تهران  ن آن پش سپی

 تا درس بخواند. آن وقتها که بچه بودم  ؛

 اغ . زیاد یم آمد به ب 

 

 رس تکان دادم. ادامه داد:  

ازدواج کرد ؛ اما زنش رسطان گرفت و فوت کرد. خودش -

و خودش! اجاق زنش کور بود و بچه دار نیم شدن. موند 

 بعد من آرزو رو بهش معرفن کردم. 

طم   توی  اداره ی ثبت احوال کار یم کنه. آرزو گفت رسر

کرد. حاال   اینه که اینجا بمونیم. اون بنده ی خدا هم قبول

 هم یه تو رایه دارن.  

حنی یادم نمانده بود که آرزو متولد چه سایل  هست. اما  

 خویی بود و مورد کش
نداشتم چهل سال را داشت . دخپی

اعتماد مامان . او دایه ی آواز به حساب یم آمد. مامان که 

کردن آواز آن روزها یر عیش و نوش خودش بود. بار بزرگ

 بود.  روی دوش آن دخپی 

 مقابلش و گفتم: آویشن و گلپر را گذاشتم 
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؟ -  از بقیه  جر

 

 : آویشن ریخت روی باقایل ها 

 آواز هم آخر هفته میاد.  -

گلویم خشک شد. او یم آمد. خواهر کوچکم که من به 

 شدت از حضورش ترس داشتم  

 حتما خپی داری که خواستگاری مریم هفته ی دیگه ست. -

 روی خودم نیاوردم: نیم دانستم. اما به 

 آره یم دونم.  -

 رسی به تاسف تکان داد: 

! بن- ده ی خدا خییل غصه ات کاش با آال خانم آشنی کنن

 رو یم خوره! 

 

باورم نیم شد. مامان غصه ی من را نیم خورد. غصه ی 

ش را یم خورد. چای ریختم درون  ر خودش و آبرو و پرستپ 

ن گذاشتم و نشستم.   استکان ها و روی مپ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1650  

 آمدن آواز فکرم را درگپ  کرده بود. گفتم: 

 آواز  از کجا میاد؟ -

؟ -  یعنن نیم دوین

ن   تکان دادم: رسم را به طرفی 

 از پاریس! -

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 300#پست

 

 

 محکم کوبید. قلبم

 آواز پاریس بود. 

کامران به فرانسه حرف یم زد. کامران دوسنی داشت در 

 اند. فرانسه که روزهایی را پیش او یم م

 گفته بود دخپی است.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1651  

 اسمش یادم نیم آمد. گلویم سوخت. 

 

ردم. حوصله ام پر کشید. زبان آواز بود؟ قالب تیه ک 

 گفتنم الل شد. اما بابا کاووس ادامه داد: 

 مامانت بهش زنگ زده و گفته برای نامزدی مریم بیاد! -

 گفته خواهر بزرگش عروس یم شه و باید باشه. 

داره به دنیا میاد و پرواز نه بیاد. بچه اش اما مروا نیم تو  

 براش ممنوعه. 

 

 چطور ناگهاین  زیاد شدند.  وای که حجم دانسته هایم

 رسم یم خواست منفجر شود. گفتم: 

 مروا بارداره؟ -

 چایش را هورت کشید: 

 

آره بابا! شوهرش خارجیه ! خانم دکپی واسه خودش برو و -

 بیایی داره. 
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 من چه رشدی کرده بود! خواهر ناتنن  باالخره دکپی شده

 بود. مروای همیشه مهربان !  بابا گفت: 

 رد نکنه بابا! دستت د-

 

 زحمت کشیدی!  

 

فقط رس تکان دادم. باقایل هایش را خورد و چایش را رس 

کشید و برخاست!  دست کرد داخل جیب شلوارش و 

 گفت: 

 

شم یم دونم میونه اتون شکر آبه! کامران حسایی زهر چ-

اشون  گرفته از همه و قسم خورده اگر نزدیکت بشن خونه

 رو به آتیش یم کشه. 

م!   اما من هستم دخپی

ن خودمون بمونه!   هر کاری داشنی به من بگو. قول یم دم بی 
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 و کاغذی مقابلم گرفت: 

ه اگر دیدمت این شماره رو خییل وقته نوشتم روی کاغذ ک-

 بهت بدم. 

  وقت کاری بود بیام کمکت.  پیشت باشه تا اگر وقت و یی 

برخاست و به طرف در خروجی رفت و من هم پشت رسش 

 راه افتادم. گفتم: 

 زحمت کشیدی ! -

 کالهش را روی رسش گذاشت: 

 این باغچه ها چقدر خایل و یی برکت شدن! -

 گفتم: 

 گل بیارم!   باید برم از گلخونه ی عمو سامان-

 گفت: 

نگ بزن! فردا ظهر با هم یم باشه بابا! خودم نیام کمکت. ز -

 باغ. من گاری میارم که سختت نباشه.    ریم

 ممنونم بابا ! مگه باغ عمو سامان باغبون نداره؟ -

 داره بابا! اما مرد جوونه. باید خودم بیام . -
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دلم سوخت برای این تعصبش! آن هم برای چه کیس! 

 مِن ناپاک! برای 

 

 301#پست

 

 

 ش دادم. مریم یک بند غر زد و من گو 

 

 مطب دکپی شلوغ بود  

. مریم از رفتنم شایک بود و من سغ یم کردم به غر و لندش 

یی توجه باشم. چشم دوخته بودم به دخپی به ای که مثل 

من یک طرف صورتش پانسمان بود و موهای سیاهش را 

 عروسکش بازی یم کرد. دو طرف رسش بافته و با 

مدام به فکر خانواده  از دم ظهر که بابا کاووس رفته بود ؛ 

 هایم پر و بال یم دادم.  ام بودم. به شک
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دلم یم شکست و بعد به خودم امیدواری یم دادم که ته  

مریم که قصه قشنگ یم شود. نگاهم افتاد به دست

ی زیبایش در آن یم درخشید. نوک انگشتم را کشیدم انگشپی

ش و گفتم:  ن انگشپی  روی نگی 

 

 ِگ عقد یم کنید؟ -

 د روی صورتم. لبخند زدم. گفت: چرخی نگاهش

 معلوم نیست. -

 له بیاد خواستگاری رسیم و بقیه ماجرا! حاال تا خا 

 خب گ میاد خواستگاری؟  -

 نیست. شاید هفته ی دیگه!  معلوم-

رس تکان دادم. معلوم بود. قرارهایشان را گذاشته بودند. 

 رد. خواهر کوچکمان یم آمد. اما مریم از من پنهانش یم ک
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 اشان بود. 
ی

حق داشت. وجود من آنجا مایه ی رس افکندگ

اض نداشتم . من توقع بودن میان آدمهای من  حق اعپی

 عادی و سالن را نداشتم.  

دکپی با احتیاط پانسمان را باز یم کرد و من چنگ یم زدم به 

 لباسم. 

دکپی نور را روی صورتم تنظیم کرد و عینکش را روی دماغ  

بجا کرده و خودش را کشید جلو و زیر نور به کشیده اش جا

ا نگاه کرد. طاقتم تمام شد و دقت نتیجه ی کارش ر 

 چشمانم را بستم. مریم گفت: 

- 
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! نظرتون چیه؟   دکپی
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ون داد و صدای چرخ صندلیش را شنیدم که  نفسش را بپ 

 عقب کشیده شد و گفت: 

 

 عالیه!  خییل رایصن هستم! -

 ز کردم. آیینه را طرفم گرفت: چشمانم را با و من با تردید 

 

؟-    نیم خوای ببینن

دستم را جلو بردم و آیینه را گرفتم. مریم کنارم ایستاد  و من 

 جراتم زیاد شد و چهره ام را دیدم. 

جای زخم عمیق و فرورفته حاال تبدیل شده بود به یک  

 خط قرمز و براق . 

 ها نبودند. گونه ام صاف بو 
ی

د انگار یک نوار نازک  فرو رفتگ

 یسر شده باشد. گفتم: روی صورتم نقا

 اون زخم عمیق نیست! -

 

 دکپی لبخند زد: 
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ن یم ره. -  این رسجن هم از بی 

ر انجام بدی. مایه یک بار.  ن  بعد باید بیایی و چند جلسه لپ 

و هم و اینطور چند ماه دیگه حنی این خط رسخ کمرنگ ر 

 نداری! 

 

 م: با امیدواری نگاهش کرد

 یعنن ممکنه؟! -

 مریم گفت: 

 حتما! کار دکپی بیسته . -

ن االنش هم من کیل تعجب کردم. از بس که قشنگ  و   همی 

ظریف کار انجام داده. دماغت هم خییل طبیغ و مرتب 

 شده.  

 

م این ترمیم برایم   و من دلم نیم خواست چشم از آیینه بگپ 

ن بود. و اگر آن رسجن را حذف یم کرددل انگ ی من آشای پ 

.  گذشته شده بودم با کیم تغی  پ 
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خانه. مریم را به شام نیم خواست بروماز شوق زیاد دلم

دعوت کردم . در خیابان ها راه رفتیم و از پاساژی چند 

دست لباس خریدیم و مریم چشمش به دنبال لباسهای 

 ه زدم. مجلیس بود و من خودم را به آن را

ی نیم توانست خوشح    ایل امشبم را زایل کند.  هیچ دلگپ 

 

آخر شب مریم با من به خانه ی کامران آمد. روز بعد 

ون برود.  احتش بود و یم خواست با فرداد بپ   اسپی

من به چشم خودم دیدم که چطور مریم عبوس و عصباین  

ی امیدوار و خنده رو.   تبدیل شده بود به دخپی

تاللو ر هم بودنمان آن برق زیبا در چشمانش کل  وقت کنا

 داشتند. 
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 خودم را با باغچه ها مشغول کردم. 

 

بابا کاووس با گاری کوچکش از گلخانه ی عمو سامان برایم 

 بوته ی گل آورد. 

 با آنکه دلم  یم خواست که گلخانه را ببینم؛

 

 اما نرفتم! نیم خواستم خاطرات گذشته  را به یاد بیاورم.  

خودش بوته گل بیاورد؛  به بابا کاووس گفتم به سلیقه ی 

 له و نرگس و رز! بنفشه، ال

 

دلم پیش ادرییس ها بود اما اصال پیشنهاد ندادم. وسط 

 های روز که هوا آفتایی بود به حیاط یم رفتم . 

ی یم گذاشتم و دستک   ش یم پوشیدم و باغچه کاله حصپ 

 ها را زیر رو یم کردم و بوته ها را یم کاشتم. 
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یگر بوته نفشه و در باغچه های ددر حاشیه ها الله و ب 

های رز کاشتم. بابا کاووس شده بود همدمم. ظهرها که یم 

 آمد ؛ 

 من چای و بیسکوییت یم آوردم. 

ن یگ دو ساعت یم ماند و بعد یم رفت. از خانه ی بابا مهرا

 حرفن نیم زد! 

نه از اهایل و نه از نامزدی که در پیش بود! کار با غچه ها  

  که تمام شد ؛

ایصن نکردم. مریم  گفت کمپی بیاید بهپی است و من اعپی

 دوباره کم پیدا شده بود. 

 

ن ها را چک  کل صبح هایم را زل یم زدم به مانیتورو دوربی 

 ببینم. یم کردم. شاید بتوانم کیس از اهل خانه را 

 دلم یم خواست آواز را ببینم. خواهر خیانتکارم را!  
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و عرص بریم مهران که صبح یم رفت اما جز اتومبیل بابا 

 گشت هیچ رفت و آمدی را نیم دیدم.  

 

 آن روز ترانه ای از جبل را گوش یم کردم. 

 

موهایم کیم بلندتر شده بودند و با یک کش پشت رسم  

ن یم کردم. بسته بودمشان. کت  ابخانه را تمپ 

کتاب ها را تک به تک با دستمال پاک کرده و رس جایشان 

 و هر از گایه یگ دو صفحه را ورق یم زدم . یم گذاشتم 

 صدای سالم کردنش پیچید در صدای آواز خواندن جبل. 

 من یکه خوردم و دست گذاشتم روی قلبم .  

 

نگاه او چرخید روی من و بعد تلویزیون که جبل در کلینر   

ی زیبا نقش بازی یم کرد و یم خواند.   کنار دخپی
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ه و با به رسعت تلویزیون را خاموش کرد  م. نگاهم کرد. خپ 

 ایص و گفت: تاین خ

 

ن رفته! -  باورم نیم شه که اون زخم از بی 

 

 زبانم بند آمده بود. به زحمت گفتم: 

 

 وش اومدی!  سالم ! خ-

لبخند زد. کامران باالخره یک بار به روی من لبخند زد و 

 کاله و چمدانش را کناری گذاشت و آمد به طرف من. 

گایه به ریخت و رسم ایستاد . و ن دست در جیب باالی 

 پاش ها کرد و گفت: 

 

؟ -  چکار یم کنن

 یگ از کتابها را برداشتم و گفتم: 

 خاک گرفته بودن! -
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 داد . و با اشاره به پنجره گفت: رس تکان 

 باغچه ها قشنگ شدن!  -

 

 گفتم: 

 از بیکاری ... -

 پرید میان حرفم: 

 کاووس  خپی یم بره و میاره! -

 

 من این کار رو نیم کنه! ای بر -

 منو دوست داره!   

خییل کمک کرد! اگه بابا کاووس نبود که از پسش بر 

 نمیومدم.  

 رس تکان داد: 

ن و طبق معمول از تو نشنیدن! -  باشه! از ما گفیی
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 آه کشیدم و نگاهش کردم: 

 

! چه لزویم داره که تا رسیدی - بعد از چندین روز برگشنی

؟ ع  ادت بدیه! منو بازجویی کنن

پوزخند زد و جوایی نداد. نیم خواستم بجنگم. روزها در این 

ت یم خواس خانه تنها بودم و به او فکر کرده بودم. دلم

 آرامش برقرار باشد. دعوا و طعنه حالم را بد یم کرد. گفتم: 

 رویا جون  رو دیدی؟ -

 حالش خوب بود؟  

ون آورد و گفت:   کتش را از تنش بپ 

 

 پ  نوه اش هست.  خوبه! درگ آره! حالش-

؟ -  پشه یا دخپی

 با موهای حنایی ! صورتش کامال شبیه به کرانه -
یه دخپی

 ست.  

 اسمش چیه؟ -
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یس! این اسمو انتخاب کرده چون عقیده داره باید آل-

 یم کنه! 
ی

 مطابق با جامعه ای باشه که توش زندگ

 

 دو سه تا کتاب را روی هم گذاشتم و با اندویه که دست

 خودم نبود گفتم: 

 حامله ست.  مروا هم-

 وقنی یم گم کاووس حرف یم بره و میاره همینه دیگه! -

 نگاهش کردم. 

گ بودم؛ آمده بودم میان آدمهایی که روزی غم داشتم. دلتن

شان شده بودم.  به من نزدیک بودند و خواه ناخواه درگپ 

 گفتم: 

 یعنن حنی اینو هم نباید بدونم؟ -

 

 منه!  مروا خواهر 

 نگاه از من گرفت و به طرف چمدانش رفت:  
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! اما اگر ندوین فکرت - موضوع این نیست که نباید بدوین

ش نیم شه!   هم درگپ 

 

  !  االن به این نیاز داری که در آرامش بایسر

چمدانش را برداشت و به طرف اتاقش رفت. من کتابها را 

خانه رفتم. باید غذایی 
ن حاضن یم همانجا رها کردم و به آشپر

ین گ زینه بود. مشغول کردم ؛ کباب ماهیتابه ای و کته بهپی

 شدم . 

صدایی از سالن نیم آمد. کارم تمام شده بود که از پنجره ی 

خانه دیدمش که به حیاط رفت. باغچه ها را واریس  ن آشپر

کرد  و کنار بوته ی گل رزی تامل کرد و انگشت کشید به 

کتابها را جمع کردم و   غنچه اش! برگشتم به سالن و بقیه ی

 گذاشتم. رسجایشان

ن را چیدم و او هنوز در حیاط بود و این بار با تلفنش  مپ 

حرف یم زد و انگار که مکالمه ی جدی داشت که اینطور 

ه ی موزاییک ها بود و اخم نشسته بود میان ابروانش!   خپ 

 آنقدر نیامد که رفتم به حیاط و از روی ایوان صدایش زدم: 
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ه! ن! ناهکامرا-  ار حاضن

ه و کش دار و من که  همانطور اخم آلود نگاهم کرد. خپ 

خانه عک ن س العمیل جز این از او ندیدم دوباره به آشپر

 برگشتم. آنقدر زره آهنینن که به دور خودش کشیده بود

 نفوذ ناپذیر بود که آدم را ناامید یم کرد.  

 

 306#پست

 

ن منتظرش نشسته بودم؛ باالخره آمد  و دستانش را  پشت مپ 

 درون سینک شست. 

یم دانست. کاری که من از آن متنفر بودم و او هم خوب 

ن نشست و لبخند زد:   پشت مپ 

 

- !  باالخره یه بار من اومدم و تو غذای گرم داشنی

 یی توجه گفتم: 

 نداشتم! چون تو اومدی آماده کردم! -
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 کفگپ  را برداشت : 

  همیشه اول برای خودت ارزش قائل شو! -

 

ازی را  حوصله ی نصیحت نداشتم. ظرف ساالد شپ 

  گذاشتم کنار دستش و گفتم: 

 

 مریم باالخره به فرداد جواب مثبت داد!  -

 رس تکان داد: 

 آره یم دونم! مبارکشون باشه. -

 

 این دوتا جفت همدیگه بودن! 

 تکه ای کباب برداشت و مزه کرد: 

 کم نمکه! -
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. در سکوت و گذبرخاستم و نمکدان را آوردم ن اشتم روی مپ 

وقنی و من در ذهنم مریم را تصور یم کردم  غذا خورد 

روبروی خاله نشسته بود و به امر و نیه هایش گوش یم 

 دادو صبوری پشت صبوری یم کرد تا مراسم تمام شود. 

 لبخند نشست روی لبم. کامران گفت:  
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 چرا یم خندی؟ -

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 یست! م نمه-

 

 دوست دارم بدونم! -

ن چشم دوختم: نیم نگایه به او انداختم و دوباره به   مپ 
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به این فکر یم کنم که مریم توی اون مراسم چطور یم -

 خواد خاله رو تحمل کنه. امر و نیه و حرفهای عجیبش رو! 

 

 یی هیچ عکس العمل خایص گفت: 

ل خار گل دیگه آدم وقنی گل رو انتخاب یم کنه باید تحم-

 رو هم داشته باشه!  

 

 زدم زیر خنده. مات نگاهم کرد: 

 ز زده به رست! امرو -

 میان خنده گفتم: 

 دارم تصور یم کنم که فرداد چه گیل یم تونه باشه. -

 شیپوری یا خرزهره! 

 زد و رسی به تاسف تکان داد و گفت: 
ی

 لبخند کمرنگ

رو اگه مریم این مرحله رو بگذرونه یعنن شاخ غول -

 شکسته. بقیه اش دیگه زیاد سخت نیست! 

 کیم آب خوردم : 
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 الم! یم خوام لباس عقدش رو خودم بدوزم.  براش خوشح-

دهان کامران از جویدن لقمه اش باز ماند و من را نگاه کرد. 

 ذوق زده گفتم: 

بذار این جریانات تموم بشه با هم یم ریم پارچه و تور یم -

 خریم. 

روس رفه ای  دوخت لباس عمن یه دوره ی فوق ح 

 گذروندم! 

 کیل امید به من یم ده! خودم لباسشو بدوزم. اینیم خوام 

 کامران جوایی نداد . در عوض گفت: 

 غذات رو بخور رسد یم شه.  -

و بعد هم برخاست و رفت. و من را با آرزوی کوچکم تنها 

 گذاشت. 
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خانه رسک ن  کشیدم. یم  یه از آشپر
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کرده بود. موهایش را باال زده و شیگ تنش   کت و شلوار 

عطرش خانه را برداشته بود. سه روز گذشته را در خانه 

 نبود. 

اول صبح یم رفت و شب یم آمد. بینمان یک سالم و 

 علیک رد و بدل یم شد. 

خورده بود و بر یم گشت. من هرشب شامش را هم

 منتظرش یم ماندم. 

 توجیه به من نداشت. اما او زیاد 

 اهمینی نیم داد که کل روز تنها هستم. 

 

 دیشب با یک دسته گل رز آمده بود.  

ن میان مبل ها  گلها را گذاشت داخل گلدان و آورد وسط مپ 

 نشان دادم. تلویزیونقرار داد. من خودم را رسگرم

 او گفت: 
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رفته بودم باغ بابا! غنچه های بوته های رز باز شده -

 واسه خونه! ماین چند تا رو آورد بودند. 

 زمزمه کردم: 

 خدا رحمتش کنه! -

 

 قشنگن! 

 زیر لب گفت: 

؟ -  ممنون. جر نگاه یم کنن

 

 شانه باال انداختم: 

 رسیال تکراری! -

مکث کرد. دو سه دقیقه ای همانطور ایستاده به تلویزیون 

ه شد وگفت:   خپ 

 

رسیال ترگ چیه که تکرارش رو وقتت رو بیهوده نگذرون. -

ن مفید تر انتخاب کن! هم نگاه  ؟ یه چپ   یم کنن
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 شانه باال انداختم: 

حوصله اش رو ندارم ! فقط یم خوام یه صدا و تصویر -

 باشه که تنها نمونم.  

 ت کرد! سکو 
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 ! ن  همی 

 کل مکالمه ی ما بعد از سه روز  در این حد بود! 

 

بعد او رفت به اتاقش و من یه به گلهای رز تازه ی صوریی  

 رد نگاه کردم. و ز 

 حاال فصل گل ادرییس نبود! 
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اما این رزها من را به یاد ادرییس ها انداخت. آن وقتها هم 

 دسته گل یم آورد . 

 

 ای من. و فقط ادرییس یم آورد. اما فقط بر 

ن عوض شده بود.   جای همه چپ 

ن   وک او برای خانه اش گل یم آورد. برای تزیی  ها و من مپی ن مپ 

 خانه ی قدییم . ی این  افتاده بودم گوشه

 طرد شده از کل دنیا و آدمها.  .  

! به جز چای !  ن  بهانه ای نداشتم  برای به سالن رفیی

و و کنارش نقل بادام گذاشتم پس دو فنجان چای ریختم  

 گذاشتم و یی هدف 
ن   چویی  را روی مپ 

به سالن رفتم. سینن

ون کشیدم و نشس تم. زیر یگ از کتاب ها را از کتابخانه بپ 

چشیم نگاهش یم کردم. آنقدر در آن کت و شلوار شیک و 

ه یم کند.   جذاب است که چشم آدم را خپ 

از دنده ی چپ بلند  نگاهم را غافگلپ   کرد و لبخندی زد.  

نشده بود. روی کاناپه نشست و فنجان چایش را برداشت و 

 گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1677  

؟  -  جر یم خوین

د. نشانش دادم. به جلد کتاب نگاه کردم. مثنوی معنوی بو 

 زد زیر خنده: 

 خوب! خییل هم-

جوایی ندادم. یم دانستم منظورش چیست! من اهل 

خواندن اینطور کتاب ها نبودم. و دستم رو شده بود. کتاب 

ن گذاشتم و گفتم:   را روی مپ 

! درسته که اینجا خونه ی تو - شبها خییل رس و صدا یم کنن

 هست اما من واقعا شبها خواب ندارم! 

 عجب گفت: تم

 من؟ چه رس و صدایی کردم؟  -

حرف یم زدی! به زباین که من تا سه و چهار صبح با تلفن-

 نیم شناختم و این آزار دهنده ست. 

 تکان داد: رسی به نشانه ی فهمیدن

 انقدر بلند باشه!  که صدامفکر نیم کردم-

 فنجان چایم  را بر داشتم : 
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! ای من ترسنا شبا خونه خییل ساکته و صداها بر - ن  ک هسیی

 چرا؟  -

ن تکان  دادم:   رسم را به طرفی 

 کردم و از سایه ی خودم هم یم -
ی

چون مدتها تنها زندگ

 ترسیدم. گوشم به صداها حساس بود! 

در سکوت نگاهم کرد. فنجان چای نیم خورده اش را به 

 سینن بر گرداند و بر خاست و گفت: 

ی گذشته و تو هم تو  اینجا هیچ اتفاق بدی نیم افته. امنه-

 نیسنی .  

 بعد کتش را مرتب کرد: 

 من دیر میام.  -

 ناامیدانه نگاهش کردم: 

 بسالمت!هر جا یم ری خوش بگذره! -

ن گفت:  ن رفیی  پشت کرد به من و حی 

 تو بخواب. منم که خودم کلید دارم!  -
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سم کجا یم رود و چرا اینقدر  و رفت. دلم یم خواست بپر

سم  اما خواست خییل شیک کرده. دلم یم  سوالها بپر

سیدم. چون به خودم این حق را نیم دادم که در کارش  نپر

 دخالت کنم.  

کیم تلویزیون نگاه کردم. ظرف ها را شستم. مدلهای لباس 

 را نگاه کردم. 

 

حنی اینستاگرام جبل را چک کردم و فهمیدم امشب را در 

 اتریش بوده. 

 اموش بود! هم تلفنش خ و این بار دوباره به جنان زنگ زدم

که خطش را عوض کرده و نتیجه رسیده بودمدیگر به این

 این شاید به خاطر تهدیدات کامران بوده باشد. 

قبول کرده بودم که جنان دوسنی در گذشته ام بوده. 

دوسنی که در حال حاضن هیچ کیس  تمایل به بودنش 

 من!   ندارد. یک  لکه ی ننگ مثل خودم! و یا شاید بدتر از 

 ساعت نیم گذشت . 
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  نیم دانستم  ۹تازه شده بود 
ی
شب و من از یی حوصلگ

وع به چکار کنم! باالخره یک رمان خارجی بر داشتم و رسر 

خواندن کردم. اینطور چشمانم هم خسته یم شدند عالوه 

بر اینکه ذهنم هم درگپ  داستان یم شد و به داستان تلخ 

ه بودم که زنگ خودم فکر نیم کردم. ده صفحه خواند

 خانه را زدند. 

 برخاستم و به طرف آیفون رفتم. 

 

ون را نگاه کردم. کوچه پر از اتومبیل بود.   از مانیتور بپ 

ن ایستاده م ی آرایش کرده جلوی دوربی  تعجب شدم. دخپی

 بود. گفتم: 

 بله؟ -

 بشاش و رسزنده گفت: 

ل محسنن اینجاست؟- ن  سالم خانم مپن
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 گفتم: 

ن جابله ه-  ست! می 

 گفت: 

 مریم هستیم ! ما دوستان-

 

 واسه جشن نامزدی اومدیم! 

ور خایل شد. یکهو دنیا روی رسم خراب شد. به ز توی دلم

 گفتم: 

ل محسنن - ن اشتباه اومدین اون در بزرگ قهوه ای مپن

 هست! 

 

ون را نگاه کردم.   ن آیفون بپ  و گویسر را گذاشتم و از دوربی 

ل ها ردیف کنار دیوار پارک شده کوچه شلوغ بود. اتومبی

 بودند. 
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ها هم اتومبیلشان را پارک کردند و پشت در خانه ی   دخپی

 یی بعد وارد خانه شدند. بابا مهران ایستادند و لحظا

حقیقت تلچن بود. زهر آلود و ناگهاین فهمیده بودم که 

نه یک مراسم هست. آن همامشب نامزدی خواهرم

ر خانه ی پدری! به زحمت کوچک ؛ که یک جشن بزرگ  د

راه رفته تا آیفون را برگشتم ؛ دوباره روی کاناپه نشستم و 

  اینبار ناباور دور و ورم را نگاه کردم. 

 

 من تنها بودم! 

 

کت کنم. من الیق حضور  کیس نخواسته بود در مراسم رسر

 جمع نبودم. در آن
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 دست گذاشتم روی گلویم. 
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 نفسم باال نیم آمد. 

 

از آنجا بود. کامران شیک کرده و رفته بود جشن خواهر و آ

 من! 

 خواهر مورد اعتمادم. مونسم و تنها دارایی ام در این دنیا! 

من یم خواستم برای مریم لباس بدوزم. اشکم چکید.  

 شماره ی مریم را گرفتم. آنقدر بوق خورد تا اشغال شد. 

س نبود! ره ایم کرده شماره ی کامران را گرفتم اما در دسپی

 بودند به حال خودم. 

 

 در فاصله ای اندک از خانواده ام بودم و انگار نبودم. 

وع کردم به لرزیدن. حالم بد ش د. خییل بد! بعد حس رسر

 دوتایی شده. چشمانم سیایه یم رفت . به 
ن کردم همه چپ 

زحمت روی کاناپه دراز کشیدم. خییل سخت و ترسناک 

 بود! 
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 هم. جان بدانگار یم خواستم
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 چقدر زمان گذشت را نیم دانم! 

 

اما وقنی توانستم از جا بلند شوم که سکوت شب حیاط و 

 ود. خانه را پر کرده ب

 

 من اشکهایم را در سکوت ریختم  و قلبم هزارپاره شد . 

 اما هیچ کیس نفهمید.  

حنی خانه هم در سکوت محض شاهد این ویراین بود. 

 رسدم شده بود. 
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احساس کسالت فقط از درد عظیم روحیم زیدن و این لر  

 بود. 

ون   خدا یم داند که چطور از طوفان روج ام خودم را بپ 

امم  کشیدم. این که دانسته بودم ؛ درجه ی ارزش و احپی

 چقدر هست باعث این تزلزل شده بود. 

 

من برای آنها ارزیسر نداشتم. شاید من را برای انتقام 

 برگردانده بودند. 

 

 رای آنکه در این خانه و در تنهاییم بپوسم و هم ب شاید  

م.   بمپ 

 مریم!  

جانم به جانش بسته هم من خواهر بزرگم همان که یم گفتم

 را

ی آمد.   ن ن چپ   به حساب آدم نیاورده بود!  صدای شکسیی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1686  

یکهو تکان شدیدی خوردم. کیس در خانه نبود و این  

ن عجیب به نظر یم رسید. با دلهره و پ ا صدای شکسیی

ط کشان به اتاق ها رسک کشیدم و از پشت پنجره حیا

ی  پشنی را نگاه کردم. فکرم درست کار نیم کرد. آنجا خپی

 نبود. به سالن برگشتم... 

 

ن بود و رماین که یم خواندم  مثنوی معنوی همانجا روی مپ 

ن افتاده بود.   روی زمی 

 

 نیم دانستم باید چکار کنم!  

 

ه کردم. آسمان هم ابری بود رفتم پشت پنجره وحیاط را نگا

ی از آفتاب سوزان ظهر آمد. صدای رعد و برق یم  و  خپی

 نبود. 

 

انگار آسمان هم برای من اشک یم ریخت. نشستم پشت 

 پنجره و صورت داغم را چسباندم به شیشه ی یخ زده. 
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 که  زخم برداشته و ترمیم شده بود. همان بخش از صورتم

ا آتش دلم هنوز هم شعله ور رسما نفوذ کرد به پوستم. ام 

 نها ترین آدم روی زمینم. ود. احساس یم کردم تب

 

شماره ی جبل را گرفتم. زنگ خورد و جواب نداد. چقدر  

 احتیاج داشتم که با او حرف بزنم. 

 

چقدر دلم یم خواست کیس کنارم بود که من را با تمام  

 ناپایک ها یم بخواهد. 

 

گذشته ام را بخشیده بود جبل من را خواسته بود. حنی کل  

 خواستم.  فقط کامران را یم اما من

 

 قدر لحظه های عاشقی او  و باهم بودنمان را نیم فهمیدم.  
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حاال اینجا بودم. کنار کامران.  مردی که عاشقش بودم و 

جان بدهم. اما از کامران فقط برای داشتنش حاضن بودم

عاشق را  نگاهاحساس و آنیک شمایل جا مانده بود! آن

 جایی جا گذاشته بود . 

 قلبم سوخت.   

حسادت جوانه زد توی دلم ؛ آواز هم آنجا بود! خواهر 

م!   کوچکپی

 

 که مانده بودم . چقدر من احمق بودم

یک لحظه به رسم زد از خانه ی کامران بروم. اما کجا؟ چه  

 جایی را داشتم که بروم؟ 

 

 جایی را نداشتم! جز خانه ی مریم

 

ران و عمو سامان  خارج از خانه ی بابا مهت دوسنی هیچ وق

 نداشتم. و آخرین دوسنی هم که پیدا کردم؛ 
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 عامل بیچارگیم شد.  

 رعد و برق حیاط را روشن کرد. 

 

سیدم! منن که از رعد و برق وحشت داشتم؛ قید   من نپی

 دنیا را زده بودم. 

 

 313#پست

 

 

 چه تریس باالتر از طرد

 

 ؟ و نادیده گرفته شدن 

 

 هر دو را تجربه کرده بودم.  
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حاال دلم یم خواست وسط حیاط بایستم و رعد بزند به  

 تنم و نابودم کند. 

رعد و برق دیگری زد و همزمان برق قطع شد. خانه در 

 سیایه فرو رفت. 

 صدای باران تنها صدایی بود که یم شنیدم.  

 

حیاط حجم تاریگ بود که درختان مثل دیوو در آن قد  

 ده بودند. کشی

 نبود. حنی شومینه هم روشن 

 

نور گویسر را انداختم روی وسایل سالن  و شمعدان برنزی 

 نبود. را دیدم اما شمع در آن

 

به زحمت و با التهاب تن و اضطراب روحم جنگیدم تا به  

خانه رسیدم.  ن  آشپر
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ون آوردم و  خانه بپ  ن تنها شمغ که داستیم را از کشوی آشپر

مان فندک کوچک آیی رنگ که با آن فندک مریم را ه

 سیگارش را روشن یم کرد ؛ 

از داخل کشو چنگ زدم و بغضم را فرو دادم. شمع روشن 

 شمعدان برنچی  گذاشتم.  درونو کردم و بردم

 

 نیمه شب شده بود!  

 

نگران هستم! نگران اینکه یک آن به خودم آمدم و دیدم 

ما بعد یادم آمد که نزند؛ انبودن برق  جشن مریم را به هم

 بابا مهران در گذشته ی دور موتور برق خریده بود!  

 

 خپی آنها در روشنایی بودند و از حاِل مِن مانده در تاریگ

 نداشتند. 
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شمع به نیمه رسیدو نه کامران آمد و نه برق وصل شد. کز 

کردم روی کاناپه و همانطور که به نوِر شعله ی شمع نگاه 

 رخوت نشست در تنم. یم کردم؛ احساس 

 حالم خوش نبود!  

رسگیجه رهایم نیم کرد. با تمام وجودم به حضور یک آدم 

آنچنان من را پراند  نیاز داشتم. صدای بلند بسته شدن در 

ن افتادم. شمع در حال تمام شدن  که از روی کاناپه به زمی 

 بود.  خوابالود و بیمار به حیاط تاریک چشم دوختم . 

ی نیم دیدم.  ن هرو ایستاده بود و با قفل کیس پشت در را  چپ 

 ور یم رفت. 

 

 آب دهانم را فرو دادم و پشت در رفتم و گفتم: 

 کیه؟  -

 ره گفتم: جواب نداد. دوبا

 کیه؟! -

 صدای خشن و رسد کامران به گوشم رسید: 
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 باز کن این در لعننی رو!  -

 

در را به رسعت باز کردم. وارد شد و من صورتش را نیم 

 م. دید

 

 گفت:  
ی
 با یی حوصلگ

 

 چراغا رو چرا خاموش کردی؟ -

 زمزمه کردم: 

 برق ها قطع شدن. چند ساعته برق نداریم! -

 

 314#پست

 

 اندگ در سکوت همانجا ایستاد
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 و انگار من را نگاه یم کرد.  

 

 رسم به دوران افتاده بود.  

 

کیم نزدیک شد. دهانش بوی الکل یم داد. من نای تکان 

 نداشتم. با صدای کش داری گفت: خوردن 

 ترسیدی؟ -

 لب زدم : 

 نه!  -

یک قدم دیگر برداشت. حاال به دیوار چسبیده بودم و او 

بلم بود. بوی نای باران و پارچه ی نم خورده یم داد هم مقا

 و بوی الکل. 

 

 گفت:   
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 تو که از رعد و برق یم ترسیدی؟  -

 چه یم دانست از دل من: 

 

 ؛ تنهام ! ام و چه نخوامچه بخو ه فهمیدمآره اما امشب ک-

 

 ترسمو زیر پا گذاشتم. 

 

! تو بگو! فهمیدم ترسناک تر از رعد و برق اینه که طرد بیسر

 نامزدی مریم بهت خوش گذشت؟  

 سکوت کرد. و جرات من زیاد شد: 

 

 نیم خواست پنهانکاری کنید. -

 

یم دونستم اونجا جای من نیست و اضاری به من خودم

 نداشتم. ومدنا
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 چطور انقدر قشنگ نقش بازی یم کنید؟  

 رد و بازویم را گرفت: دستش را پیش آو 

 آشا... -

 بغض آلود گفتم: 

 

؟-  یم شه دستمو ول کنن

 

؟   یم شه دور بایسنی
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 تکان نخورد. 
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حنی حس کردم که نیم تنه اش چسبید به تنم. و نفسش  

 رها شد کنار گوشم: 

 

تا زماین قشنگه که کیس دروش گندمندم زار... یم دوین گ-

 نکنه. 

 

 یا ناغافل کیس آتیش به خرمنش نندازه.  

 

وی   وقنی آتیش افتاد به خرمن گندم زار. همینطوری پیشر

یم کنه و با خودش همه چیو یم سوزونه...حنی اطرافیانش 

 رو! 

 

 چکیدند. گفتم: اشکهایم
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! حاال ازمن دور شو چون-
ی

حالمو بد یم  تو درست یم گ

 !  کنن

 

د. شامه ام درگپ  بوی تنش فشار دستش را دور کمرم زیاد کر 

 بود و تنم یی جان ار از آنکه بخواهد با او مبارزه کند. 

 

 با طعنه گفت: 

 

 من حال تو رو بد یم کنم؟

 

مردهام. فرض تو که عادت داری! فرض کن منم یگ از اون 

؟ چنیستم! یم خوام ببینمکن من کامران  طور راضیم یم کنن

 

 و لبش را چسباند به گردنم. 

 

 فتم: گ
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! االنم مسنی و - کامران! ولم کن! تو کیس جز خودت نیسنی

 ! . از من فاصله بگپ   چکار یم کنن
 نیم دوین

د روی گردنم .   لبش را به شدت فشر

 

 نریم لبهایش را حس کردم. 

 

نفس داغش  پوستم را مور مور کرد. قلبم  مثل گنجشک 

یم زد. مکث کردو بعد ناگهاین خودش را عقب کشید و 

 فت: گ

 

 یم خوره! حالم ازت بهم-

 

یم هات!   از تو و اون یی رسر
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 منو! عشقمو! دوست داشتنم  رو  
ی

چطور تونسنی  زندگ

 نابود کنن ؟ چطور؟! 

 

 کشید. و دست کشید به موهایش و تند تند نفس  

 

 فقط توانستم بگویم:  

 

 ببخشید!  -

ن یک کلمه تمام کردم و  الم و غصهکل درد و  ام را در همی 

ن کشیدم.   پاهای یی حسم را به زحمت روی زمی 

چند قدم دور شدم که خانه در چشم برهم زدین روشن 

شد. برق ها وصل شده بودند. برگشتم و پشت رسم را نگاه 

 کردم. 

 

شگ بود. گوشه ی لبش خون آلود چشمان مست کامران ا 

 نیاوردم ؛ سیاه بود! دیگر دوام و زیر یگ از چشمانش
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ن سقوط کردم. او آمده بود! استقامت   همانجا روی زمی 

 کافن بود! 

 

 #گذشته 
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ن نذر و نیاز کردم به شمال مامان من را  که  موقع رفیی

 بفرستد داخل اتومبیل کامران. 

 

 از ته دلم از خدا خواستم و خدا حرفم را شنید. 

ن بابا مهران.  ان رفتیم و بقیه با من و آواز با کامر    ماشی 
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 زدم. من روی صندیل جلو نشستم 
ی

 و عینک آفتایی بزرگ

 حس خویی داشتم.  

 عاشقش شده بودم و سالها یم کنار کیس ب  
ی

ودم که به تازگ

 شناختمش. 

کامران بلوز و شلوار راحت تنش کرده بود و در آرامش 

 یم کرد. 
ی

 رانندگ

ه دست فرمان کامران درجه بابا مهران همیشه یم گفت ک

ک است. آواز روی صندیل عقب لم داده بود و مثل ی

ن درو هر چه در سبد تغذیه بود را یم خورد.   ماشی 

 

ه شده بود. برای آنکه    کامران کم حرف بود وبه جاده خپ 

 رس حرف را باز کنم گفتم: 

 دوستت اومد پیشت؟ -

 

 از رس شانه نگاهم کرد: 

 آره چطور مگه؟ -
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دم:  تانمانگش  را به هم فشر

 چه شکلیه؟ -

؟ -  جر

ت! -  دوست دخپی

ن بلندی کشید:   آواز هی 

 

 اوووو کایم دوست دخپی داره؟ -

 و اخم غلییطن برایش کردم: برگشتم 

 فضویل موقوف بچه! -

 

 لبهایش را جمع کرد: 

 من بچه نیستم! -

 هم قدم بلند شده، هم چند روز دیگه  ده سالم یم شه! 

 غم و گفتم: جلوی دمافتمانگشتم را گر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1704  

 هیس! پفکت رو بخور! -

 

 کامران گفت: 

 

- !  تقصپ  توئه دیگه! هر حرفن به زبونت بیاد یم زین

 

 آواز نقشه ام را خراب کرد و کامران توضیچ نداد.  

به و خواستم  صحبت را بکشانموهر بار که حرف زدم

 سمت دوستش؛ 

 

و یی تجربه یی میل بحث را عوض کرد. من دخپی نوجوان 

ی و یا زب ی نیم ای بودم که از دلپی ن ن هیچ چپ  ان ریخیی

 دانستم . 
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ایم را در آخر رس هم آواز خوابید و من هم هندزفری ه

گوشم چپاندم و چشمانم را بستم. کامران آن روز نفوذ 

 ناپذیر شده بود. 

 

عرص رسیدیم ویال. خانواده خاله و عمو سامان در باغ 

کرانه والیبال بازی یم کردند و خاله نشسته بودند. فرداد و  

 شام بود. در حال خرد کردن مرغ برای جوجه کباب 

 

ت و شیکش خییل از خاله مامان با آن لباس های گرانقیم

 رستر به نظر یم رسید. 

 اما دلش برای خواهر سننی  اش یم رفت. 

 

 اگر خاله یم گفت بمپ  مامان یم مرد.  
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نده ی خانواده ام هست . همیشه یم گفت آبچی تنها بازمو  

ویی از بابا مهران استقبال کرد و بعد آقا فر 
هنگ با خورسر

 برای همه از سماور برنچی چای ریخت. 

مریم از لحظه ای که رسیدیم فقط چشمش به فرداد بود  

که مثل همیشه بشاش و خنده رو با همه شوجن یم کرد و 

 گایه هم نگایه به مریم یم انداخت. 

سفر بودن با کامران و خسته بودم از هممن یی حوصله و  

مریم دمغ از فرداد که کنار مروا نشسته بود و با هم از 

مامان، رویا خانم و خاله که کار دانشگاه حرف یم زدند. 

 خرد کردن مرغ ها را تمام کرده بود به داخل ویال رفتند... 
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 #گذشته

 

 

لب کوچک حرف یم زد و ق. کامران راه یم رفت و با تلفن

 من شکسته بود ؛ 
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ش حرف یم زند. آن شب  چون یم دانستم با دوست دخپی

 خواند. آقا فرهنگ برایمان سه تار زد و 

جوجه کباب خوردیم و همه گفتند و خندیدند و من با  

 قلبم درگپ  بودم. 

 سوزناک یم خواند؛حنی وقنی آقا فرهنگ

 

ا مسخره حرف یم زد. فرداد باشکم چکید. انگار از دل من 

 بازی گفت: 

 

؟ -  آشا! آبغوره نگپ  ! مگه عاشقی

 مامان دلخور گفت: 

 

 وا فرداد این حرفا چیه؟-

 نوز بچه ست.  آشا ه 

 خاله گفت: 
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ن - ماشاال انقدر خوشگل و خانم شده که شک ندارم همی 

 حاال هم کیل خواستگار و خواهان داره. 

 

ند و ما کامران و فرداد کنار هم  روی صندیل نشسته بود

ها روی تخت . رویا  ها کنار بزرگپی  جون گفت:  دخپی

ا خییل زود بزرگ-  یم شن. دخپی

 

 ه کرانه داره یم ره!  نیم شه کمن باورم

 و رو کرد به عمو سامان: 

 

مو نیم تونم-  تحمل کنم.  سامان من دوری دخپی

و بغض کرد. کرانه دست انداخت دور گردن مادرش و 

 .  خودش را چسباند به او 

 مامان گفت: 
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رویا جون این یه حقیقته که باید باورش کنیم. بچه هامون -

بزرگ شدن و باید به دوری و مستقل بودنشون هم عادت 

 کنیم.  

رویا جون گونه ی کرانه را بوسید و به کامران نگاه پر محبنی 

 انداخت: 

 

. به کامران هم گفتم اگر بخواد - ن هر دوشون به جونم بسیی

ه و  دش یم دونه. دلم یم خواد  از من دور بشه خو زن بگپ 

ه .   از فامیل زن بگپ 

کامران با لبخند به مادرش نگاه کرد. دل من ین لرزید. رویا 

 جون گفت: 

 

 یه چند تا دخپی خوب هم واسش رساغ دارم! -

 

ایشاال درسش تموم بشه بعد! یگ در سطح سن و سال و  

 تحصیالت خودش!  
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چرخید طرف من افتاد. نگاه همه استکان چای از دست من 

 . لبم را گزیدم: 

 

 ببخشید یهو افتاد! -

 

 مامان گفت: 

؟ -  فدای رست. خودت که نسوخنی

 

ن تکان دادم. کامران به من نگاه  بغض آلود رسم را به طرفی 

یم کرد و من دستپاچه برخاستم و به طرف ساختمان رفتم. 

 مامان گفت: 

؟ -  آشا؟ کجا یم ری؟نکنه سوخنی

 

 یی قید داد زدم: 
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- !  نه هیچیم نشد! یم رم دستشویی

جمع نجات دادم. یی هدف چند دقیقه در و خودم را از آن

ن ایستادم و به خودم در آیینه چشم دستشویی ط بقه ی پایی 

 دوختم. نقیص نداشتم. تنها مشکل من سن و سالم بود ! 

 

 318#پست

 #گذشته 

 

 

ا کودک فرض من عاشق شده بودم در حایل که همه من ر 

 یم کردند . 

 

سال تفاوت سنن به قدر  ۶رس انگشنی حساب کردم و  

 شصت سال در نظرم جلوه کرد. 
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باید کاری یم کردم. باید یک جوری کامران را به  

 عالقمند یم کردم. خودم

 

اما هیچ رایه بلد نبودم. من فقط یم توانستم نگاهش کنم 

 م. و یا کارهای مورد عالقه اش را انجام بده

هایی از او یم دا 
ن اهن آلبالو گیالیس چپ  نستم؛ مثال او از پپ 

 خوشش یم آمد. 

 

 چای را به قهوه ترجیح یم داد. 

 

ی و آبگوشت بود. با فست فود موافق   ن عاشق قرمه سپی

 نبود. 

 از موسیقی سننی لذت یم برد. فرانسه را دوست داشت. 

یباتر یم یا مثال بارها گفته بود که موهای پریشان من را ز   

 رس بخوانم . کند و یا خوب د
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م. بلند نخندم. و هرچه فکر  کردم   ریایصن را خوب یاد بگپ 

ن اضافه تری در ذهنم نبود.    چپ 

 

ون آمدم.   در دستشویی را باز کردم و دست از پا درازتر بپ 

 

 319#پست

 

 #گذشته 

 

 

 صدای کامران بود که گفت: 

 

 گندم زار! حالت خوبه؟ -

 

 ان بدهم. جیم خواستم
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 یم لرزیدند . به زحمت گفتم: دستانم 

 برات مهمه؟ -

 

 متعجب شد! اخمهایش در هم رفت: 

 

 رست به جایی خورده؟ -

 

 معلومه که مهمه؟  

 

چشمانم پر از اشک شدند. جلو آمد . خییل نزدیک به من 

ایستاد. قدش خییل بلندتر از من بود. تا سینه اش یم 

 رسیدم. 

 

گرفت و رسم را باال آورد.   چانه ام را با نوک انگشتانش 

 چشم در چشم شدیم. 
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 نگاه من عاشق و شیدا بود و نگاه او کنجکا و. گفت: 

 

 نکنه بدنت سوخته؟ -

 

؟   چته تو امروز؟ خییل دمغن

 از تهران که حرکت کردیم همینطوری بودی!  

 

 چطور جرات کردم و گفتم: نیم دانم

 

ی؟ -  یم خوای زن بگپ 

 

ز زیر چانه ام برداشت و در سکوت ادستش را  یکه خورد. 

 نگاهم کرد. بعد از کیم گفت: 
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به هر حال هر کیس یه روزی تشکیل خانواده یم ده! این  -

 چه ایرادی داره؟ 

 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

- !  هیچر

ون داد:   نفسش را به شدت بپ 

 

 دیوونه! جر شده؟-

 

 چرا انقدر عجیب شدی؟  

 

ی ک ن ذهنم آمد ؛ دیالوگ فیلم رمانتیگ بود که ه  به تنها چپ 

 تازه دیده بودم: . 

 

این بلوز خییل بهت میاد. صورتت رو روشن تر کرده. انگار -

 چشمات هم پر از نوره.  
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چشمانش گرد شدند . کف دستش را گذاشت روی پیشاین  

 من و گفت: 

؟ -
ی

 تب داری؟ هذیون یم گ

 

و کنجکاوی و شیطنت رنجیدم. دل نازک شده بودم. از آن 

ی نبود!   کارهای بچه گانه خپی

 

 گفتم:   

 

ه ! -  هیچ کیس منو جدی نیم گپ 

 

 تو! تویی که فکر یم کردم منو خوب یم شنایس!  
 حنی

کم با مروا و  و دویدم به طرف پله ها و خودم را به اتاق مشپی

 مریم رساندم . 
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ی در را بستم و رفتم روی تخت دراز کشیدم و پتو را تا رو 

 رسم بردم. 

 

ون صدای خنده یم آمد. اما من اشک یم ریختم.    از بپ 

 

  320#پست

 

 #گذشته

 

 

 

اهن آلبالو   گیالیس که خودم روز بعد دلم را به دریا زدم و پپ 

 دوخته بودم  را تن کردم. 
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همان که کامران یم پسندید . لباس را از روی الگوی مجله  

. تمام  ی مد مامان چیدم و با چرخ ساده ی آرزو  ن دوخیی

 درز ها را  به عشق   خوشحایل کامران دوختم. 

 

اهنم زیبا بود.  خییل  خودم را جلوی آیینه نگاه کردم. پپ 

 بود! ذوقش را داشتم مبتدی ویل  زیبا 

 

ن بلندی کشید و  ن کیس که من را دید آواز بود. هی  اولی 

 گفت: 

ن شده مثل آدم-  بزرگاای وای آشا رو ببی 

 ا مهران رسک کشید . ل برگرداند و بابمامان رسش را کام

خاله با اخم و رویا جون با خنده نگاهم کردند. مریم و مروا 

زیر چانه اش و یی  ماتم بودند و کرانه دستش را زده بود 

 تفاوت به من چشم دوخته بود. آقا فرهنگ خندان گفت: 

 

 خب ! -
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مون یه شبه عوض شد!   دخپی

 

بش را میان دندان عمو سامان چایش را خورد. فرداد  ل

 ندد و کامران . گرفته بود تا نخ

 

اخمالود بود. و کاوش گر به من چشم دوخته بود. به  

ن  رفته و صندیل را عقب زحمت قدم برداشتم و به طرف مپ 

ن مامان و مریم نشستم.   کشیدم و بی 

 درست روبروی کامران و فرداد. مامان گفت:  

 این چه رس و وضعیه؟ -

 

 جا آوردی؟این لباس رو از ک

 

 صورتم گر گرفته بود. گفتم: 

 

 خودم دوختم! -
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 رویا جون گفت: 

مندی! - ؟ چه دخپی هپن  وای ماشاال ! واقعا خودت دوخنی

دلم آب شد از تعریف او.  رسم را باال آوردم و به قند توی 

خاله شدم که موذیانه و جای رویا جون چشم در چشم

 ناباور نگاهم یم کرد. 

 

 مامان گفت: کرد برایم و رو به   بعد پشت چشیم  نازک 

ت درسخون- نیست . بذار بره کالس خیایط آال این دخپی

ه.  ی یاد بگپ 
 الاقل یه هپن

 من زبان کشیدم: 

 

ستان و طراج - چرا برم کالس خیایط؟ یم خوام برم هپن

 دوخت  بخونم. 

 

ن کوبید:   مامان لیوانش را روی مپ 
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ا نیست! باید مثل آدم درس بخوین -  اونم توی یه از این خپی

 رشته ی خوب! 

منده بودم. مریم کنار گوشم گفت:   ناامید و رسر

 

 این رژ لب چیه زدی؟ -

 

کردم متاثر چشم دوخته بود   لبم را گزیدم. و به کامران نگاه

 به من. هر چه کردم نتوانستم لبخند بزنم. 

 

 321#پست

 

 #گذشته

 

 رویا جون گفت: 
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 دس بشن! آال جان همه که قرار نیست دکپی و مهن-

این بچه از حاال داره برای خودش لباس یم دوزه. چرا فکر 

یم کنن خیایط کار و شغل بدیه! اگر به آشا بها بدی شک 

ندارم که یگ از طراح های خوب بشه. اصال به وقتش 

ین گزینه ست.   بفرستش اونور...ایتالیا  یا فرانسه بهپی

 

ن رانم را میان دو انگشتش فشر   د و من آخمامان از زیر مپ 

بلندی گفتم. عادت داشت به این تنبیه. من و مریم را گایه 

 اینطور تنبیه یم کرد. 

همه به من نگاه کردند و من بیشپی خجالت کشیدم. بابا 

 مهران برای آنکه به بحث خاتمه دهد گفت: 

 

حاال فعال از این جریان بگذریم. برای آشا هم یه تصمیم -

یم.   خوب یم گپ 

 

م. اخم نکرده بود و با لبخند فش چرخاندرسم را به طر 

 من را تماشا یم کرد. مامان کنار گوشم گفت: 
ی

 کمرنگ
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بعدا به خدمتت یم رسم.  خودت رو کردی شبیه به -

 دلقک ! 

 

 نگاه ناامیدم را به او دوختم . از چشمانش غضب یم بارید. 

کار اشتبایه کرده بودم. اما برای به دست آوردن دل مردی 

 . پرستیدمش بود که یم

 

 322#پست

 #گذشته

 

که زیر گریه نزنم که حس یم آنقدر جلوی خودم را گرفتم

 کردم نفسم باال نیم آید . 

 

ی که مریم برایم گرفته بود را با بغض  لقمه ی نان و پنپ 

 جویدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1725  

من کامران زودتر از همه و درست پنج دقیقه بعد از آمدن  

ن برخاست.   تشکر کرد و از پشت مپ 

 ر امیدم را هم از دست دادم. نها نو و من ت

 

مثل  زهرمار بود؛ برای فرار بعد از صبحانه ای که برایم

کردن از خشم مامان به باغ پشت ویال رفتم.  و خودم را با 

 نیم خواستم مقابل آنها باشم.  مرغایی ها  رسگرم کردم . 

 

نشسته بودم زیر درخت پرتغال و با شاخه ی خشکیده ای 

من را از زه و مرطوب یم زدم که صدای کامرانزیر خاک تا

 جا پراند. 

 

پشت رسم ایستاده بود و به من نگاه یم کرد. از رس شانه ام  

 نگاهش کردم . 
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م. سایه اش افتاده بود روی  ن پاهایم جان نداشتند که برخپ 

 اندامم. زبانم بند آمده بود. او گفت: 

ا دارن- ؟ دخپی یا . پاسو تو هم یم رن در چرا اینجا تنها نشسنی

 برو! 

 

 شانه باال انداختم: 

 راحتم! -

ی  جلوتر  ن آمد. هنوز طعم رژ لب مروا را حس یم کردم. چپ 

 شبیه به آلبالو!  

 

 کامران گفت: 

؟- اهن رو خودت دوخنی  واقعا این پپ 

 زمزمه کردم: 

 آره! -

کنارم نشست و به دستم که چوب خشکیده را گرفته 

 نگاه کرد: بودم
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اهن رو دوخنی واسه جر این پ-  ؟پ 

 به س
ی

طح خاک آمد و خاک ها را کنار زدم. کرم قرمز رنگ

 دور چوب پیچید: 

اهن - خب دوست داشتم. خودمو تصور کردم که با پپ 

ن گلهای ادرییس راه یم رم...   آلبالو گیالیس بی 

 ناله وار گفت: 

 آشا! این دلقک بازی صبح به خاطر حرف من بود؟-

 دلخور نگاهش کردم: 

ط تنها کاری که بلد بودم رو انجام نیستم. فقمن دلقک -

 دادم. 

م رخم نگاه یم کرد و من سنگینن نگاهش را حس یم به  نی

 کردم. بعد فکر فرو رفت و چون سکوت من را دید ؛ گفت: 

 تو...تو خییل کوچولویی آشا! من متعجب شدم! -

پس فهمیده بود که به او احسایس دارم. جرات پیدا کردم و 

 گفتم: 
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همیشه اینقدری بمونم. منم دو سال دیگه  نیست قرار -

 بعد کیل خاطر خواه پیدا یم کنم. ویل من...  بزرگ یم شم. 

 با حالت عجینی نگاهم کرد: 

؟-  ویل تو جر

 

اف کنمنیم دانستم یا نه. یم ترسیدم که از من اعپی

 کارم اشتباه باشد . گفتم: شود. یم ترسیدمگریزان

 

 ز گل ادرییس هست. که پر امن عاشق جایی هستم-

د . کرم قرمز  نوک چوب را رها کرد و لبهایش را به هم فشر

 روی خاک راه افتاد.  کامران زمزمه کرد: 

 گندم زار... -

 

ه ی اجزای صورتم بود:   نگاهش کردم. چشمانش خپ 

 به خودت فرصت بدی! باید یه کم-
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توی این سن و سال یه رسی هیجان داری و یه احساس 

ه! های عجیب و غر   ینی که بعدا ازش خنده ات یم گپ 

 گفتم: 

 پشیمون نیم شم. من  دو... من ...من -

 صدای مروا آمد: 

ن شما؟-  کایم! پاشو بیا دیگه! اونجا چکار یم کنی 

دوستت داریم که یم خواستم بگویم نیمه تمام ماند.  

کامران چشمش به دهانم بود. مروا نزدیک شد و من 

 روا گفت: برخاستم و لباسم را تکاندم. م

 جنگل. آشا! بدو برو آماده شو . یم خواهیم بریم -

 های تند از آنجا دور شدم. من رس تکان دادم و با قدم
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 روزهای  سخنی بودند. 
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روزهایی که من  نیم دانستم چطور باید کامران را برای 

 حفظ کنم. خودم

 

شماتت های مامان و نگاه های شگفت زده ی کامران هم 

 لم را بدتر یم کرد. حا

 در جمع با من حرف نیم زد. 

 

دیگر مثل قبل ترها که به شمال یم آمدیم برای قدم زدن  

 همراهیم نیم کرد. 

 

 غذا جایی یم نشست که نگاهش به من نیافتد.  
ن  رس مپ 

تا به آن روز و عمال تنها مانده بودم. شاید بتوانم بگویم 

 ودم. نریخته بآنقدر هر شب در فراق کیس اشک

کامران عضووی از تنم هست که به اجبار احساس یم کردم 

ون از بدنم  مانده . بپ 
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ن دیگری حلول یا بخیسر از روحم که  بریده شده و در ت 

 پیدا کرده. 

 یم کرد. حنی یک کلمه از او هم رایصن ام 

 

ها   درست یک روز قبل از برگشتنمان به تهران؛ از دخپی

ش هست. که کامران امروز میهماشنیدم  ن دوست دخپی

او آمده بود شمال و کامران به دیدارش شتافته بود. چه  

؟   غیم از این بیشپی و بزرگپی

 وانه ها اما کیس حواسش به من نبود. مثل دیمن شده بودم

 

ها با فرداد رفتند به میهماین دوست کرانه که   رس شب دخپی

.  او هم  با خانواده اش به خاطر کرانه به شمال آمده بود 

ها.   اضار آنها برای رفتنم افاقه نکرد و من ماندم پیش بزرگپی
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را  اما نیمه شب طاقتم تمام شد و یی اجازه ی مامان راه دریا 

 در پیش گرفتم. 

 

 دریا درست روبروی ویال بود.  

 

ون برویم.   اما مامان غدغن کرده بود که تنها بپ 

خشمش نمن دل به دریا زده بودم. مهم نبود که بابا مهرا

د یا مامان دعوایم کند و یا مثل روز  ها بگپ  های گذشته دخپی

 و گیچی به من بزنند. 
ی

 وصله ی افشدگ

 

م شوم. رفتم و در دورترین جای ساحل یم خواستم فقط آرا

 به دریا. روی شن ها در دل تاریگ شب نشستم و زل زدم
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 و به کامران فکر کردم. 

 

 خودم هم نیمدر آن مقطع از سن و سا
ی

 ل و زندگ

ی یم خواهم. دانستم ن  چه چپ 

 

ان هم سن من به فکر درس و آینده بودند و من آینده  دخپی

 کامران  خالصه یم دیدم. ام را فقط در  

 

 زانوهایم را بغل زدم و با دیل پاک اشک ریختم.  

به چشم کامران بیایم.  با تمام وجودم از از خدا خواستم 

 نشانه بدهد  و داد!  خدا تمنا کردم که یک

درست همان وقت صدای قدمهایی آمد. اولش ترسیدم از   

ا یم اینکه آدم غریبه ای باشد . اما من بوی کامران ر 

 شناختم. 
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نور چراغ قوه ی تلفنش را انداخت روی من و با عصبانیت 

 گفت: 

؟- ه ی دیوونه تو اینجا چکار یم کنن  دخپی

 

بود داخل چشمانم.  چهره اش را نیم دیدم . نور افتاده

 رتم کردم: دستم را حئل صو 

 

 دلم گرفته بود! اومدم اینجا یه کم آروم بشم. -

 چراغ قوه را خاموش کرد: 

ون؟  با -  اجازه ی گ اومدی بپ 

 توی اون کله ی کوچیکت جر یم گذره؟ پاشو ببینم!  

 و خم شد و زیر کتفم را گرفت و کشید. 

 

ا حس یم کردم. برخاستم. نزدیکش بودم. گریم نفسش ر  

ز دور نور چراغهای ویال پیدا بودند. همه جا تاریک بود و ا
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نم را دور این تنها فرصتم بود. دلم را به دریا زدم و دستا

 تنش حلقه کردم و رسم را چسباندم به سینه اش. 

 

اولش تکان نخورد. خشکش زده بود! کودک دیروز ُمرده  

دلداده اش بود.  بود و جایش را دخپی نوجواین  آمده بود که

در کمال عجز و با صدایی که یم دانستم در آن اضطراب 

 یم زند گفت: موج

 

؟ -  آشا! چکار یم کنن

 

؟  دیوونه شدی !؟ اگه یگ ببینه جر

 یم داد. گفتم: سینه اش گرم بود. بلوزش بوی ادوکلن

 من خییل دوستت دارم کامران! -

ون داد و به زور من را پس زد.  خدا را حریص نفسش را بپ 

 بیند! گفت: را نیم شکر یم کردم که صورت پر از اشکم

 …نتیجه رسیدی؟ من چکار کردم که توچطور به این-
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حرفش. آنقدر این مدت در خیالم با اوحرف زده میانریدمپ

 چه جوایی بدهم: بودم که یم دانستم

تو مهربوین و همیشه حواست به من بوده. از وقنی که -

ن ازم بچه بودم . یادته در  محافظت یم کردی؟ برابر معی 

یشه بودی! وقنی یادته صبحا برام شکالت میاوردی؟ تو هم

! توی درسا که و کنارم رسما یم خوردم میومدی یم نشسنی

. توی جمع تو از من حمایت یم کم میارم تو کمکم یم کنن

. من گندم زار تو هستم!   کنن

 نالید: 

عموی منن . من  برداشتت اشتباه بوده عزیز من! تو دخپی -

ن   مدیل رفتار یم کنم. با مریم و مروا هم همی 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 

 گندم نه! تو با اونا ای-
ی

! تو فقط به من یم گ نجوری نیسنی

زار. تو به خاطر من گل ادرییس توی باغچه های پشت 

 !  خونتون کاشنی
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کاشته! من فقط پیشنهاد اونا رو من نکاشتم! بابا بزرگم-

خونه خوشمدا ن  میومد. دم. چون از اون عکس توی آشپر

 

 خندیدم: 

! من بهت گفتم عاشق اون - ن یادته که چرا کاشنی عکس ببی 

 و گلها هستم. تو گلها رو فقط به من هدیه یم دادی! 

 آه کشید: 

من به خییل ها گل هدیه یم دم. چون خودم عاشق گل -

 هستم. 

ای دانشگاه چون یه گلخونه داریم که پر از گله. من به د خپی

 و به دوستام و همه گل یم دم. 

 بغض کردم: 

. ویل من جر کمپی از بقیه دا-
ی

که  رمباشه ! تو درست یم گ

؟  دوست داشتنم رو نیم بینن

 نزدیک آمد و گفت: 
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 بیا بریم یه جا بشینیم و با هم حرف بزنیم! -

 گفتم: 

 یه سوال کردم و جوابش رو یم خوام بدونم. -

 

ن یه دوری توی شهر بزنیم . بیا بر گفت :  یم با ماشی 

! حرفامونو که زدیم بعد تو آروم  و رایصن یم یسر

 گفتم: 

 مامان اجازه نیم ده! -

 دستم را کشید : 

 

 اجازه اش با من! -

وین برگردیم ویال!   حاال هم تا نفهمیدن بپ 
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من همانجا داخل باغ ماندم و کامران  چند دقیقه بعد 

ن را پشت پنجره ی بزرگ سالن برگشت  و سایه ی ماما

 دیدم. کامران به طرف اتومبیلش رفت و گفت: 

 

 بدو بیا! -

 

 ! امیدوار بودم

 

ون  حس عجینی بود وقنی کنارش نشستم و با هم از ویالبپ 

 رفتیم . 

 

 کامران موزیک مالییم پیل کرد و گفت: 

ون؟- ا و فرداد نرفنی بپ 
 چرا با دخپی

 

 دستانم را به هم کشیدم: 
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 نبودی! داشتم. تو هموصله نچون ح-

 

خیابان ها خلوت بودند. کامران در خیابان پر از درخنی یم 

قلب من را شب و بودن کنار او و موسیقی آرام راند. سکوت

 ماالمال از عشق کرده بود. 

 
ی

به انگشتانش روی فرمان و به ژست خاصش وقت رانندگ

 گفتم: نگاه یم کردم. متفکر بود؛ حتما به من فکر یم کرد.  

 

 کجا رفته بودی؟-

 

ون پرید و نگاهم کرد:   از فکرش بپ 

؟-  جر

 شانه  باال انداختم: 

 

ت اومده شمال و امروز مهمون - کرانه گفت دوست دخپی

 اون بودی! 
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جوایی نداد و غم دل من بیشپی شد. اتومبیلش را راند گوشه 

ای و ترمز کرد. کنار خیابان خلوت. حنی پسه هم پر نیم زد. 

 ط صوت را کم کرد و به من چشم دوخت: صدای ضب

 

ن من او آشا تو واسه این- ! ببی  نطوری حرفا خییل کوچولویی

 که تو فکر یم کنن نیستم. تو واسه من مثل کرانه ای. 

 

 زمزمه کردم: 

نه! من نیم خوام واسه تو مثل کرانه باشم! من دوستت -

 دارم! 

د:   لبش را به هم فشر

 

 آخه من جر یم تونم بگم. -

 …بگم چجوری
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کیم مکث کرد و همانطور که روی چهره ام زوم کرده بود 

 گفت: 

 م که دو سه ساله باهاش هستم. من یه دوست دخپی دار -

 

 رابطه امون جدیه. 

 

 چانه ام لرزید و اشکم رس خورد: 

 چرا هیچ وقت نفهمیدم؟-

 جاین زد: لبخند کم
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 چرا باید یم فهمیدی؟
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من دوست ندارم کیس در این موضوع کامال شخصیه و  

 کنجکاوی کنه! اون  

 

 نفسش را تازه کرد: 

اما موضوع اصیل االن اینه که من نگران توام. گندم زار! -

 توکیل راه در پیش داری. من متوجه تموم کارات هستم. 

 

 ! ن  اما یم دونم که اینا زودگذر هسیی

 داد زدم: 

 

 زود گذر نیست ! -

 

 دارم!  من دوستت

 

حساس یم کنم یه و نه خوراک. همش امن نه خواب دارم  

ی رو گم کردم.  ن  چپ 
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 دستم را گذاشتم روی قلبم: 

 

تو رو گم  اینجای سینه ام درد یم کنه. همش فکر یم کنم-

 کردم. 

 دستش را جلو آورد و شانه ام را لمس کرد: 

 من اشکم را پاک کردم: 

 

 تو نیم فهیم من چه دردی یم کشم! -

 ش را جلو آورد و گفت: رس 

 

 نگاه کن!  من به-

رسم را باال آوردم و به صورتش که در فاصله ی خییل کیم 

 بود چشم دوختم. با اطمینان به چشمهایم نگاه کرد: 
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من درکت یم کنم! اما دارم بهت یم گم اشتباهه. این حیس -

ل کن و  هست که چند روز دیگه یادت یم ره. خودتو کنپی

 بهش فکر نکن. 

 ند. ادامه داد: چقدر چشمانش قشنگ و سیاه بود

- . . باید رسگرم هپن بیسر باید مشغول به درس خوندن بیسر

ی!   تو خیایط دوست داری. باید خوب یادش بگپ 

 ، چانه اش و گردنش در دیدم بود. گفتم: لبهایش 

 بدون تو این کارا رو نیم کنم! -

 

 آه کشید. 

 

من همیشه لجباز بودم. به هیچ ضایط مستقیم نبودم. 

 ایش و با تمام احساسم گفتم: چشم دوختم به لبه

 من فقط تو رو یم خوام. -

 به لبان او. و ناگهاین لبهایم را چسباندم
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ر لحظه ای که اسکارلت، رت باتلر را مثل فیلم برباد رفته د 

یم بوسید. یا شبیه فیلمهای دیگری که دیده بودم. چه 

حس عجینی بود. تماس لبهایمان! دو ثانیه طول کشید و او 

 ن را پس زد  و گفت: به شدت م

 

 چکار یم کنن آشا؟ -

 

 

؟   چکارررر یم کنن

کار من از کار گذشته بود! من یم خواستم خودم را به او 

 یم کنم. گفتم: تسل

 

 انجام-
ی

ت برات چکار هر کاری بگ یم دم. اصال دوست دخپی

...حنی  یم کنه واست؟  منم همون کار رو یم کنم. حنی

م باهات بخواب  ��…حاضن
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 ونه ام به آتش کشیده شد. داد زد: وخت. گگوشم س

 ببند دهنتو! -

 

 #گذشته 

 329#پست

 

 دستم را گذاشتم روی گونه ام. 

که تا ته وجودم هم به آتش کشیده نه تنها پوست صورتم 

 شد. 

سکوت سنگینن اتومبیل را برداشت.  او نفس نفس یم زد  

 و من مات مانده بودم. 

 

ر من ماند روی او. تا به آن تکیه زد به صندلیش و نگاه ناباو  

ن با من رفتار نکرده بود. هیچ وقت از او شب ه رگز چنی 

به ی  نازک تر از گل نشنیده بودم چه برسد به اینکه ضن
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چفت شده بود. او دست کشید به بدین وارد کند. دهانم

 صورتش و کالفه گفت: 

 

 پر رو شدی! -

 

؟ آخه چجور بهت  هر حرفن از دهنت در میاد یم زین

 که واسه تو زوده؟ .. گمب

 

چطور بهت بفهمونم که نگرانتم. اگه ردت کنم که دو روز 

ن  . اگه هم باهات راه حرفا رو به یدیگه همی  گ دیگه یم زین

 خودم باید شک کنم! بیام
ی

 که به مردونگ

 سکوت کرد. به خیابان تاریک نگاه کرد. . 

 

م بودم. عشق پاکم را به زبان آورده  بودم و  او رساپا رسر

 رسکوبش کرده بود. دوباره گفت: 
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به خودت فرصت بده! ممنونم که منو دوست داری. درک -

قتش نیست. به خودت و به من فرصت یم کنم اما االن و 

بده. این حس رو گوشه ی  ذهنت نگه دار.  بهت قول یم 

 !  دم چند وقت دیگه فراموشش یم کنن

زمزمه او من را نیم فهمید. او غم دلم را درک نیم کرد. 

 کردم: 

 

 منو بپی ویال! -

 نگاهم کرد. رسبزیر شدم: 

برم بخوابم. حق با توئه ! اشتباه کردم. االن هم یم خوام -

 ! ن  همی 

 

اتومبیلش را روشن کرد و راه افتاد. هیچ حرف اضافه تری 

 نزدیم . وقنی به ویال رسیدیم ؛ فقط یک جمله گفت: 

 

 ببخشید که زدم توی گوشت ؛ اما الزم بود! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1750  

ندادم. در اتومبیلش را باز کردم و سالنه سالنه راه یی جوا

 افتادم طرف ساختمان. 

 

. روی مبل نشسته و تلفنش را چک مامان هنوز بیدار بود 

یم کرد. وقنی من را دید برخاست. چشمانم رسخ شده 

 بودند. 

 

یم لرزید. حس بدی داشتم. مامان نزدیک آمد. نگایه بدنم

 به من انداخت و گفت: 

 ته گیل به آب دادی؟چه دسباز -

 

دلم یم خواست بگویم بغلم کن! بگویم مامان من عاشق 

شدم. خسته ام و مثل قدیم ها به بغلت شدم ، و پس زده 

 محتاجم! اما حرفم را خوردم و گفتم: 

 دلم گرفته بود! گریه کردم. -

 ابروهایش در هم رفتند: 
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 330#پست

 

 

 چرا؟ -

 

ی شده که من نیم دونم؟ ن  چپ 

ن تکان دادم: ا به رسم ر   طرفی 

 

ا ناراحت بودم. زیاد اضار نکردن که - نه فقط از دست دخپی

 . باهاشون برم

 

 انگار کیم خیالش راحت شد : 

 اشکال نداره! -
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سن و اونا اضار کردن ویل تو قبول نکردی! البته هم 

سالشون هم نیسنی . حاال هم برو بخواب فردا صبح زود 

 یم ریم! 

 ها باال رفتم. نا نداشتم. از پله 

 

 کامران وارد شد با مامان سالم و علیک کرد و گفت:   

 هنوز نیومدن؟-

 رسن. نه اما یم -

ا.  ون. دلش شکسته از دخپی  مریس که آشا رو بردی بپ 

که آنها را نگاه کنم. به خلوت و بالشت و من حنی برنگشتم

 پتویم برای عزاداری عشق ناتمامم نیاز داشتم. 

 

 
ی

 رایه شدیم.  صبح روز بعد همگ
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من با چشمان پف کرده و بدون لب زدن به صبحانه زودتر 

از همه چپیدم داخل اتومبیل بابا مهران  و اینبار مریم و 

 همراه شدند. مروا با کامران

جمع بود. صدای فرداد هم با کامران همراه شد. جمعشان

بلند موزیک را هر وقت از کنار اتومبیل کامران رد یم شدیم 

رسم را به شیشه چسبانده بودم و  یدم. ویل مغمومیم شن

ون را نگاه یم کردم.   بپ 

رسیدنمان به تهران مصادف شد با بیمار شدنم. نیم 

 توانستم غذا  بخورم، نیم توانستم بخندم. 

و شبها کابوس یم نیم توانستم حرف بزنم. روزها تب داشتم

ن کرانه بود.   دیدم. کامران درگپ  رفیی

 

ها یر  کار خودشان. آمد ه امان نیم اصال به خان
 . دخپی

فرداد آمده و جاگپ  شده بود و اکیپشان کامل شده و من را  

جمع یم شدند ویل کامران از یاد برده بودند.  شبها دور هم

 نیم آمد. حتما یم ترسید با من روبرو شود. 

 باالخره یک روز سقوط کردم. 
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ن افتادم. جیغ مریم را  شنیدم و دنیا میان سالن روی زمی 

 یاه شد. س

باز کردم بیمارستان بودم. مامان و مریم هم بعد که چشم

بودند. چشمان مریم کاسه ی خون بود و مامان اشکهایش 

 را پاک یم کرد. مریم رسم را بوسید و گفت: 

 

 دورت بگردم! چیشدی یهو؟-

 

مامان هم کنار تختم آمد و دستم را میان انگشتان کشیده 

 اش گرفت: 

جان؟ چرا اینطوری شدی؟ جر اد مامانبرات افت تفافی چه ا-

ن ازبس هیچر نخوردی چقدر الغر  اذیتت یم کنه؟ ببی 

 شدی؟

 لبش را گزید : مریم
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آشا اگر مشکیل داشته باشه به من یم گه! مگه نه خواهر -

 قشنگم؟

 یی حالت نگاهش کردم. 

 حوصله اشان را نداشتم. 

 

ت یم م چون فقط شماتدردم را نیم توانستم به زبان بیاور 

 شدم. 

شک رسید. اما تصمیم روزهای بعد کارم ن به مطب روانپر

 گرفته بودم که حرف نزنم. 

 

مرص بود که حالم را خوب کند. اما من دلداری و مامان 

کیس را نیم خواستم. من شکسته بودم به خاطر عشقی که 

کیس آن را جدی نگرفته بود. اما آن کیس که موفق شد من 

 بود. ف بیاورد مریم را به حر 

آنقدر شبها آمد و کنارم خوابید و موهایم را نوازش کرد.  

آنقدر دستم را گرفت و در باغ راه برد  و محبت کرد که 

باالخره طاقتم تمام شد و یک نیمه شب انتهای شهریور که 
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هوا ملس شده بود و کولرها خاموش و فقط الی پنجره ها 

رد و دستم را و گفتم.  گوش کباز بودند  همه ی ماجرا را به ا

د و گفت:   محکم فشر

 

 331#پست

 

 عشق قشنگه! -

تو هم کار بدی نکردی! دله دیگه ؟ مگه دست خود آدمه 

 ؟ 

ن بار بود که بعد از مدتها حس عذاب وجدان نداشتم.  اولی 

 گفتم: 

منده ام اما نیم تونم از کامران دل بکنم. - از خودم رسر

 منو پس زد. اون

 

 . گفت اشتباهه

 مریم  آه کشید و گفت: 
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کامران هم کار درست رو انجام داده ! چون تو زیر سن -

 .  قانوین هسنی

چون اون مورد اعتماد خانواده ست و چون اگر اینکار رو یم 

 کرد قطعا یه نامرد بود! 

 نالیدم: 

 من دوستش دارم!   اما -

 لبخند زد و انگشت کشید روی ابروانم: 

 

ده! مگه کیس قراره جلوی خب به دوست داشتنت ادامه ب-

ه؟ روی  اتو بگپ 

 متعجب گفتم: 

؟-  یعنن جر

 

 دستش را گذاشت روی سینه ام و گفت: 
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اینجا نگهش دار! توی قلبت! و به خودت فرصت بده -

! ا  بزرگپی بیسر

از روی دلم برداشتند. نفسم سبک یکهو انگار بار سنگینن 

شد! راست یم گفت؛ یم توانستم دوستش داشته باشم و 

اند. یم توانستم با خودم کنار بیایم. رویا پردازی کنم و ند

 کیس نفهمد. 

 خودم را چسباندم به مریم و او را بو کشیدم. مریم گفت: 

قبول کرده که بری رشته ی طراج دوخت. این غم مامان-

 بد بود؛ این یه بخش  خوب بود. . هر جر هم 

 

ن یک امید را هم از فکر کردمپیش خودم من یم  که  اگر همی 

 گرفتند چطور ادامه یم دادم. مریم گفت: 

 همه جر درست یم شه ناراحت نباش قشنگ من! -

ن نور امید بود.   او برایم مادری یم کرد و همی 

 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 #گذشته

 332#پست

 

 

 

 دل دادم به مدرسه. 

ی که دوست دارم را  ن ن که مامان رایصن شده بود  تا چپ  همی 

 ادامه بدهم کافن بود. 

 

ن تمایم خرید. فضای مهران بابا   برایم چرخ خیایط هه چپ 

ستان برایم کسالت وار بود! من خییل جلوتر از بقیه  هپن

 بودم. 

 

و انجام کارهای تکراری و الگو کشیدن و ریم کردن برایم 

 رسدسنی بود. 
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نت و مجله  ن از اینپی در عوض تمام وقتم را ضف یاد گرفیی

روز را سورن یم زدم و ها و کتابهای آموزیسر یم کردم. تمام 

 طراج یم کردم. 

 مروا بیشپی وقتها دانشگاه بود .  

صبح ها راننده ی بابا مهران او را یم برد و عرصها خودش 

دم که گایه با فرداد بریم گشت. از پنجره ی اتاقم دیده بو 

 وارد باغ یم شدند. 

 در اتاق های ته 
ی

مریم به شدت درگپ  کنکور بود. گایه همگ

ع یم شدند. اما من برای مواجه نشدن با کامران باغ جم

  دادم.  اتاقم را ترجیح یم

یک روز رسد زمستایی بود. شب قبل کیم برف باریده و 

 یخبندان شده بود. 

 

داده بود که ماشینش خراب شده و راننده ی رسویس خپی   

 نیم آید. 

شالم را تا روی دماغم کشیده بودم. کوله پشنی روی شانه  

دم. بابا اخته بودم  و دفپی الگویم را به سینه تمام  اند یم فشر
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ونکاووس  نیامده بود. بخار روی شیشه ی از اتاقش بپ 

ون  اتاق درباین نشسته بود. در کوچک را باز کردم و بپ 

 م. منتظر آژانس بودم.  رفت

این پا و آن پا یم کردم. که یکهو در اتوماتیک خانه ی عمو 

 سامان باز شد و 

ن  ون آمد. من با تعجب به کامران  قرمز  ماشی   از در بپ 
ی

رنگ

کردم. دلم دوباره شور که پشت فرمان نشسته بود نگاه یم

 یم زد و قلبم تند یم کوبید. 

متوقف کرد. در را باز کرد و  او من را که دید؛ اتومبیلش را 

ن پوشیده بود  پیاده شد. کاپشن چرم و جی 

به طرف من آمد. و موهایش بلندتر از قبل ترها بود.  

ن ددلم هان باز کند و من راببلعد. نیم یم خواست زمی 

از قد بردارم. خدا خدا یم کردم آژانس از راه توانستم قدم

 برسد.  کامران مقابلم ایستاد: 

 

 سالم گندم زار! -
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خدا را شکر یم کردم که شالگردنم را تا روی دماغم باال 

ن لبهایم را  نیم دید. به  کشیده بودم و او انحنای غمگی 

 زحمت گفتم: 

 سالم ! -

 لبخند زد. بخار سفیدی از دهانش خارج یم شد. گفت: 

 رسویست نیومده؟-

 

 
ی

عادی رفتار یم کرد. حق داشت! تمام رفتار من را بچگ

 سته بود. دان

 گفتم:   

 رسویس ندارم امروز. منتظر آژانسم. -

 ابروهایش را باال داد: 

- 

 

 #گذشته 

 
ی

 #رسآسیمگ
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 333#پست

 

 

 یا من یم رسونمت! ب خب

 یک نه محکم گفتم. 

همان موقع پراید کهنه ای وارد کوچه شد. و هن هن کنان 

 جلو آمد . 

خواستم بروم به طرف پراید که کامران پا تند کرد و در جلو 

ون آورد و به  ی پراید راباز کرد و از جیبش اسکانیس بپ 

 راننده داد. 

 

 و پراید دنده عقب گرفت و رفت.  

 نیم کرد که مخالفنی بکنم. کار   زبانم

امران بعد از چند ماه براین آنقدر شوک آور بود که دیدن ک 

نتوانم عکس العمیل نشان بدهم. به طرف اتومبیلش رفت 

 و گفت: 
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 بدو بیا سوار شو تا یخ نزدی! -

 

ناگزیر به طرف اتومبیل تازه اس رفتم و روی صندیل  

 نشستم. بخاری را زیاد کرد و گفت: 

. شال اون- ن  گردنت رو بکش پایی 

 

شالگردن را عقب زدم و او به دفقتت من را نگاه کرد. و از 

ون رفتیم.   کوچه بپ 

 

 اصال میل به حرف زدن نداشتم. 

ن جدیدش هم به چشمم نیامد. او گفت:   حنی ماشی 

 خییل کم پیدا شدی ها! -

 

چه یم گفتم؟ این که تو تمام اعتماد به نفس من را به خاک 

 ی؟ گفتم: ده اکشی  وخون
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 درگپ  درس و مدرسه ام! -

 خندید: 

 نمردیم و زرنگ شدن تو رو هم دیدیم-

 عالقه دارم به این کار! -

 یم دونم! -

 ااین را گفت و کیم مکث کرد و ادامه داد: 

جمع هستیم با مروا و مریم نمیایی ته چرا شبایی که دور هم-

 باغ؟

ش . کاودمشآتش یم کشید به قلبم! ای کاش امروز ندیده ب

 همانطور دور یم ماند. گفتم: 

 آخه من هم سن و سال شماها نیستم.  -

 

 ترجیح یم دم با دوستان خودم باشم! 

 اوه بلندی کشید: 
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 مگه تو دوست هم داری؟-

 

ی به اسم  رعنا . -  آره همکالیس هام. یه دخپی

 

خونشون از اینجا دوره ویل گایه میاد پیش من. اونم  

پی خوبیه. مامان اجازه داده با طراج دوخت یم خونه. دخ

 هم رفت و آمد کنیم. 

 رسی تکان داد : 

 درسته! -

 گفتم: 

 ۲۸دور برگردون رو دور بزن! مدرسه ی من توی خیابون -

قیه  رسر

 زمزمه کرد: 

 بلدم! -

ستان من را بلد بود. و این برای من عجیب بود که او هپن 

 دوباره گفت: 
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 خب من تا آخر هفته اینجا هستم! -

گاهش کردم. او هم از رس شانه به من ده شد. نقلبم فشر 

 چشم دوخت: 

دارم برای به دوره دوساله یم رم انگلیس. در رابطه با -

 .  خلباین

دهانم را باز کردم که حرفن بزنم اما نتوانستم. نشد! فقط 

 م.  ادامه داد: دوباره دهانم رابست

فردا شب بچه ها میان خونه ی ما. دوست دارم تو هم  -

 !  بایسر

حلقه زد. نفسم باال نیم آمد. داشت یم چشمانم در  اشک

 رفت و من هیچ کاری نیم توانستم بکنم. گفتم: 

 من نیم تونم بیام. -

 چرا؟ -

 خب دوست ندارم اونجا باشم! -

 آشا؟-
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دستان من که در هم جواب ندادم. دستش را جلو آورد و 

گره خورده بود را گرفت. گرمای دستش به دست یخ زده ام  

 فت: نشست. گ

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #گذشته 

 334#پست

 

 جریان شمال رو فراموش کن چون منم فراموشش کردم. -

 

 در هرصورت ما دوستیم مگه نه؟

 جواب ندادم. 

 

 فراموش نیم کردم. مگر یم شد از یادم برود؟ 

 ادامه داد: 
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فردا شب منتظرتم. و اگر نیایی خییل ناراحت یم شم. تو -

فتنم نیم خوام اینطوری قهر برای من عزیزی گندم زار! دم ر 

 بایسر . 

 رستکان دادم. او گفت: 

ی هم هست که مال توئه . وقنی اومدی بهت - ن یه چپ 

 میدمش. هدیه تولدته! 

 

کردم. من متولد مهرماه بودم و هرسال به کیک  و   بغض

ها بسنده یم کردم.   هدیه ی مامان و دخپی

ش در این سالها جشنن در کار نبود و من هم دلخوری بابت 

 نداشتم. 

 

 چون روز تولدم را دوست نداشتم. 

ستان اشاره کردم:   به در هپن

 رسیدیم ! -

 اتومبیل را متوقف کرد  و من گفتم: 
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 و رسوندی ! ممنون که من-

 

ن رفتم و صدایش را شنیدم که گفت:   در را باز کردم و پایی 

 

 مواظب خودت باش گندم زار! -

نشسته در  من زیر نگاه همکالیس ها که  به من و کامران

ن چشم دوخته بودند با قدم ها ی رسی    ع به حیاط ماشی 

ستان رفتم و یی اراده زدم زیر گریه. 
 هپن

 

 کامران  داشت یم رفت!   

 

 #رسآس
ی

 یمگ

 #گذشته 
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 نتوانستم مقاومت کنم. 

 باید یم رفتم. این آخرین فرصت من برای دیدنش بود.  

 حنی مامان هم از رفتنم استقبال کرد.  

 

یم گفت میهماین جمع و جوری ست و لباس ساده یم ر م

 خواهد . 

اما مروا که خوی مامان را به خود گرفته بود ؛ پشت رس هم 

یم گرفت  تا ببیند کدام قشنگ تر لباسهایش را مقابلم

 است. 

ن های بلند و تا   ایی رنگ با آستی 
آخر رس لباس  بافت رسر

گذاشت روی ساق پا برایم انتخاب کرد و یک جفت کفش  

 مقابلم و گفت: 

 

 این به پوست و موهای طالییت میاد! تا حاال نپوشیدمش. -
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ز من شیک تر مخالفنی نداشتم. همیشه مروا و مریم ا

 !  بودند. و لباسهایشان هم بهپی

مامان وقنی من را در آن لباس چسبان کشمپ  دید ؛ با ذوق 

 گفت: 

 شدی آشا!  خییل خوشگیل! دیگه بزرگ-

 

 ؛ مران بودمرده ی عشق کاو من که رسخو 

 

حنی این رضایت مامان هم به چشمم نیامد. پسنی و بلندی 

به چشم کامران های اندامم را دوست نداشتم. چون 

 نیامده بودم. خودم را کودک یم دیدم. آرایش نکردم. 

 

از همان روزهای تابستان که یه رژهای مروا را یم دزدیدم و 

 اخم یم کرد؛ یدنمبه لبهایم یم زدم و کامران باد

 

 قید رژ زدن را زدم! 
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ی عمو سامان کامال زمستان زده بود! باغ یی رنگ و رو خانه

زده ! باغچه ها ی حاشیه را با پالستیک و شیشه های یخ 

ضخیم پوشانده بودند. یم دانستم که نرگس  و الله کاشته 

 اند برای اسفند و نوروز. 

 

ادرییس ها افتادم و کار هرسالشان بود. خود به خود یاد   

 بغض کردم. 

 داخل خانه گرم و پرنور بود. 

 

چند تایی دخپی و پش جوان هم بودند. فرداد با ژاکت 

ی و شلوار سیاه و موهای کوتاهش  آن میان زیادی خاکسپی

گ مجلس گرداین یم کرد. کامران و فرداد دوستان مشپی

ویل داشتند که در دانشکده آشنا شده بودند. فرداد سال ا

 بود؛ اما حسایی خودش را جا کرده بود. 
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با اعتماد به نفس و مریم کیم محتاط و مروا برافراشته و 

افشده به نظر یم رسیدند. فرداد با آمدن ما جمع را رها کرد 

و به طرفمان آمد. مروا لبخند زد و فرداد نگاهش به مریم 

 بود. بعد سویی برای من کشید و گفت: 

- 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

  شته#گذ

 336#پست

 

 

 باشه! چه عجب ملکه مورچه ی زرد رضایت داد کنار ما 

 و پشت بندش به مریم رو کرد: 

 

 بازم که سیاه تن کردی؟-
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 نازک کرد. مریم برایش پشت چشم

 

مروا نگاهش میخ مریم شد. صدای کامران در گوشم زنگ  

 زد: 

ا! -  خوش اومدین دخپی

 

ند و من به دسنی نگاهش نکردم. مروا و مریم با او دست داد

 که مقابلم بود ؛

 

د و من دستانم را مشت  نگاه نکردم. مریم بازویم  را فشر

 کردم. کامران فقط لبخند زد و گفت: 

 

ن با مهمونام آشناتون کنم. -  بیایی 

اسایم و چهره ها را گذرا فهمیدم و فقط مات نگاهشان 

کردم. و در نهایت دورترین مبل سالن را انتخاب کردم برای 

. ن ن  شسیی
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سیگار یم جدیدترین کشفم این بود که کامران و فرداد 

هایی که در آن
میهماین بودند هم سیگار کشیدند. حنی دخپی

دود یم کردند. نوشیدین یم خوردند و بلند یم خندیدند. 

یم ایستادند و بحث یم کردند. پخته چند تا چند تا دور هم

یم رامبه نظر یم رسیدند. فرانسه حرف یم زدند  و آ

 رقصیدند. 

 

رد بحث ها یم شدند. حنی مریم و مروا هم به راحنی وا 

جمع یک جورهایی نامناسب بود. و تقریبا حضور من در آن

نادیده گرفته شده بودم. و تپ  سیم وقنی به جانم نشست 

ی با قد متوسط و چهره ای بسیار عادی  و  که دخپی

شانه اش چشمان نافذ قهوه ای و موهای  ساده و تا روی 

یک شانه  پوشیده در شلوار چرم و ژاکت موهر گشادی که

 اش را به نمایش گذاشته بود از راه رسید. 

کامران که تا آن زمان  جام به دست روبروی مردی ایستاده 

و یک دستش را در جیبش کرده و حرف یم زد؛ به طرف 

تند کرد. دخپی با اشاره ی رس و فخر عجینی به دخپی قدم
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یم داد. کامران به او رسید. خم شد و گونه اش را همه سالم

وسید. دخپی دست گذاشت روی سینه ی کامران. همانجا ب

ی گفت و کامران خریدارانه نگاهش  ن که قلبش یم تپید و چپ 

 آب پرتقال را به دست من داد و گفت: کرد. مریم لیوان

 آذر اومد! -

 من گفتم: 

 کیه؟-

هش نشست روی مریم ناگهان متوجه ی قضیه شد. نگا

 مبل نشست و گفت:  چهره ی من. کنارم روی

 تو با خودت کنار اومدی خواهر جونم! مگه نه؟ -

دم. مریم دستش  جواب ندادم. لیوان را میان انگشتانم فشر

د:   را گذاشت روی رانم و کیم فشر

 همکالیس و دوست دخپی کامرانه! -

ه درونم تیه شد. سخت بود! اما در این چند ماه عادت کرد

این به بودم به خود دار بودن. من ناگهاین از هیجان نوجو 

عقالنیت جواین پا گذاشته بودم. فهمیده بودم که نشان 

دادن هیجان و حس های واقعیم عواقب بدی دارد . 
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فهمید بودم باید عشق را در قلبم حفظ کنم. مریم گفته 

 بود! 

با  نفس خوردم و بعد لیوان را باال بردم و محتویاتش را یک

 یی قیدی زبانم را روی لبهایم کشیدم و گفتم: 

 میان! مریم شام گ میارن! گرسنمه! ه همب-

ت به من نگاه کرد:   مریم با حپ 

 نیم دونم! گرسنه ای؟ -

 رس تکان دادم و برخاستم: 

خونه ی رویا جون جر پیدا یم شه! - ن  برم ببینم توی آشپر

 

 337#پست

 

ی که آذر نام تا موقع معرفن و تند تند قدم برداشتم  دخپی

 م. داشت؛ آنجا نباش
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خا ن نه  دو دخپی و یک پش در حال چیدن فینگر در آشپر

 فوود ها در سینن بودند. 

 

 دخپی من را که دید گفت: 

 

ی یم خوای گلم؟- ن  چپ 

من یی آنکه به او اعتنایی کنم به رساغ یخچال رفتم و نگایه 

 به داخل آن انداختم. و یک سیب قرمز برداشتم . 

 

ی مثل رول    ن ها به من بود و پش با چاقو چپ  نگاه دخپی

 گوشت  را در سینن برنچی شیک رویا جون  برش یم زد. 

 

 گازی به به سیب زدم و با اشاره ی ابرو به سینن گفتم:   

رویا جون اگر بفهمه داری توی سینن عتیقه اش با -

 چاقو خط یم ندازی کیل ناراحت یم شه! اون
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. به طرف اجاق گاز رفتم و تخته پش دست از کار کشید 

 را برداشتم و روی کانپی مقابل پش گذاشتم  و 
ی

رسو بزرگ

 گفتم: 

 

 روی این انجام بده. چقدر کامران یی فکره! -

ون رفتم که از شانس بدم با کامران رو در  خانه بپ  ن و از آشپر

رو شدم  و نگاهم رس خورد روی دستش که گره کرده بود 

 در دست آذر . 

 لبخند به لب گفت:  کامران

 آذی ! این  آشاست! برات گفته بودم! -

 را کشف کرده 
ی

آذرکیم تامل کرد و بعد انگار که راز بزرگ

 باشدگفت: 

- 
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؟  گندم زار؟ سالم عزیزم! تو چه دخپی خوشگیل هسنی

 کامران کیل لز تو تعریف کرده! 

نگاه دلخورم را دوختم به کامران. زل زدم به چشمان درشت 

 سیاهش. 

 پش عمو به من لطف داره! خوشحالم که دیدمتون. -

اینها را گفتم . تنه ای به کامران زدم و به سالن برگشتم. 

فرداد و مریم یم رقصیدند . مروا روی مبل نشسته و آنها را 

ها و پشها همهمه یم کرد ند و من دلم یم نگاه یم کرد. دخپی

اهنن که در حال خواست برگردم به خانه امان و بقیه ی پپ  

یک تو جیک هم دوختش بودم را تمام کنم. آذر و کامران ج

 برگشتند. 

هر کلمه ای که کامران یم گفت؛ گل از گل آذر یم شکفت. 

چنان کنار هم بودند انگار که بیست سال است که زن و 

 بر نیم آمد. شوهرند.  و من کاری از دستم 

اضار کردم میهمان ها که رفتند من چرت یم زدم. هر چه 

 گفت جا خایل کردن کار مریم نگذاشت به خانه برگردم. یم
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اشتبایه هست. و نباید بروم. باید بمانم و عادی رفتار کنم 

 تا این سو تفاهم تمام شود. 

حنی آذر هم در  حایل که با کامران قرار بدرقه اش در 

را یم گذاشت و چشمانش برق اشک داشتند؛ فرودگاه 

 رفت. 

خانه ا سالن را مریم و مرو  ن مرتب یم کردند و فرداد در آشپر

بود. من از پنجره کامران را نگاه یم کردم که روی ایوان آذر 

د و دلم هزار پاره شد.   را بغل کرده بود و به خودش یم فشر

چند دقیقه ی بعد که برگشت؛ خییل عادی به نظر یم 

. از  سید. من چسبیده بودم به کاناپه و تکان نیم خوردمر 

 که ایستاده بود صدایم زد: همانجا 

 آشا! پاشو بیا تا امانتیت رو بهت بدم. -

 مروا گفت: 

 جر هست حاال؟-

 کامران به طرف راهرو رفت: 

ه هدیه ی تولدشه! کیل وقته اینجا مونده. باید بهش بدم- بپی

 . 
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مریم اشاره کرد به من و ناگزیر برخاستم . کفشهای پاشنه 

ن را دشو  ار کرده بودند. آهسته پشت رسش بلند مروا راه رفیی

یده و راه افتادم. در اتاقش را باز کرد و داخل رفت. دل بر 

ن متقابل او  . وارد اتاقش شدم. ناامید بودم از دوست داشیی

ن و بزرگ که وسایل اندگ داشت.  او رفت  همان اتاق تمپ 

 
ی

ن تحریرش و کشو را باز کرد. جعبه ی سیاه رنگ رساغ مپ 

ون آورد و گفت:   بپ 

 ایناهاش! -

و برگشت به طرف من . مقابل هم بودیم. بوی عطر و 

سیگار ش مشامم را نوازش یم کرد. دستش را پیش آورد و 

ت و برگرداند و جعبه را گذاشت کف دستم و دستم را گرف

 گفت: 

خوب درس خییل مواظب خودت باش گندم زار! سغ کن-

 ! ی جز موفقیتت در آینده  فکر نکنن ن  و به چپ 
 بخوین

دم . رسش را روی یک شانه اش خم  جعبه را در دستم فشر

 کرد و فت: 

 بازش کن ! -
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هانم باز جعبه را باز کردم. از آنچه یم دیدم تعجب کرده و د

ان شدم. رسم را باال آوردم  مانده بود. برق از رسم پرید و حپ 

 و گفتم: 

 کایم! -

 :  لبخند زد. لبخندی مهربان و دوست داشتنن

ن -  ! دادم واست ساخیی

 انگار معجزه ای اتفاق افتاده بود. گفتم: 

 …برای من؟ تو...توکه از من -

یم دستش را باال آورد و طره ای از موهایم که روی پیشان

 ریخته بود را عقب زد و گفت: 

 من خییل بابت اون اتفاق ها ناراحتم. -

 

 مخصوصا وقنی توی گوشت زدم.  

 

روزهایی که یم دوین بابتش عذاب وجدان دارم. همه ی این 

 خودم دلخور بودم.  مریض بودی و ناراحت منم کیل از 
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 بعد نفس عمیقی کشید: 

و خوشحالم که تو یم خوام بدوین که من اون روز رو یادمه -

 متوجه اشتباهت شدی. 

 

به هر حال من و تو مثل همیشه رفیق هستیم. نیم خوام 

 اینجور با قهر تو اینجا رو ترک کنم. 

 ند روی صورتم. اشکهایم رس خورد

 

او حرف دلم را نیم فهید و من نیم توانستم بیشپی از این  

 اضار کنم: 

 ممنونم کامران! هدیه ی قشنگیه. -

 

جعبه را گرفت و گردنبندی که یک شاخه گل ادرییس به آن 

ون آورد.   متصل بود بپ 
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گ ها ی گردنبند پر از سنگ های شفاف صوریی رنگ    گلپی

 یم درخشیدند.  بودند  که زیر نور چراغ

جلوتر آمد و زنجپ  را انداخت دور گردنم. و من رسم را کیم 

خم کردم تا گردنبند را ببندد. بعد کیم خودش را عقب 

صاف  کشید و گل آویزان به زنجپ  طالیی را روی سینه ام

 کرد ویی هوا پیشانیم را بوسید. 

 

 339#پست

 

 

و با   طاقتم تمام شد و دستانم را دور کمرش حلقه کردم

 این گفتم: صدای لرز 

 دلم برات تنگ میشه کایم! -

 با احتیاط دست کشید روی موهایم و گفت: 

 خویی -
منم دلم برات تنگ یم شه گندم زار. قول بده دخپی

  !  بایسر
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 قول یم دم! -

ی که داری پر و - آفرین! فقط درس بخون و سغ کن به هپن

 بال بدی . 

 

 !  تو دخپی موفقی یم یسر

 

خونه ات روزی روی بومیه شق واقغ هم شک نکن که ع 

 یم شینه. 

 

 بعد من خودم میام توی عروسیت یم رقصم.  

 آهسته گفتم: 

 …من فقط تو رو یم خوام. تو-

 

اما نشنید یا شاید خودش را به نشنیدن زد و از من فاصله 

 گرفت  و گفت: 
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 خب دیگه بدو بریم! -

 گفتم: 

 گ بریم گردی؟-

 

 به ساعتش نگاه کرد: 

!. معلوم نیست. شاید دو سال شاید هم! دونم نیم -  بیشپی

 

آه کشیدم . و برای آخرین بار یک دل سپ  اجزای چهره اش 

 را نگاه کردم. آنقدر که در یادم  حک شود. 

 

 340#پست
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نشسته بود روی صندیل و با تلفنش کار یم کرد. اخمهایش 

 کماکان در هم بودند. 

 

 کبودی زیر چشمش و خون
ی

ه های رو  مردگ ی صورتش تپ 

 تر شده بودند. 

 

 وقنی تکان خوردنم را دید، گفت: 

 بلند نشو. رسم وصله بهت! -

 

نگاه از چهره اش گرفتم و به سقف  دوختم. اصال دلم نیم 

خواست با او حرف بزنم. بلند شد و کنار تخت آمد. هنوز 

ن  اهن تنش بود. منتها یقه اش را باز کرده و آستی  همان  پپ 

 زده بود. ا باال هایش ر 

نگایه به رسم انداخت و بعد نگاهش را کش داد تا دست 

 من. آیه کشید و گفت: 

ی؟-  بهپی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1790  

دم. به درجه ای از رسدی و یی قیدی  لبهایم را به هم فشر

رسیده بودم که حنی نیم خواستم لب از لب باز کنم. او 

 گفت: 

 

 …یم خواستم بگم که علت اینکه درباره ی نامزدی مریم-

م را دوختم به صورتش:  نگاه ن  تپ 

 

ی بشنوم کامران! - ن  نیم خوام چپ 

 

 کامران کالفه رسش را روی شانه اش خم کرد و گفت: 

 ویل باید بشنوی! -

 تا او را نبینم. دلگپ  بودم. گفتم: چشمانم را بستم

ن واضحه! خودتو خسته نکن! من نباید اونجا یم - همه چپ 

 بودم چون که کیس حضورمو نیم خواست. 

ایصن بابتش ندارم. یما  ه ی ننگتون بودم! اصال هم اعپی

 حقمه نوش جونم! 
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 صدایش را شنیدم: 

 به صالحت بود! -

 برای آرامش خودت اینکار رو کردیم. 

ون! یم دونم! حاال اگر توضیحاتت تموم-  شد برو بپ 

 مکث کرد و دوباره گفت: 

 …آشا ! خسته شدم! دارم کم میارم-

 

 را باز نکردم. با سنگدیل گفتم:  دلم زیر و رو شد اما چشمانم

من که نیم خواستم اینجا باشم. تو منو آوردی . خودت -

! االن هم زنتم مگه نه؟  خواسنی

  .  باید تحملم کنن

 چشمانم را باز کردم و نگاه رسدم را دوختم به او: 

 یم خواست االن پیش جبل بودم. ویل دلم-

 

ن تموم     اون منو با دونسیی
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واست. اون قلبمو نیم شکست. اون خرزالت و زشتیم یم 

 خجالت نیم کشید. از بودنم

! من   ن ؟ من گناهکارم اما شماها هم خدا نیستی 
یم دوین

! از همتون متنفرم! کثیفم اما شماها هم معصوم ن  نیستی 

(
ی

 (: vipرساسیمگ

 341#پست

 #حال

 

بغض راه گلویم را بست . این بار با صدای ضعیف تری 

 ادامه دادم: 

 همه! از تو بدتر از همه ...   از بیشپی از تو -

مکث کرد روی چهره ام. با چشمان سیاهش براندازم کرد و 

ون  رفت. بعد یی حرف بپ 

در آن لحظات هزار و یک فکر کردم و تصمیم پشِت 

 تصمیم گرفتم. 
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وتقاضای تا کامران رفت برومباید دور یم شدم. یم خواستم

 طالق بدهم. 

 حت نداشت. اج صازدو جای من اینجا نبود. این 

 گوشه ای و برای یم رفتم

نیم کاشانه ای یم ساختم. دیگر حنی مریم را همخودم

 خواستم. 

 و بوی تند سیگار وارد 
ی

نیم ساعت بعد کامران با لباس خانگ

 اتاق شد . 

ن بود. صندیل را گذاشت کنار تخت و یی حرف   رسم سنگی 

ون د را  لکیلکشید و پنبه ی اسوزن رسم را از دستم بپ  فشر

 کرد. دو دقیقه بعد برخاست و رفت. پشت دستم و نگاهم

ن صبحانه را آماده کرده بود و یادداشنی کنار ظرف گردو  مپ 

 گذاشته بود: 

 

ون  نرو!""تا عرص بر نیم گردم. لطفا بپ 

 پوزخند زدم و راه افتادم به طرف اتاق خوابش! 
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 . در جایی که حنی در نبودنش هم به آن رسک نیم کشیدم 

 باز کردم  . را 

کت و شلوارش افتاده بود گوشه ی تخت. زیر سیگاری اش 

 پر از ته سیگار بود. کامران مدتها بود که سیگار نیم کشید! 

و باز هم احساس گناه را به جان خریدم. رفتم به رساغ کمد  

لباسش. همه جا را گشتم. کتابخانه و کشوها و هر جا را که 

تا سند ازدواجمان را پیدا  کردمرو   یم رسید زیر و به ذهنم

 کنم. اما هر چه بیشپی یم گشتم کمپی به نتیجه یم رسیدم. 

هرچه را بهم ریخته بودم همانطور رها کردم. یکهو  

 افتاد به چمدان سفرش. چشمم

چهار دست و پا به طرفش رفتم . زیپش را باز کردم. کیف 

 پارچه ای زیپ دار و ملزومات سفرش آن تو بود. 

 و بقیه ی مدارکش ویل اثری از سند ازدواج نبود. ورت پاسپ

ناامید شده بودم که چشمم افتاد به زیپ داخل چمدان. 

بازش کردم و جعبه ی چرم کوچک را دیدم. یم شناختمش! 

 جعبه ی ساعت متعلق به عمو سامان بود. این

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1795  

در جعبه را باز کردم و ساعت عمو ، همان که همیشه روی  

 دم . ا دیست ر مچ دستش یم ب

 

ساعت روی پنج و یس دقیقه خوابیده بود. دلم سوخت  

 کامران دست کشیدم به ساعت و برق زنجپ  
ی

برای دلتنگ

طالیی را دیدم. با نوک دو انگشتم زنجپ  را که و از محفظه 

ون زده بود کشیدم.   ی داخیل جعبه بپ 

محفظه را بلند کردم و قلبم کند تپید. گردنبند من! همان  

بود، همان که گل ادرییس داشت ،  هدیه داده که روزی

 آنجا بود. بعد از سالها! 

وا رفتم . گل پر از سنگ قیمنی صوریی را لمس کردم.  

 دستانم یم لرزیدند. 

 او نگهش داشته بود، کنار ساعت عمو سامان! 

وقنی برگشت خانه و اتاق بهم ریخته اس را دید با 

 عصبانیت گفت: 

؟فنی وسایل انقدر پر رو شدی که ر -  منو گشنی
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جمع کرده و روی کاناپه نشسته بودم و زانوهایم را در بغلم

 به تلویزیون  نگاه یم کردم. شانه باال انداختم: 

 خودمه. -
ی

 من زنتم! پر رویی نیست. اینجا خونه و زندگ

 

 پوزخند زد: 

 

 342#پست

 

 دست بردار آشا! این بازی جدیدته؟-

 کانال را عوض کردم: 

 سند ازدواجمونزی؟ دنبال نه ! چه با-

 

 یم گشتم!  

 اون وقت واسه جر یم خواستیش؟-

 یم خوام برم ازت شکایت کنم. -
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 بلند خندید. باعث رسگرمیش شده بودم. جلوتر آمد : 

؟-  بابت جر

- ! ن نیم کنن ! تو تمکی  ن  تمکی 

 ابروهایش باال پریدند! دهانش نیمه باز ماند. گفتم: 

 بیخودی خودتو متعجب نشون نده! -

 

 مگه من زنت نیستم؟ 

مگه عقدم نکردی؟ پس یه حقی بهت دارم! اگر وظایفتو 

 انجام بدی که هیچ ! 

 

رو انتخاب یم بدی! البته مطمئنم راه دوماگر نه باید طالقم

 !  کنن

 

 خندیدم و به طعنه گفتم: 
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؟ هر انتقایم بود - نیم خوای که با یه زن بد سابقه بموین

 شده دیگه! تموم

 نکن! خودتو فنا 

 لبش را گزید و رسی به تاسف تکان داد: 

 پاشو! -

 پاشو برو همون خیایط رو انجام بده! 

 این چه مسخره بازی هست؟ 

همینن که گفتم! چه اون سند ازدواج رو بیاری و چه نه تا -

 رفنی  سفر من یم رم دادگاه ! 

 تصمیمم رو گرفتم! 

 

چه ی بخانه دفپی رفت به طرف کتابخانه و از باالی رس کتا

 رنگ را برداشت و آمد به طرفم.  زرشگ

حنی به فکرم هم نیم رسید که چنان جایی گذاشته 

 باشدش. 
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چه را گذاشت روی زانوهایم و گفت:   دفپی

 این سند ازدواج! خیالت راحت شد؟ -

 سند را کنارم گذاشتم و گفتم: 

 نه هنوز! راه زیادی در پیش داریم. -

 

 343#پست

 

 #حال

 

و چشم دوخت به سند لن ایستاد یف  وسط سابالتکل

 ازدواج ! 

 

و من خودم را به آن راه  زده و کانال ها را عوض کردم. چند  

 دقیقه ی بعد گفت: 
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 نیم خوای بدوین دیشب چیشد؟-

 

برخاستم و به طرفش رفتم. از رفتار من متعجب بود. اما 

 نیم دانست که من چطور کم آورده ام: 

- 
ی

ن سادگ  ! نیم خوام بدونم! به همی 

 

ی بشنوم و نه تمایل دارم با مریم و فرداد نه نیم ن خوام چپ 

 روبرو بشم! 

و شک نکن که اگر توی یه خونه نبودیم؛ تمایل به دیدن  

 نداشتم. تو هم

 

خانه. زیر لب گفت:  ن  راهم را کج کردم به طرف آشپر

 آشا؟-

 دستم را در هوا تکان دادم: 

 ت ! همینه که هس-
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خانه شدم ز  ن یم انوهایم سست شده بودند. نوقنی وارد آشپر

دانست چه رنچی را تحمل یم کنم. غروب  حیاط دلگپ  

 بود. 

 

ن نشستم  و چای تلخ خوردم و حیاط را همانجا پشت  مپ 

 نگاه کردم. 

دو سه باری به  بهانه ی چای و آب و رسک کشیدن به  

خانه آمد ؛ ویل  من طوری ر  ن که فتار کردمیخچال به آشپر

 ندارد. انگار وجود خارجی 

 تمام فکرم درگپ  خانه ی بابا مهران بود. 

 

 همه ی آنها آنجا جمع بودند. مریم و فرداد، خاله و ...آواز! 

جواب از صبح مریم بارها به موبایل زنگ زده بود و من

 نداده بودم. 

 نیم خواستم صدایش را بشنوم.  

 یاه شد؛اما درست وقنی آسمان یکپارچه س
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ی که باید باال زنگ خانه به صدا در آ  ن خره با آن مد . چپ 

مواجه یم شدم ؛ مریم و فرداد بودند. دیدمشان که وسط 

حیاط با کامران حرف زدند و مریم به پنجره ی روشن 

خانه نگاه کرد.  ن  آشپر

از جایم تکان نخوردم. چند لحظه بعد وارد ساختمان  

 شدند . صدای حرف زدن فرداد و کامران یم آمد. 

 فرداد گفت: 

ی یم زدی به این کبودی ها! چجور یم مادی یه پ- ن چپ 

 خوای بری رسکار؟

 کامران گفت: 

 چه اهمینی داره؟-

ن    که دلم خنک شد کافیه. کاری بود که باید یم کردم! همی 

ن کرده بودمگوشم را  تا بیشپی بشنوم که مریم وارد تپ 

خانه شد. از گوشه ی چشمم قامتش را یم دیدم اما  ن آشپر

 دای آرایم گفت: تکان نخوردم. با ص
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 سالم آشا! -

رسم را چرخاندم طرفش. پالتوی کرم رنگ و شال زمستاین 

 عنایی پوشیده بود. چقدر چهره اش قشنگ تر شده بود ! 

با همان چهره ی یی حالتم  مثل هر نو عروس دیگری.  

 گفتم: 

 مریم! سالم-

 

 آنقدر کالمم رسد بود که مردد شد که باید چکار کند. 

ف سینک رفتم. و شپ  آب برداشتم و به طر لیوان خایل را  

 را باز کردم. حرکاتم را به دقت نگاه یم کرد.  دوباره گفت: 

 چای داری؟-

 آره دارم! -

گذاشتم و چای ریختم. رفت فنجان ها را درون سینن  

خانه  و گفت: نشست پشت ن ن آشپر  مپ 

 آشا  باید حرف بزنیم! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1804  

 

دستش  سینن را مقابلش گذاشتم . ظرف نقل را هم کنار 

 قرار دادم. نگاهش به من بود. گفتم: 

ن وجود نداره! -  حرفن برای گفیی

 اخم کرد: 

 

 344#پست

 

 #حال 

 

؟-  یعنن جر

 عقبگرد کردم : 

گ با تو ندارم! یم - یعنن اینکه از دیشب من حرف مشپی

 دوین چرا؟ 

 حساب نکردی! چون منو جزو آدم
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 اشتباه یم کنن آشا . من واسه کارم دلیل دارم! -

 زخند زدم. رنگش پریده بود. و پ

 

که تا با تمام وجودش مریم را خوب یم شناختم. یم دانستم

 یم شود. ناراحت نباشد اینطور ترسیده و یی رنگ ن

 

 گفتم: 

 

ن مریم! دلیل رو قبل از واقعه بیان -  ببی 

ن   …یم کین

 

خانه شدند. فرداد طبق  ن همان دم فرداد و کامران وارد آشپر

 ه لب داشت: معمول همیشه لبخند ب

 خانوم خانوما! سالم-
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حنی نگاهش هم نکردم. کافن بود! باید یک جایی این 

 یم شد. ضعیف کیسر تمام

 

 : دوباره ادامه دادم 

 

شما چه قبول کنید و چه نه من زین هستم که راه خطا -

 رفتم. 

هایی که
ن  خییل کارها کردم. چپ 

 

حنی در تصورتون نیم گنجه. نه من معصومیت گذشته رو  

به خاطر دارم و نه شما احمق و ساده اید. یم دونم

 مسایل لیاقت حضور توی مهموین تو رو نداشتم. نای

 

اشتم. بخدا که اگر یم گفنی هم اصال توقع اومدن رو هم ند

 !  نیم اومدم. اما باید یم گفنی
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 نالید: مریم

 

 …ویل من-

 

 دستم را باال بردم: 

؟ من اینجا جلوی خودت کیل ذو -  قتو کردم. ویل تو جر

که نشستیم با هم لباس انتخاب کردیم. حنی به فکر بودم

برات تور و پارچه بخرم هر چند اینطور که معلومه لبایس 

 من بدوزم؛ خوشبخنی رو زایل یم کنه! که 

 فرداد گفت: 

 

 …این فکرا واسه قدیمه-

 اخمهایم را در هم کردم و چشم دوختم به او: 

؟-  مطمئنن

 ری؟ی روشنفکرها رو در میایا داری مثل بقیه ادا 
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ن به طرف در گفتم:   ن رفیی  دستانم را به بلوزم کشیدم و حی 

 رجیح یم دم. ببخشید ویل تنهاییم رو به بودن با شما ت-

ی برای ازدست دادن ندارم.  ن  راستش من دیگه چپ 

 اشتباه کردم و سفت و سخت پاش ایستادم.  

 نگایه به کامران کردم: 

 تونه بکنه.  دم هر نوع بد خلقی که یمبه این یه نفر اجازه دا-

 …حق به گردنم داره. امافکر یم کردم

 

ا گزیدم تا نباید بغض یم کردم . لبم ر نباید اشک یم ریختم. 

 سد احساساتم شود. گفتم: 

 کافیه! دیگه تموم شد. تکرار پشت تکرار ! -

 

 که به کجا بریس؟ هان؟

 

 کرد:   کامران درسکوت و دست به سینه من را نگاه یم
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حق تو با موندن من توی این خونه و کوچیک شدنم -

؟   توسط تو و بقیه  داره  ادا یم شه. اما حق من جر

تک به تک شماست رو کدومتون ادا یم گردنحِق من که  

 کنید؟

 هر سه آنها را نگاه کردم: 

 کاش گذاشته بودین همونجا بمونم! -

 

 …کاش  

 

 دیگه نیم خوام ببینمت مریم!  

 

و شانه ام خورد به بازویش. تمام کردم دمرداد رد شاز کنار ف

 محبت های از رس اجبار و درویعن را! آن

رفتند. هندزفری را چپاندم  در  چقدر ماندند و گنیم دانم

گوشهایم و در اتاق تاریک ماندم. صدای جبل تمام جانم را 

 ُپر کرده بود. 
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ن    نه اشک ریختم و نه غبطه خوردم برای نبودنش! همه چپ 

 تقصپ  خودم بود و باید درستش یم کردم. 

 

 345#پست

 

 صبح روز بعد آفتایی بود. 

 د وسط حیاط. خورشید افتاده بودننورهای زرد و گرم

خانه پشت ن ن کامران در آشپر  مپ 

کوتایه کردم. برای نشسته و لپ تاپش مقابلش بود. سالم 

ماکروویو گذاشتم و نان تست خودم یک لیوان شپ  درون

صدایی از کامران شنیده نیم شد. جز جواب کردم. 

 سالمش! 

 تا حواسش نبود نگاهش کردم. 
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تاپش  چشمان سیاهش که مشغول تماشای صفحه ی لپ

بودند و سیایه زیر چشم و کنار لبش که او را آسیب پذیر 

 یم داد. نشان

فکر کردم که ما چطور یم توانستیم انسانهای خوشبخنی 

 هایمان راه را بر خودمان بستیم. باشیم و با اشتباه و خیانت 

نان و شپ  را برداشتم و به حیاط رفتم. کنار ایوان زیر نور 

چه ها برگ های نورسته ی خورشید نشستم و به باغ

 درختان نگاه کردم. چرا آدمها نیم فهمیدند که خدا نیستند. 

 حنی خدا هم به موجودات اجازه ی احیای دوباره یم داد. 

ن گیاهان.   ر زمستان عور یم مثل درختاین که د مثل همی 

اهن حیا یم  شدند و دوباره اول بهار جوانه یم زدند و پپ 

دم و لیوان شپ  به دست پوشیدند! تکه ای نان خور 

کنار باغچه های حاشیه ی حیاط و بنفشه ها و رفتم

 پامچال ها را نگاه کردم. 

من غنچه ها باز شده بودند. بنفشه ها تر و تازه بودند.  اما 

 در این خانه ماندین نبودم. 
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برای لحظه ای چشمم افتاد به پنجره. ایستاده بود همانجا 

تماشا یم کرد. طول حیاط را یم و سیگار دود یم کرد و من را 

 رفتم و بریم گشتم. 

ن  آفتاب رسم را گرم کرده بود. گربه زرد حنایی از دیدار پایی 

 ه ساق پایم. پرید و به طرفم آمد. تنش را کش داد و کشید ب

خمیازه کشید و رفت گوشه ی حیاط روی کایسر ها  لم  

 داد. صدای در زدن آند. 

 

ی مثل کلید یم کوبید به در. این طرز در زدن  ن کیس با چپ 

خانه نگاه کردم.  ن بابا کاووس بود. برگشتم  و به پنجره ی آشپر

 کامران نبود. رفتم به طرف در و گفتم: 

 کیه؟! -

ندگو که دادیم ای مردی در بلجواب نداد. همزمان صد

 زد؛"

ی خوردن ن تازه، فلفل دلمه ای، پرتقال اعال، بادمجان، سپی

 
ی

 …گوجه فرنگ

 پیچید در گوشم . 
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در را باز کردم.  لیوان از دستم افتاد و هزار تکه شد.  

 توقعش را نداشتم! 

من به او زل زدم و او به من. با چهره ای یی حالت نگاهم  

 م  صدایش زدم: یم کرد. از ته گلوی

 آواز! -

 رسش را تکان داد. جلو آمد. 

تکان نخوردم. نیم دانستم باید چکار کنم. چقدر شبیه من 

 شده بود! انگار آیینه ی تمام و کمال من بود. 

باالخره دستانش را از هم باز کرد و بغلم کرد. قدش از من  

 بلندتر بود. 

. قلبم دستانش را محکم پیچید دور تنم. بوی خویی یم داد 

 زد.   کند یم

 

ن دوباره کرده  ترسناک ترین  ملودی زندگیم  رسوع به نواخیی

 بود. 

 پیچید: صدای بلند کامران در گوشم
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 آشا! آشا برگرد توی خونه... -

 

 346#پست

 

 

 

 از جایم نیم توانستم تکان بخورم. 

 

آغوش آواز بوی خویی یم داد. اما انگار وقنی بغلم کرد؛ تنم  

شنیدم که تند تند قدم بر یم ای کامران را یخ زد. صدای پ

داشت . صدای سابیدن دمپایی هایش روی کایسر ها در 

 گوشم دنگ دنگ صدا یم داد. 

بازویم را کشید و آواز را عقب زد. تند نفس یم کشید. من 

م را یم دیدم.   هاج و واج بودم! بعد از سالها خواهر کوچکپی
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 صورت شاداب آواز برق یم زد. 

نگش با دانه های براق دم ماندحنی یا  ه که چطور رژ خورسر

 در آفتاب یم درخشید. 

 کامران رو به آواز گفت:   

 نیا؟مگه بهت نگفتم-

 

 آواز اخم کرد: 

ن تکلیف - تو چطور به خودت اجازه یم دی برای من تعیی 

؟   کنن

د. نگاه من مات خواهرم  کامران من را بیشپی به خودش فشر

هایش ریخته بودند و ی شانه لندش رو بود. موهای بلوند ب

 گوشواره ی طالیی اش برق یم زد. کامران گفت: 

 

 نه من و نه آشا تماییل به دیدنتون نداریم-
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خندید. دندانهای ردیفش لبخندش را قشنگ تر کرده بود. 

 آواز نگاهش را دوخت به من: 

هر اتفافی هم که افتاده مربوط به قبل ترها بوده. یه مساله -

 کردم! اشتباه بود! آخرشم ای که تموم ش
ی

ده و رفته. بچگ

 فهمیدم و االن که اینجا هستم؛ 

 حنی یک درصد هم به تو عالقه ای ندارم کایم! 

د.   کامران بازویم را میان انگشتهایش فشر

کرد! از میان   حرصش را رس تن من خایل یمحنی حاال هم 

 دندان هایش غرید: 

ن سادگیه؟ -  فکر کردی به همی 

 

 م
ی

کردی! تو همه ی خانواده رو داغون ا رو خراب  تو زندگ

کردی آواز! اشتباه بود؟ یه حرفن بزن که با عقل جور در 

  چه اتفاق هایی 
؟ نیم دوین ی هسنی ن بیاد! خل وضغ چپ 

 افتاده؟  

 را باال آورد. دستش را گذاشت زیر چانه ی من و رسم 
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 اعصابش بهم ریخته بود. بلند داد زد: 

 

ن چه - ! این آشای قبل بالیی به رسش اومدهنگاش کن! ببی 

از اون اتفاقاته؟ یم بینن چه شکیل شده؟ یم دوین چه 

 بالهایی رسش اومده؟ 

ی به من انداخت:  ن  آواز نگاه  رقت انگپ 

 چرا اینطوری شدی آشا؟  چه بالیی رس خودت -
راسنی

دی؟ توی خونه هیچ کیس حرفن ازت نیم زنه! از مامان آور 

ب ندادن!  اگه بابا کاووس نگفته بود و بابا پرسیدم اما جوا

ی مو   نده بودم. اینجایی که من هنوزم توی یی خپی

آه از نهادم برخاست. بابا کاووس جلوی زبانش را نگرفته 

 بود. کامران غرید: 

 …لعنت به کاووس-

 بود. آواز نگاهش به من 

به خواهر رنجورش با زخم کمرنگ و اندام الغر و زیر  

 از تعجنی داشت. چشمان گود ؛ نگاه پر 
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آشا ! من قصد بدی ندارم. فقط یم خوام باهات حرف -

بزنم. دلم برات تنگ شده . کل روزهایی که توی پاریس 

 بهت فکر یم کنم. هستم

! اون وقنی که ادای عاشقارو - در  الزم نکرده بهش فکر کنن

 میاوردی باید به خواهرت  فکر یم کردی! 

د تا برویم داخل کامران این را گفت و دست من را کشی

 نیامد. پشت رسمان راه افتاد : خانه. آواز کوتاه 

- 

 

 347#پست

 

 

 اشتباه کردم! یم گم

 بود! بعد فهمیدم
ی

! عشق بچگ که تو مناسب من نیسنی

 حسادت یم کردم یم فهیم؟
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ه حرف خواهرشو بفهمه. بذار با ویل خواهر یم تون 

 حرف بزنیم! هم

 برگشتم و از رس شانه نگاهش کردم. 

هنگ شده بودم و نیم دانستم چه توضیچ وجود دارد.  

آواز به رویم لبخند زد. متوقف شدم. کامران هم ناگزیر 

 ایستاد . گفتم: 

 یم خوام باهاش حرف بزنم کایم! -

 ملتمس نگاهم کرد: کامران

 ه! کار اشتباهی-

من و کامران . این بار بعد از روزها  جنگ و لجبازی میان

 صورتش. تا دستم را آروم

کف دستم را گذاشتم  روی ته ریش کوتاهش. چشمان 

 غمگینش را نگاه کردم و گفتم: 
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بذار باهاش حرف بزنم! نه به خاطر اون و نه تو بلکه فقط -

ن   خسته شدم! از دروغ و بابت دل خودم. من از ندونسیی

 پنهانکاری! یه کارایی هست که باید انجام بشه! 

سست شد. و بازویم را  دسنی که گذاشته بود دور بازویم

  رها کرد. 

میانه ول کرد و برگشت به طرف آواز . انگشت من را همان

اشاره اش را مقابل چهره ی یی تفاوت آواز تکان داد و 

 گفت: 

 

یم خودمبه تموم مقدسات اگر باز حیله ای داشته بایسر -

شمت! 
ُ
 ک

ن دستا گردنت رو یم شکونم.    با همی 

 انه باال انداخت: آواز لبهایش را جمع کرد و ش

- !  تو یه رواین هسنی

کامران با قدمهای تند از ما دور شد و رفت داخل 

 ساختمان! آواز بالتکلیف ایستاده بود. به او گفتم: 
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 شده! بیا بریم داخل ! من یه کم رسدم-

 

 دور و ورش انداخت و گفت: او نگایه به 

 مامان گفته بود کایم هنوز توی این -

ن حقوق چند پول و ثروت و با او  خونه ست. با این همه

توی این بیقوله چرا بازمهزار دالری ماهیانه اش نیم دونم

 یم کنه! 
ی

 زندگ

ش عوض نشده بود! همان آواز بود! با همان نگاه   ن هیچ چپ 

 برتر و پر زرق و برق! از باال و همان ولع برای زند 
ی

 گ

خانه نشستم تقریبا پاهایم   ن وقنی روی صندیل داخل ِشپر

 جان بودند.  نیمه

آواز مثل کیس که به شهر عجایب آمده باشد ؛ دور و  

ورش را نگاه یم کرد. پالتو و شالش را روی پشنی صندیل 

انداخت و نشست مقابلم. من در سکوت به او چشم 

 لبهایش و گفت:  دوختم.  زبانش را کشید رو 
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 آشا! من خییل دلم برات تنگ شده بود. -

! اونبیوفته تو خواهر هر اتفافی هم که  زمان حنی منن

که تو اینقدر به کایم عالقه داشته فکرش رو هم نیم کردم

 !  بایسر

 حرفهایش برایم سخیف بودند: 

 

 مهم بود! اما برام-

من عاشقش بودم. ما چند سال با هم رابطه داشتیم و تو  

 !  اینو یم دونسنی

 درسته؟

 پلک یم زند: 

 …آره یم دونستم. اما -
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قنی یم دوین دو نفر عاشق همدیگه ه دیگه! و اما ندار -

ن  ! چونهسیی به یم نباید وارد رابطه اشون بیسر به اونا ضن

 !  زین

 منن  
ی

 ؟ یم دوین که تو مسبب اصیل خراب شدن زندگ

 یم دوین روزها درد و زجر کشیدم و تنها موندم؟

یم دوین تو باعث شدی که من خودم و زندگیمو به هدر  

 بوم؟

 د: به تالطم یم افت

اما همش تقصپ  من نیست! منم از کایم خوشم اوموه -

بود! منم یم خواستم به دستش بیارم. تو هیچ وقت بروز 

 ری! حد با کایم ارتباط دانیم دادی که تا این

 پوزخند یم زنم: 

 یا به خودت؟-
ی

 به من دروغ یم گ
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ون  یم دهم: نفس خسته ام را بپ 

. تو منو از چشم بابا آواز تو باعث شدی من طرد بشم-

! مهران ا  نداخنی

! تو باعث شدی که من فرار  ن رو به جونم انداخنی تو معی 

 گپ  کردم؟
 کنم. یم دوین توی چه باتالفی

 

 با کیا گشتم؟ کجا بودم؟ 

 

 یم دهم: لب از لب باز نیم کند. ادامه

 نداره. االن یه زن یی آبرو هستم. کیس قبولم-

 

تو  منو به حساب آوم نمیاره.  زندگیم به هدر رفته. کیس 

جر یم گم. تویی که تا با کامران بهم زدی با چمیدوین من

ام رایه اروپا شدی که اونجا آرامش بگپ   ی و عزت و احپی

؟  جدید بسازی! تو جر میدوین
ی

 زندگ

 اخم کرد: 
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 من هم کم آسیب ندیدم. -

 

 رو برای من جهنم کرد. کتک   
ی

کامران توی چند ماه زندگ

وچک شدم. جر از این بدتر که رس سفره ی عقد خوردم . ک

 ولم کرد و رفت؟! 

یم دوین توی لباس عرویس و رس سفره عقد یی داماد بیسر 

؟   یعنن جر

 

 آدهای دور و ورم خرد شدم. .  جلوی تموم

 

 از اطالعات 
ی

قلبم یم خواست از جا کنده شود. حجم بزرگ

 را ناگهاین فهمیده بودم. اشکش رس خورد: 

ه! این آدیم که یم بابا مهران آبروم رفت! - م یم خواست بمپ 

به ها به ما زده.   بینن خییل ضن

 موقع کامرانمن اگر اینجام به خاطر توئه. وگرنه از همون

 برای من مرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1826  

چه بهپی هم که او اتفاق افتاد! چون من راه زندگیمو پیدا  

 کردم. حاال یه آدم موفقم! تالش کردم و درس خوندم . 

 

تصورش رو کنن با یه مرد ثروتمند  ین جایی کهو توی بهپی 

 یم کنم. نیومدم که دوباره کامران رو از تو 
ی

فرانسوی  زندگ

م! فقط اومدم  که تو رو ببینم. خواهرمو! تو رو! بگپ 

 

 دلم برات تنگ شده بود! 

 

لبخند ناامیدی شکل زشنی دارد. لبخندی که آدیم از رس 

گل   های سیم یکند مثل خار عکس العمل غپ  ارادی یم ز 

 بدبوست که ریشه در باتالق دارد. 

یم دهد تو ناگزیری  و آنقدر فهمیده ای لبخندی که نشان

 که بیشپی به بدبخنی ات واقف شده ای. 

که تنها کیس که این میان چند ثانیه فهمیدممن در همان 

 باخته فقط خودم هستم. 
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 دست به سینه شدم و گفتم: 

 مقرصی! ! تو خودت آواز -

 این تو بودی 

   .  که پا توی رابطه ی ما گذاشنی

؟   من واقعا نیم دونم االن اینجا چکار یم کنن

 دست کشید به موهای زیبایش و گفت: 

 

 اومدم تو رو ببینم! -

 تو خواهریم! 

 پوزخند زدم: 

 قبل تر از اینها خواهرت نبودم؟ -

 نبودی؟آبروماون موقع به فکر دل من و 
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 لندی گفت: با صدای نسبتا ب

 چرا رس جنگ داری؟-

 اینکه هیچ کیس تو رو نیم خواد واقعا روت تاثپ  گذاشته!  

 یم دانستم که او عوض نشده! 

یم دانستم که همان غرور گذشته را دارد. طعنه اش را  

 باالخره زد. 

این که کیس منو نیم خواد یه بخش بزرگیش تقصپ  آدمیه -

 نشسته. برومکه رو 

م:  ن  بریم خپ 

 تنگ شده بود آواز! دلت برامن که ممنو -

 الاقل به یاد گذشته ها که خواهرت بودم ؛  

دلم خوش شد. من کاری به هیچ کدومتون ندارم. نیم خوام 

 بار فکری برای کیس باشم. تو فرض کن خواهرت مرده! 

ن حاال-  تو همی 

 هم بار فکری هسنی برای همه! اما خودت خپی نداری!  

 گاهش کردم : بر گشتم و از رس شانه ن
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 از اینجا برو آواز! -

 

 پای کارایی که کردی بایست. -

پای هر خطایی که کردی بایست و عواقبش رو هم قبول 

 کن. 

  ! ن  از اینکه تو اینجایی ناراحیی
ن  مامان و بابا مهران ناراحیی

 شاید ببخشن تو رو! حرف بزنماگر من باهاشوناما  

 چه یم گفت؟ 

 دیوانه بود؟

 ست برتر بودنش را به رخ من بکشد.  خوایا یم 

خانه ظاهر شد. تالش یم کردم که    ن کامران در چارچوب آشپر

 سقوط نکنم. 
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 گفتم:   

من از کیس عذر خوایه نیم کنم. چون اون روزی که مثل -

 و فراموش نکردم. یه زباله توی کوچه انداختنم ر 

 اون روزی که حرفامو باور نکردن هنوز هم یادمه.  

 ییل ظلم کردین! حق من خ شماها در 

 …خییل 

ون  که با لحن بدی یم گوید: قدم بر یم دارم تا بروم  بپ 

حتما مقرص بودی! االنم اومدی وبال گردن کامران شدی -

 چون یم دوین که وارث ثروت عمو هست 

  داره! و شغل و درآمد نجویم

ن کیم نیست.   مایه پنجاه هزار دالر چپ 

 

 مگه نه کامران؟

هایی 
ن  د که من اطالیع از آنها ندارم. حرف یم زن از چپ 

 کامران  گفت: 
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یم که واسه این- ا اینجاس! تو چرا جلز و خب حاال گپ  ن چپ 

 ثروتمند و اروپایی داری. 
؟ تو که پارتپن  ولز یم کنن

 چرا دست از رس من بر نیم داری؟

 آواز بلند بلند  خندید: 

 من؟ به من چه؟ -

ه. من حنی گوشه ی  چشم هم به تو خواب دیدی خپ 

 ندارم. 

! از نظر من تو یه پپ  پش عقده ای ه   سنی

 از کنار کامران رد شدم. 

 

 نگاهمان به هم گره خورد. 

 رنجیده بودم. نیم خواستم بیشپی بدانم. کامران گفت:  

 واقعا؟ پس چرا هر دقیقه پیام یم دی؟ -

 

؟   چرا عکس یم فرسنی
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 چرا توی مهموین مریم آویزون من شده بودی؟ 

تزده ای گفت:   آواز با صدای حپ 

 

- !  تو پش عموی منن

نیم فهمم واقعا! چقدر طرز فکرت دمده و عرص حجری  

 شده! 

 

 کامران با تشر گفت: 

 آواز پاشو برو! -

 حرفاتو زدی و تموم شد.  

شده. راستش نیم خوام با آشا زن منه و دیگه همه جر تموم

 هیچ کدومتون روبرو بشم. پاشو ببینم... 

 گم باال نیومده برو. روی س تا اون

 

 وسط نشیمن بودم . 
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 صدای آواز را شنیدم: 

نرفته که چطور تشنه ی وجودم باشه یم رم. اما یادم-

 بودی! 

 قلبم تند یم زد. 

 گوشهایم داغ شدند.   

 صدایش را بلند کرد: 

 عشقبازی هامون رو فراموش نکردم. -

 

 …بهش گفنی ...گفنی که با من 

 

 کامران داد زد: 

 و دروغگو! ه شخف-

 ایه از پیش نیم بری! با این حرفا ر 

ون!   برو بپ 

ن نشستم.     گوشهایم را گرفتم و همانجا روی زمی 
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دیگر توانش را نداشتم. گذشته ی تلخم مثل ناقوس مرگ 

 در گوشهایم صدا یم کرد. 

نشست؛ چشم باز کردم دست گرم کامران که روی شانه ام

 فت: و گوشهایم را رها کردم. کامران گ

 رو باز نکرده بودی! پاشو آشا! رفت. کاش در -

 جواب ندادم.  دست انداخت زیر کتفم و بلندم کرد : 

 بذار برات یه آرامبخش بیارم. حالتو بهپی یم کنه! -

ن تکان دادم.   رسم را به طرفی 

شوند. نفسم باال حس یم کردم دیوارها به هم نزدیک یم 

 نیم آمد. گلویم را چنگ زدم و گفتم: 

ون. دارم  مدل-  خفه یم شم. یم خواد برم بپ 

 کامران پا تند کرد به طرف اتاقم: 

 باشه! -

ون. بذار پالتو شالت رو بیارم!   یم برمت بپ 

 آواز مثل همیشه مخرب بود. 
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مثل زهر هالهل ، مثل زلزله  ای عظیم که بنیان  آدم را  

 نابود یم کند. هوا برای نقس کشیدن نبود. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 352#پست

 

 

 آواز مثل همیشه مخرب بود. 

مثل زهر هالهل ، مثل زلزله  ای عظیم که بنیان  آدم را 

 نابود یم کند. 

 

 در آن چهار دیواری هوا برای نفس کشیدن نبود. 

ون خوب بود! هوای   بپ 

ن پر از شلویعن و حیات بود.   همه چپ 
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 کامال متناقض با درون مرده ی من. 

وندر خودم  را نگاه یم کردم.  جمع شده بودم و بپ 

خیابان  ولیعرص را یط یم کرد. درختان سالمند  در کامران

 دو طرف خیابان با استقامت و صبوری مانده بودند. 

بود. صدای مخمیل شجریان شاخه هاشان در هم پیچیده   

 در فضای اتومبیل پیچیده بود. 

 ام که رس نهم عشق تو را به رس برمآمده

 

  شکنم شکر برمور تو بگوییم که ین ین 

 آواز مثل یک شوک عظیم بود. 

آمد تخریبم کرد و رفت. هرگز نیم توانستم فکر کنم که 

ی در رسش باشد. مثل مار بوآ بود که دور طعمه  نیت خپ 

فشار را زیاد یم  یم پیچد. بغلش یم کند و بعد آرام آراماش 

 کند. آواز استخوانهای من را شکسته بود. 

 انها نهن از همه دیدهام چو عقل و جاآمده
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 تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

 

 ام که ره زنم بر رس گنج شه زنمآمده

 

م خپی برمآمده  ام که زر برم زر نپی

کامران برای معاشقه با او التماس یم کرده یا آواز گفت که  

ی!  ن ن چپ   یک همچنی 

 

 یم سوزد!  قلبم 

 نه اینکه حسادت کنم؛ 

یع کامران در آن مقطع چطور مط فقط دلم یم سوزد که 

 بودم. 

دل و جانم را فدایش کنم و او به دنبال چطور حاضن بودم 

 معاشقه با خواهرم بوده. 

 

 نظر کنم اوست نشسته در نظر من به کجا 
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 اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

 

ذهنم معطوف غزیل شد که شجریان یم خواندش! کامران 

 شهر دلم را گرفته بود. 

 

عاشقش بودم ، و فکر یم کردم او هم من را به قدری  

دوست دارد که حنی رفتنم هم خدشه ای به عشقمان وارد 

 نیم کند. 

 

تمام یم گرداند. فکر یم کردمیم آید و من را بر  فکر یم کردم 

 آن وقایع یک بازی بود! 

 

 صدایش میان تمام آن گفتارهای ذهنن نشست  در گوشم: 

 ؟توی پارک راه بریمدوست داری یه کم-
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ن کردم.    رسم را باال و پایی 

 

 ذهن خیال پردازم او را در کنار آواز یم دید. 

 

راه  پیاده شدیم. پارک در وسط ظهر خلوت بود. کنار هم 

 یم رفتیم. او مال من نبود! 

 

که حنی نیم توانسم دلخور خودم را آنقدر گناهکار یم دیدم

 شوم. 

 م.  یم رفتیم و نفس یم کشیدیهیچ حرفن نیم زدیم. راه 

از دکه ی درون پارک دو لیوان کاغذی کافن خرید و یگ را به 

 دست من داد. 

 روی  نیمکت رسدی نشستیم. 

با فاصله ای اندک. اما انگار یک جهان بینمان فاصله بود. 

کالغ ها ی بزرگ از روی شاخه های کاج پریدند و نشستند 

 روی چمن ها. 
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 رو داد و گفت: نفسش را عمیق  ف

 نکن! حرفهاشو باور -

 آواز مشکل رواین داره.  

 

دم. ادامه داد:  لبهایم را به هم  فشر

 من با آواز هیچ عاشقانه ای نداشتم ! -

 

عالقه ام به اون دخپی مثل عالقه ی یه برادر بود به 

 خواهرش! 

 بر گشتم و نگاهش کردم: 

 

- .
ی

ا رو به من بگ ن  لزویم نداره این چپ 
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شته باشم. هر سایل خصوصیت دخالنی دام توی منیم خوا

 جر بوده گذشته و تموم شده. 

 به لیوان کافن نگاه کرد: 

- !  اما یه رسی مسایل هست که نیم دوین

 

 353#پست

 

 

 شانه باال انداختم: 

 

 خب دو نستنش دیگه چه فایده ای داره. -

 

 من نابود شد و قلبم سوخت.  
ی

 زندگ

 

 روی شاخه ها نشستند.  کالغها پریدند و دوباره رفتند 
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ب گرفت:  ن ضن  کامران با پایش روی زمی 

 منم تباه شد! -
ی

 زندگ

ناپایک که خورد به پیشونیم تا انگ خیانت و چشم 

ن   حاال هم اذیتم یم کنه. همی 

 

 آواز ما رو نابود کرد.  

 

 لیوان را روی نیمکت گذاشتم: 

 

! اما تو یم تونسنی مقاومت ک-  نن

!   یم تونسنی یه جوری اثبات  کنن که چه آدیم هسنی

 آه کشید: 

 پای بابام در میون بود! -

 کرد. عمو مهران تهدیدم

 بابام روزای آخر عمرشو یم گذروند.  
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 نیم خواستم اذیت بشه!  

 

 توانم به انتها رسیده بود: 

 

با خودت گفنی گور بابای آشا! گور بابای قلبش که پیش -

ه.   من گپ 

دته چطوره خییل التماست کردم. یادت میاد؟ یا

؟ دستموگرفنی و از خونه ب ونم انداخنی  پ 

 درستش کردیم.  خونه ای که با هم

 

 خونه ای که  تک به تک وسایلش از خودم آشناتر بودن؟

 یادمه! -

 نگاهم کرد. 

وع به لرزیدن کرده بود:    دهانم رسر
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 خوبه که یادت مونده! -

 

؟- اهه رفنی  تو چرا  بپ 

 انتقام از خودت بود یا من؟ 

به او یم گفتم که دوستش داشتم ؟ او که نیم  ور چط

 هایم را برایش پهن یم کردم و یک به 
ی

فهمید! چطور دلتنگ

یحشان  یک تشر

ات درد آور یم کردم؟ او فقط به دنبال  باز کردن  جزئی

 اجبار درد آور من بود . 

ی  نگاهم کرد. بخدا که تیغ زهر آلود  ن با حالت مالمت آمپ 

 اه بود: دردش کمپی از آن نگ

 

خطا کردم و تو خودتو آتش زدی! من مصلحت رو در من-

 نظر گرفتم و تو فرو رفنی وسط فحشا! 
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 من زندگیت رو نابود کردم. تو با دل من چکار تو مدام 
ی

یم گ

ت من چطور کر  ؟  تو با غپ  دی؟ تو چرا راه رو خطا رفنی

 بازی کردی؟ 

 نگاه از من گرفت : 

 

 بودی.  من عاشقت بودم. تو هم عاشقم-

 

ه بگم  عشق نبود مگه نهایت تموم عشق ها رسیدنه؟ بهپی

 که اگر بود  این اتفاق ها نیم افتاد! 

 

 354#پست

 

 

- !  اگر عشق بود که تو مصلحت رو در نظر نیم گرفنی

 آهش جانسوز بود: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1846  

 اگر عشق بود صبوری یم کردی! -

 

 اگر عشق بود خطا نیم کردی!  

دم:   دستانم را به هم فشر

 

 اومدی دنبالم. بود یم  اگر عشق-

 

 تا دیر نشده بود. 

 

 رسش را به تاسف تکان داد: 

 عشق نبود؛ وگرنه جبل نیم اومد. -

 

 !  وگرنه تو قداستت رو زیر پا نیم ذاشنی
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معصومیت من وقنی مرد که آواز عکس تو و خودش رو -

 توی تخت تو ؛ 

هموین که ملحفه هاش رو به سلیقه ی من خریده بودی ، 

 تاد. فرس برام

 

معصومیت چه مفهویم برای من داشت وقنی تو 

ن  ! اولی   مردی بودی که معصومیت منو  گرفنی

 

 من عاشقت بودم.  -

 

وم جون و دلم من نیم خواستم آسیب بزنم. من با تم

 تصاحبت کردم و تو موافق بودی. 

 

 حنی اگر اعتقاداتم کم بود هم به خاطر معصومیت تو. 

ار حروم نکردم. حالل بود! به خاطر عشق عمیقم به تو ک 

 حالل بود! یس نیم دونه اما من و تو که یم دونیمک
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 قلبم مثل قلب گنجشک یم زد. 

 انگار روحم بزرگ بود برای جسمم.  

 

 355#پست

 

 

 دلم یم خواست گوشت و رگ و یر را پس بزنم و پرواز کنم. 

 

 او ول کن نبود: 

- !  صپی نداشنی

 

 با من از صبوری حرف نزن. -

 یم شه؟  روت چطور 

 صبوری کردم . 
ی
 از شونزده سالگ
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از همون وقت انقدر صپی کردم که شدم ایوب ! آدم یه  

ش رس یم ره.   جایی صپی

ه و بره. یه جایی که  یه جایی دیگه فقط دلش یم خواد بپر

کیس ازش صبوری نخواد. مگه من چقدر طاقت داشتم؟ 

 چقدر دیگه باید یم موندم. 

نیت ه جوره پس زده شدم. امهمه جوره کوچک شدم. هم

 یم بود که اونم دوری یم کرد. نداشتم. دلسوزم مر 

 

 بر خاستم و مقابلش ایستادم: 

 نرفتم که هرزه بشم. -

 نرفتم که معشوقه ی شیخ بشم.  

 یکهو چشم باز کردم و دیدم وسط جهنمم.  

 

ن باری در کار بوده که اجبار توش نقش داشته.   همیشه اولی 

چیک شدم. بعد گپ  کردم و نتونستم  من فریب خوردم. کو 

م. کاری از پ  یش بپی
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 کبودی های صورتش توی ذوق یم زدند. 

نیم دانم  کار کدام آدم نامردی بود! ناامید به او چشم 

 دوختم: 

 حاال دیگه کاری از دستم بر نمیاد. -

 اتفافی که نباید افتاده. 

من اون آشای سابق نیستم. خودتو رایصن نکن به پاک  

 من! من پاک نیم شم.  کردن

 

 . فقط یم تونم توبه کنم

فقط یم تونم از االن تالش کنم که خوب باشم. تا آخر  

عمرم این لکه ننگ به پیشونیم چسبیده. هیچگ فراموش 

نیم کنه. حنی اگر قدیسه بشم. حنی اگر خود مریم مقدس 

 بشم هم آخرش یه اما و اگر وجود داره.  

 

 پس خودتو. اسپ  من نکن! 
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عشق اگر بوده گذشته. راه حیل جز جدایی نیست! برو یر 

 زندگیت. 

 !  تو آدم مطرح و رسشنایس هسنی

اینجا جای موندنت نیست. من آدم اشتباهیم. هیچ وقت 

. هیچ وقت دلت صاف نیم شه با من!  نیم توین اعتماد کنن

 …بذار برم

 

 یی حس و مات به من چشم دوخت. 

 

 یی کالیم او را دید 
 م. و من وقنی

 

آهسته از او دور شدم. چقدر دلم آغوشش را یم خواست.  

چقدر عشق و دوست داشتنش را یم خواستم و او دلسوزی 

 یم کردو لجبازی و انتقام نصیبم
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. یی اراده به آواز و مریم فکر یم کردم. به مروای دور از 

 وطن . 

 

 رسنوشت من چقدر سیاه بود.  

 

 #حال

 356#پست

 

 

 بود. تر شده کامران نرم

از دو روز قبل که آواز  آمده بود و حرف زده بود؛ و من را  

 کمپی تلچن یم کرد.  کون فیکون کرده بود؛ کامران

ن صبحانه گفته بود که شاید کرانه با رویا جون   دیروز رس مپ 

بخواهد چند روزی به ایران بیاید. یم خواست خانه ی 

 پدری اش را مرتب کند. 
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ن فکر من خانه تکاین  کند و باغچ ه ها را صفا بدهد. و همی 

 را حسایی درگپ  کرده بود. 

 

قدرت روبرو شدن با آنها را نداشتم  و سوایل گوشه ی  

سم. مانده  بود که نیم دانستمذهنم  چطور بپر

 

خانه زیر  نور مالیم  خورشید که از پنجره   ن صبح داخل آشپر

 یم تابید نشسته بود و با لپ تاپش کار یم کرد. 

 تنش بود و موهایش نامرتب روی زرشگ پلیور 
ی

 رنگ

خانه شدم و سالم کردم. نیم  ن پیشانیش ریخته بود. وارد آشپر

 نگایه به من انداخت و گفت: 

 

 سالم! صبح بخپ  . -

چای ریختم و آخرین تکه ی کیک را از داخل برای خودم

 ظرف برداشتم. بدون آنکه رسش را باال بیاورد گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1854  

 اینه که کم کم سم بخوری.  ن مثلخورد این مدل صبحونه-

ن گذاشتم .   یی توجه به او کیک و لیوان چای را روی مپ 

 و دستم را زیر چانه ام  زدم و گفتم: 

؟-  با لپ تاپت چکار یم کنن

 چطور مگه؟-

- !  خییل باهاش کار یم کنن

 شانه باال انداخت: 

 یه رسی کار ترجمه ! -

 بود:  چنگال زدم درون کیک که بافتش بیات شده

؟-  ترجمه ی جر

 

 تکیه زد به صندلیش: 

 دارم یه کتاب رو به فرانسه ترجمه یم کنم. -

 ابروهایم باال رفتند: 

 واقعا؟ کتاب از کیه؟-
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ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

آدم مشهوری نیست!  تو چرا صبحونه ی درست و -

 حسایی نیم خوری؟

 

 چون دیر از خواب بیدار یم شم. -

د: لبهایش را به هم   فشر

م. بیا با من بریم خونه ی بابا - ون غذا یم گپ  امروز از بپ 

 سامان! 

با آنکه پیشنهادش را دوست داشتم اما به حالت یی قیدی 

 گفتم: 

 

 حوصله اشو ندارم. -

 لپ تاپش  را بست و گفت: 

 موندنه. بهپی از توی خونه-
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! یم خوام یه مامان و کرانه دوم یا سوم ن عید اینجا هسیی

تو بهپی یم دوین که خونه بدم. خب ونترتیب اسایس به ا

 چه کاری الزمه! 

 با بدجنیس نگاهش کردم: 

 پس به کمک من احتیاج داری! -

 مات نگاهم کرد. و بعد از مکث کوتایه گفت: 

 آره! به کمکت احتیاج دارم. -

چای را برداستم و یک جرعه خوددم و زبانم سوخت  لیوان

 د و او خندید. و چشمانم پر از اشک شدن

وک بود. فقط در خانه ی  نهخا ی عمو سامان کامال مپی

 یم کرد. زن 
ی

رسایداری  عیل رسیدار جوان باغ با زنش زندگ

ه رو بود که موهای سیایه داشت. تازه  ن ی سپی
عیل دخپی

 ازدواج کرده بودند  و آنچه توجه من را جلب کرد؛

 

یشه پرده های گلدار پنجره های خانه ی رسایداری و ش 

ن و شال سیاه ده اس بود. ژاکت های برق افتا ساده ی سپی

 روی لبهایش بود . 
ی

طوری که پوشیده بود و لبخند کمرنگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1857  

روی اجرای دیگر صورتش هم اثر گذاشته و چهره اش را 

 نشان یم داد. مهربان

عیل پش بلند قدی بود موهایش را از ته زده  و کاله بافتنن 

چه ای هم به پا کرده و بیلرسش بود. چکمه های الستیگ 

 ش بود. کامران به باغچه ها نگاه کرد و گفت: در دست

- 

 

 357#پست

 

 .خوب شدن! دستت درد نکنه! 

 

 بعد اشاره ای به زن عیل کرد: 

 مبارک باشه! یادم باشه هدیه عروسیتون رو بهت بدم. -

زن دستهایش را در هم گره کرد و رس به زیر با خجالت 

 گفت: 

منده یم ک-  نید آقا! رسر
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یم افتد به سالهای دور. به آن زمان ها که یادم نم چرا نیم دا

با مامان آمده بودیم به تهران. معصومیت خفته در چهره 

 ی زن مثل همان وقت هاست. 

 کامران به من اشاره داد و هم قدم شدیم تا ساختمان . 

اهن آلبالو گیالیس ام روی چمن خودم را یم دیدم که با پپ 

ن    راه یم رفتم. های سپی

 

یا روی پله های ایوان از ته دل یم حندیدم به کامران که  

لبه ی استخر را گرفته بود و با من حرف یم زد. خودم را 

 کنار باغچه ها 

 !  یم دیدم. زیر درخت گردو در حال درست کردن آدم برفن

اینجا آنقدر برای من آشنا بود که  انگار پرت شده بودم به 

 حال را از یاد برده و در انسالها. برای دقایقی آشای زمآن 

 معصومیت گذشته ام غوطه ور بودم. 
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وقنی کامران در را باز کرد ؛ تمام آن احساس آرامش بخش   

 و نم و رخوت حاصل از خایل بودن خانه  
ی

با بوی ماندگ

 پرید و رفت. 

مبلمان پارچه های تاریک و خاک گرفته بود. روی تمام 

ین ها پر از گرد و انداخته بودند. فرش ها کدر سفید  و ویپی

ار. پرده ها کیپ تا کیپ کشیده شده  و رسمای عجینی غب

فضا را پر کرده بود. کامران نگایه به اطراف انداخت و 

 گفت: 

 به نظرت خییل کار داره؟-

به طرف پنجره ی قدی رفتم و پرده را عقب زدم. نور تاببد 

 را روشن کرد: داخل سالن و بخیسر از آن 

ن بشه. فرشها شسته بشه.  ه! باید کامال خییل کار دار - تمپ 

خونه و اتاق ها هم  ن ن بشن. آشپر مبلمان و وسایل دیگه تمپ 

 هست. 

 نگاهش کردم: 

؟-  تو چطور یم خوای از پسش بر بیایی

 ابروهایش در هم گره خوردند: 
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 پس تو اینجا چکاره ای؟-

 : انگشت اشاره ام را برگرداندم طرف خودم

 من؟! -

 

 358#پست

 

 

از مبل ها و پارچه را از روی آن کشید. اغ یگ .رفت رس 

 ذرات گرد و غبار در نور متصاعد از پنجره رقصیدند: 

 

یه کم رسگرم یم یسر ! قرار نیست کاری رو خودت انجام -

 بدی! 

فقط کافیه هر روز صبح بیایی رس بزین و یه رسی کارها رو 

 انجام بدن. من پ
ی

کت خدمایی به ترتیب بگ  نج تا کارگر از رسر

ن و به کارها  گرفتم که یک هفته تمام وقت اینجا هسیی

. امروز هم ن  یم کین
ی

 میان فرش ها رو یم برن . رسیدگ
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خونه بنداز!   ن  یه نگاه هم  به آشپر

 

ون یم آورد. به هر حال تمام این کارها من را از بیکاری بپ 

 بهانه ای داشتم که صبح ها رسگرم شوم. 

دست رفت پشت  تلفن کامران زنگ خورد و او گویسر به

 پنجره . 

 

 من در خانه راه رفتم. به اتاق خواب ها رسیدم .  

آنجا تاریک بود و تمام در ها بسته بودند. یگ یگ بازشان  

کردم. اتاق رویا جون با آن رسویس خواب مجلل سفید 

رنگ، اتاق کرانه  و دو اتاق دیگر که هر کدامشان رسویس 

یاد دارم خایل و بال  خواب و کمدهای چویی داشتند و تا به

میهمان  استفاده بودند. مگر در روزهایی که رسگرد و بچه ها 

عمو سامان یم شدند. آنقدر همه جا مات و دلگپ  بود که 

دل آدم یم گرفت. اصال دلم نیم خواست به آن طرف 

سالن بروم. جایی که یه اتاق دیگر بود! همانجا که اتاق 

شت ساختمان قرار کامران با پنجره ای رو به  فضای پ
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داشت. آنجا را دوست نداشتم! چون خاطرات زیادی برایم 

 م زده بود. رق

برگشتم به سالن ! کامران نبود! یم خواستم بروم به 

ون  که صدایم زد: بپ 

 

 آشا بیا اینجا! -

 

صدایش از همان جا یم آمد. با پاهایی لرزان و قدمهایی 

ه بود. از سست رفتم به طرف صدا. در اتاقش را باز کرد

 کنار در رسک کشیدم. 

 

زد. وارد اتاق  نشسته بود لبه ی تختش و کتایی را ورق یم

شدم. خودم را دیدم که کنار او روی آن تخت دراز کشیده 

بودم و دستش میان موهای بلندم بود و به آرایم نوازشم یم 

کرد. خودم را دیدم که روی صندیل نشسته بودم و حرف 

بود کنار پنجره و با لبخند تماشایم  یم یم زدم و او ایستاده 

ه دیوار اتاق در حایل که کرد. حنی خودم را دیدم چسبیده ب
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لبهای کامران روی لبهایم بود و دستانش وصل به 

 پهلوهایم. 

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 #حال

 360#پست

 

 

ن تحریرش گذاشتم ون کتاب را همانجا روی مپ  و از اتاقش بپ 

 رفتم. 

 ؛ چشمم  افتاد به در پشنی  

حاال که تا اینجا پیش آمده بودم دیگر چه فرفی یم کرد که 

 ببینم یا نه!  باغچه ها را 

 

به طرف در رفتم و آن را باز کردم. بوته ها ی گل ادرییس   

ن بودند.   بدون گل  اما سپی
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چمن ها تازه و یکدست ...نفس عمیقی کشیدم  . هوای 

 رسد تمام ریه هایم را پر کرد. 

 

در آن لحظه از زندگیم هیچ  ایستاده بودم ؛ جایی کهاز این 

 کاری از دستم بر نیم آمد! 

 

برعکس آنچه که فکر یم کردم؛ دیدن باغچه ها و بوته ها 

 هیچ حس خایص را به من نیم داد. 

 صدایش را شنیدم: 

 

 امروز دیگه کاری نداریم اینجا ! بریم خونه! -

 خانه! جایی که من
ی

از  از آن یی بهره بودم. حجم بزرگ

 خواست. و ناامیدی بر دلم نشسته بود. او دیگر من را نیم

فقط  از رس اجبار و انتقام بود. تمامش یم کردم. بودنم 

 خییل زود  از او جدا یم شدم. 
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ن یک لیست از کارها را  جلوی رویم قرار داد و  ظهر رس مپ 

 گفت: 

 

این کارایی هست  که باید انجام بدیم! دو سه روز آینده رو -

 ودم هستم. اما بعدش دیگه به عهده ی تو هست. که خ

انداخت به من که یی هیچ حس مکث کرد. نگاه سوایل 

 خایص به چهره اش چشم دوخته بودم: 

 …البته اگر خودت بخوای ! یعنن هیچ اجباری نیست. اگر -

 حرفش: پریدم میان

خودم یم خوام! بهپی از بیکاری هست. الاقل رسگرم یم -

 شم. 

 و بقیه ی غذایش را خورد.  کید تکان داد رسش را به تا 

ن ما در  آن روز آرامش زیادی همزیسنی مسالمت آمپ 

 داست. 
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حنی عرص وقنی از خواب بیدار شدم؛ برایم بیسکوییت و  

چای  آورد و همانجا نشست و کتاب خواند و چای نوشید.  

 به طرز عجینی هر دویمان آرام بودیم. 

وی مبارزه امان   انگار که  همان چند کلمه حرف زدن کل نپ 

 بود.  را گرفته

 

 361#پست

 

 

وع به باریدن کرده بود. یط سه روز  ازصبح زود باران رسر

مشغول به کار گذشته کارگرها در خانه ی عمو سامان

 بودند. من و کامران هم همانجا  یم ماندیم. 

یم شدم. مثال کابینت ها را مرتب یم کردم در کارها سهیممن

 ا ی کهنه را با ملحفه های نو عوض یم کردم. و یا ملحفه ه
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 زدم.  در این دو سه روز بیشپی با گایه هم در باغ قدم یم

ا همش عیل آشنا شدم.   سمپ 

 

و و مهرباین بود. با کیگ که خودش پخته بود از   دخپی خورسر

 من پذیرایی کرد.  کم حرف یم زد . 

سم. و من ترجیح یم دادم  سوال زیادی نپر

 

ن پ کامران  وشیدن کاپشنش گفت: حی 

 تا بانک و بر یم گردم. یم رممن-

 گفتم: 

 یم رم باغ . خب پس من-

 امروز پرده ها رو از خشکشویی میارن.  

 رس تکان داد: 

 باشه!  بپوش تا برسونمت! -
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 پوزخند زدم: 

ن یه ذره راه رو؟ نکنه تعصنی شدی؟-  هی 

 اخم کرد: 

 نه تعصنی نشدم. به خاطر خودت گفتم. -

 دم به او: کر   پشت

باشم و به خاطر من کاری نکن! قرار نیست همیشه اینجا -

 به تو یا بقیه تکیه کنم. 

 

سکوتش نشانه ی دقتش به جمالتم بود. رسی به تاسف 

 تکان دادو رفت. 

رس حوصله لباس پوشیدم و بعد یک شیشه مربای به و 

ون رفتم. گردو برداشتم  و از خانه بپ 

زیادی ی پالتو و صورتم . انرژی نم باران ریز  یم خورد رو 

شتم. به این فکر کردم که داشتم. قدمهای موزون بریم دا

 امروز را بیشپی در باغ راه بروم. 
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 به گلخانه بروم و چند تایی بونه ی ادرییس بیاورم و در 
حنی

 باغچه های حیاط پشنی بکارم. 

تقریبا روبروی در خانه ی بابا مهران بودم که اتومبیل  

 پیچید درون خیابان خودم را کشیدم شایس ب
ی

لند سیاه رنگ

خواستم ببینم کیست . ایه ی دیوار راه رفتم. یمکنار و از س

 بابا مهران، آواز و یا مامان! 

ی از   ن توان مقابله با آنها را نداشتم. جز درد و رسزنش چپ 

آنها به من نیم رسید. در همان لحظه بیشپی به این نتیجه 

آن کوچه و اهالیش دور شوم. اینجا فقط رسیدم که باید از 

 من بود. 
ی

  باعث رسآسیمگ

اتو مبیل متوقف شد. چندین مپی مانده بود تا برسم به در 

باغ . اما از همان جا هم  یم دیدم که در باغ باز است. در 

 اتومبیل با تیگ باز شد. تندتر راه رفتم. صدایی گفت: 

 آشا...آشا! -

د. در جایی از مغزم صدا داصدا در گوشم دنگ دنگ

ترس شد و به فاصله ی اندگ اضطراب و پردازش 

آورد به تمام وجودم. در یک حرکت غپ  ارادی هجوم
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به طرف صدا. چشمانم  آنچه یم دید را باور نیم  برگشتم

یم  آمد. کرد. او آنجا بود و با قدم های بلند به طرفم

ن و صدای شکسشیشه ی مربا از دستم تنش افتاد روی زمی 

ن استخوانهای  در کوچه پیچید . درست مثل صدای شکسیی

یب دیده ام که  مغزم را پر کرده بود. دستم را باال روح آس

 آوردم و ضجه زنان گفتم: 

 …نه! جلو نیا...جلو نیا-

 بعد به ذهنم رسید که فریاد بزنم: 

 …کمک...کمک-

وع کردم به دویدن. او پشت رسم یم دوید  و یم گفت:   و رسر

 …ا توام  کن! بآشا صپی -

رسناک. در درست مثل کابوسهای شبانه ام بود. همانطور ت

نیم رسیدم . بازویم را کشید. خوابهایم هم هر چه یم دویدم

 با تمام وجودم فریاد زدم: 

 کامران! -
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ن سقوط کردم و مچاله در خودم جمع شدم. او  و روی زمی 

ن های چرم سیاهش را یم دیدم. گریه یم  کنارم بود. پوتی 

 کردم و لرز غپ  ارادی داشتم. خم شد و کنارم زانو زد: 

 

 362#پست

 

 پاشو آشا! این چه مسخره بازی هست! -

 به التماس گفتم: 

! تو رو خدا ولم کن! - ن  کاری با من نداشته باش معی 

نیم خواستم صورتش را نگاه کنم. او دست کشید به بازویم 

 . گفت: . انگار اسید پاشیدند به جانم. لرزم شدیدتر شد 

 ! کاری ندارم ...هیچ آسینی بهت نیم زنم. پاشو دخپی -

ن بیافتد دچار  به ای روی زمی  اما من مثل عنکبویی که با ضن

شوک عصنی شده و همانجا قفل شده بود. صداها در 

گوشم زنگ یم خوردند. جیغ یک زن و دویدن چند مرد. 
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ن  کافن بود! کیس به کمکم آمده بود. چشمانم را بستم و همی 

 یهوش شدم. ب

 

 363#پست

 

گریه اش را یم دستش را روی موهایم یم کشید. صدای  

چشم باز کنم. نیم خواستم آدمهای شنیدم. نیم خواستم

دورو ورم را ببینم. اما قطرات گالب رسدی که  پاشیده شد 

روی صورتم ناگزیرم کرد به باز کردن پلکم. نگاهمان با 

با چشمان آیی اش  تالفی کرد. در آغوش مامان بودم. او هم

فرزند دوست  که یم بارید  مقابلم بود. درست مثل یک

داشتنن بغلم کرده بود. انگار خواب یم دیدم. گرمای آغوش 

ی یه جور  مادر و نوع آرامیسر که از پوست و گوشتش یم گپ 

خایص هست. فراموش نشدنیست. حنی اگر تو را عاق 

شد؛ باز هم کرده باشد؛ حنی اگر سالها در آغوش نگرفته با

ما غریبه نیم شود. باز هم آشناست. نگاهش کردم ا

نتوانستم لب باز کنم. آواز کنارش نشسته بود.  و آرزو 

متاثر با شیشه ی گالب باالی رسم ایستاده بود. در خانه ی 
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جای بابا مهران بودم. در خانه ای که روزی برایم امن ترین

اامنن داشتم. دنیا بود. اما حاال از بودن در آن احساس ن

 مامان با گریه گفت: 

کجا رفنی و چکار کردی که فقط یه   چه به روزگارت اومده؟-

م برگردوندی! آشای رسزنده ی  جلد زخم خورده از دخپی

 من کجااست؟

ون کشید.   مالمت مامان کیم من را از آن رخوت کاذب بپ 

ن  شدم. خانه عوض شده. در سالن روی مبل شیگ  نیم خپ 

م. آواز با تاسف نگاهم یم کرد. نیم توانستم خوابیده  بود

 رزو گفت: حرف بزنم. آ

ی؟-  حالت خوبه عزیزم؟ بهپی

به زور جلوی بارش چشمانم را گرفته بودم. آرزو جا افتاده 

 شده بود. رس تکان دادم. مامان دوباره دستم را گرفت:: 

- 

 

 364#پست
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آرزو جا افتاده شده بود. رس تکان دادم. مامان دوباره  

 دستم را گرفت: 

 بذار یه کم حالت بهپی بشه! بعد برو! -

یم خواست دستانم را بیندازم دور گردنش  و لمسش  دلم

کنم. اما فقط دستانم را مشت کردم.  به خانه ای آمده  

ن  بودم که بودنم در آن توجییه نداشت  یکهو صدای معی 

 به گوشم  رسید: 

 حالش بهپی شد؟-

لش کرده باشد از جا مثل گربه ای که سگ هاری دنبا

ن پریدم. پ  خوردم. آواز و اهایم یی حس شده بودند. زمی 

مامان رسی    ع زیر بازویم را گرفتند. با ترس چسبیدم به سینه 

ی مامان. پناه دیگری نداشتم. مثل کودگ که تمام امیدش 

 آغوش مادرش هست. گفتم: 

به من نزدیک نشو!  مامان...مامان یم ترسم! نذار منو -

ه.   بپی

ن گفت: عم  ی 

س! به خدا ، به پپ  و پیغمپی من کاری باهات -  ندارم. نپی
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د:   مامان بازویم را فشر

ن ! جریان چیه؟ این دخپی چرا از تو یم ترسه؟! -  معی 

 آواز گفت: 

ن همینطور بوده. - ی نیست مامان! آشا همیشه با معی  ن چپ 

داداش من آزارش به هیچگ نیم رسه! آشا حالش خوب 

 نیست. توهم داره! 

ن یک اژدهای دو رس نخ  ده دار بود! آزارش نیم رسید؟ معی 

اق و مرتب بود. با همان  بود!  زیر چشیم نگاهش کردم. قپی

چشمان روبایه . موهای بلندش را باالی رسش جمع کرده 

و سیخ چویی زده بود داخلش. باال تنه ی تنومندش در تک 

ن کوتاه سفیدش خودنمایی یم کرد. کاش پاهایم  پوش آستی 

 ن داشت و فرار یم کردم. توا

ق زده به نزدیک شدنش چشم آنقدر ترسیده و با چشمان و 

 دوخته بودم که آرزو گفت: 

! آشا حالش خوب نیست! کاش شما نزدیکش - ن آقا معی 

 !  نیایی
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د و  ن رس جایش متوقف شد. لبهایش را به هم فشر معی 

 گفت: 

 ویل باید باهاش حرف بزنم. -

 رو به آواز گفت: 

  آشا اینجاست؟ تو خپی داشنی -

 آواز شانه باال انداخت: 

 یم کنه! آره! -
ی

 خونه ی کایم زندگ

 اخمهایش در هم رفت. نگایه به من انداخت: 

 چیه؟ چرا شبیه دیوانه ها ست!؟این زخم-

آواز حرفن نزد. مامان رسم را بوسید. میان ترس و خشم و 

 نفرت غوطه ور بودم. زمزمه کردم: 

 خواهش یم کنم!  زنگ بزن مامان.  به کامران-

داشتم یم مردم. فقط یک مامان خودش را به نشنیدن زد. 

معجزه یم خواستم برای فرار از آنجا. و معجزه مثل گردباد 

 از راه رسید! 
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در تمام این مدت هرگز به این اندازه از دیدن کامران 

 خوشحال نشده بودم. 

آشای بلندی که گفت باعث شد همه ی رسها به طرف او 

 و من زدم زیر گریه! بچرخد. 

 کایم ...کایم! -

ن رفت. یقه اش را چسبید و از اول از هم ه به طرف معی 

 میان دندان هایش غرید: 

چکارش کردی؟ مگه بهت هشدار ندادم که به خونه ی -

؟  من نزدیک نیسر

ن به شدت دست کامران راپس زد:   معی 

خفه شو بابا! من چکار به خونه ی تو دارم؟ من اصال نیم -

 که آشا اینجاست! تو رس پیازی یا ته پیاز؟  مدونست

 امران پس نکشید: ک

 مرتیکه ی فاسِد دروغگو! چرا نزدیکش شدی؟-

 آواز جلو رفت و بازوی کامران را کشید و با جیغ گفت: 
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داداشمو ول کن بیشعور! چکارش داری؟ اون راست یم گه -

ی خپی نداره. آشا رو توی کوچه دیده. این خانم هم  ن ! از چپ 

ون ک ه مثل دیوونه هاست. یهو غش کرد. من و مامانم از بپ 

یم اومدیم . وقنی رسیدیم که آشا حمله بهش دست داده 

 بود! 

ن شد و به طرف من آمد. دو  دسنی کامران یی خیال معی 

 بازوهایم را گرفت و من را از آغوش مامان گرفت و گفت: 

؟ -  خویی

 یی جان گفتم: 

 نیم تونم راه برم! -

اخت زیر زانوانم و من را  بغل کرد. ت دست انددر یک حرک

 نگاهم به چشمان مغموم مامان بود. 
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رسم را چسباندم به سینه ی کامران. او قدمهای محکم 

تند تپیدن قلبش را یم شنیدم. با  برداشت و من صدای

 صدای ترسناک و قاطغ گفت: 

  به والی عیل اگر  به آشا نزدیک بیسر خودم یم کشمت! -

ن پوفن کرد:   معی 

- ! ن   هستی 
 شما رواین

 و انگار با مامان بود: 

؟ - ت رو یم بره! به چه عنواین  آال خانم داره دخپی

 آرزو یی حوصله گفت: 

 زنشه! عقد کردن. -

ن بلندش بان قلب کامران گم شد. تا پا به  هی  در صدای ضن

 باغ گذاشتیم گفت: 

 اذیتت کرد؟ خییل ترسیدی؟-

 با گریه گفتم: 

 ! من یم ترسم! خییل یم ترسم! اینجا بپی منو از -

 آروم باش! داریم یم ریم خونه! -
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خانه گرم بود. باران شدت گرفته و یم خورد به شیشه های 

ان لیوان شپ  گرم را به پنجره ی سالن کم نور بود . کامر 

 دستم داد. موهاییم را از پیشانیم عقب راند: 

!  اینکه یهویی  -
شوکه یم یسر و باید بابت پاهات بری دکپی

 نیم توی راه بری  بده! 

دم:   لیوان شپ  گرم را میان انگشتانم فشر

؟ -  یم شه یه جایی یه آپارتمان برای من کرایه کنن

 اخمهایش در هم رفت: 

دیوونه شدی؟ خونه به این راحنی و امنن رو رها کنن و -

 بری کجا؟

 ملتمس گفتم: 

یم ترسم.  اون میاد رساغم. وقنی تو نیسنی من از این خونه-

ایم التماست یم از تنهایی توی این خونه وحشت دارم. ک

 خدا ! کنم. تو رو 

ون داد:   نفسش را به شدت بپ 

 یم برمت خونه ی مریم! -
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 نه! من دیگه نیم خوام مریم رو ببینم! -

 دستش را جلو آورد و گونه ام  را لمس کرد: 

جایی نیست که بری! هیچ جا امن تر از این جا نیست! -

ن  ترسناک نیست. من هم بهش زهر چشم نشون دادم.  معی 

 گپ  شدیم. یم دوین چرا؟د  مریم و فرداد در همون شب عق

 جواب ندادم. او با نوک انگشتانش اشکم را گرفت: 

چون رساغ تو رو گرفت.  گفت دلش واست تنگ شده. -

ل  همه ی گذشته جلوی نظرم اومد . نتونستم خودمو کنپی

 یل کتک کاری کردیم. کنم .کشوندمش ته باغ و ک

منو چه فایده داره!  اون دست از رس من بر نیم داره! باز -

 …تنها گپ  میاره و

 انگشت اشاره اش را گذاشت روی لبهایم : 

 …نگو! بهش فکر نکن و اصال به ذهنت نیار -
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پلک زدم . او بر خاست و به طرف در خروجی رفت.  تا 

امران برای آرامشم دوش شب همانجا نشستم. به اضار ک

س داشتم و یه در را ا متحان گرفتم . اما در حمام مدام اسپی

یم کردم که قفل باشد.  شب سخت تر از هر زمان دیگری 

بود. در اتاقم آرامش نداشتم. دوبار خوابم برد و هر دوبار 

کابوس دیدم. باران هنوز هم یم بارید. احساس یم کردم 

ن در حیاط پشنی ست. زیر  ایستاده و به طرز باران معی 

یم دیدم.  ترسنایک به من میخندد. او را در گوشه و کنار اتاق

شد.  با همان پاهای یی جان  تا اتاق کامران طاقتم تمام

 رفتم. در باز بود . آهسته صدایش زدم: 

 کامران! -

هست و داشتم. به اینکه پشتیبانمتکان نخورد. به او احتیاج

ها آدیم بود که یم توانستم به بودنش کنارم یم ماند. او تن

بود و هر چقدر  تکیه کنم. هر چقدر هم که بینمان شکرآب

هم که من را نیم خواست ؛ اما  او تنها کس و کارم بود. 

گوشه ی تخت جمع شده بود. خوابش عمیق بود. به 

خودم جرات دادم و رفتم داخل. کنار تختش ایستادم  
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م و روی بالشت خایل کنارش نگاهش کردم . و دل به دریا زد

و من خوابیدم. نزدیک به او و با فاصله. رعد و برق زد 

دم و گوشه ی لحاف را کشیدم روی  چشمانم را به هم فشر

ن  یم آمد هم نیم توانست تنم. اینجا امن بود . حنی اگر معی 

اذیتم کند. نفس هایم به حالت طبیغ برگشت  و آرام 

. قلبم تند زد.  پایش خورد به شدم. کامران  پهلو به پهلو شد 

ا صدا زدم.  پای من. فوری چشمانم را بستم و در دلم خدا ر 

تکان شدیدی خورد و انگار بلند شد و نشست. نطق نیم 

کشیدم. طول کشید تا دوباره رسش را روی بالشت 

گذاشت. نفس هایش یم خورد به صورتم. و بعدتر دستش 

م را باز کردم و در را جلو آوردو گذاشت زیر گردنم. چشمان

 تاریگ نگاهش کردم. زمزمه کرد: 

 …ش نیاز داری! بیابیا توی بغلم! امشب به-

خودم را جلو کشیدم. رسم را روی سینه اش گذاشتم. تنم را 

چسبید. قفل شدم در آغوشش. آغوش آشنای کامران. 

موهایم را نوازش کرد . آسمان غرید و من بیشپی به او 

 چسبیدم. زمزمه کرد: 

 همیشه از رعد و برق یم ترسیدی! -
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د.  دست خودم رسم را باال بردم. چانه اش باالی دماغم بو 

نبود وقنی بوسه زدم به چانه اش.  جابجا شد. نگاهم کرد. و 

بعد آرام پیشانیم را بوسید و دست کشید پشت کمرم. کنار 

چشمم را بوسید یم لرزیدم. باورم نیم شد! بعد از سالها، 

، بعد از آن همه دلخوری، بعد از بعد از یک دو  ری طوالین

م یم کرد. وقنی نجاتم از باتالق بد بو...او با ب وسه تطهپ 

لبهایش را چسباند به لبهایم؛ شور عجینی نشست در دلم.  

 نالیدم: 

 کایم! -

اهن خوابم.  و او عمیق تر بوسید. دستش رفت به طرف پپ 

 گفتم: 

 تنهام نذار! من جز تو کیس رو ندارم! -

ت کشید روی شکمم.  انگار کشنی ها  در دلم بر روی سد

ن شدند. به خودمموج ها باال و  جرات دادم و دست پایی 

 گذاشتم روی سینه ی برهنه اش: 
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چرا اینطوری شد؟ من عاشقت بودم. من پشیمونم. -

 کامران دنیا یی تو برای من یی ارزشه. 

اهن ون کشید. و خواب را از تنگردنم را بوسید . و پپ  م بپ 

 ش زمزمه کردم: من در تمام مدت کنار گوش

. تو جانیم. تو قلبیم...تو حایم امیدم تو تنها - هسنی

م  ...من برات یم مپ   منن

ن شد.   و او فقط سکوت کرد و نفس هایش باال و پایی 
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صبح ناگهاین از خواب بیدار شدم. برهنه بودم زیر لحاف 

را مالیدم و از یاد آوری شب  خوشبوی کامران! چشمانم

ین شنی که یم قبل لبخند نشست روی لبهایم. در بدتر 
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توانستم داشته  باشم ؛ معجزه اتفاق افتاده بود.  به پنجره  

نگاه کردم . باران بند آمده بود و همه جا خیس بود. 

افتاد که امروز کامران یم رفت. از جا پریدم  تند تند یادم

اهن خوابم را تن   کردم و به سالن رفتم. نبود! حنی در پپ 

خانه هم نبود.  هیچ یاددا ن شنی هم نگذاشته بود! قلبم آشپر

اهنم را چنگ زدم. رفته بود . واقعا رفته بود به درد آمد!  پپ 

 . دوباره ترس برگشت. من تنها بودم . تنهای تنها. 

ن درد گپ  روشن  درها را قفل کردم . پرده ها را کشیدم. دوربی 

روی مبل نشستم و ناخن هابم را جویدم. مریم پیام   بودند. 

نده پاک کردم. بارها زنگ زده بود ؛ ویل نیم داده بود. نخوا

خواستم با او حرف بزنم. هر چند در آن لحظه به شجاعت 

و پشتیباین اش احتیاج داشتم . خورشید یم تابید؛ اما 

ن نخوردم.  مدام توهم داشتم جهان من تاریک بود. هیچ چپ 

ن پشت درختان داخل حیاط پنهان شده . صدای   که  معی 

پشت مانیتور آیفون.  وقنی مد. هراسان رفتمیم آ زنگ زدن

چهره ی  آرام و مظلوم زن عیل را دیدم ؛ نفس راحنی 

 کشیدم. گویسر را برداشتم و گفتم: 

ا! -  سالم سمپ 
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 این پا و آن پا کرد: 

ن گفت- شما تنهایی و  سالم  آشا خانوم. آقا کامران قبل رفیی

 پیشتون!  بیام

کر یم کردم که نفس  راحنی کشیدم . باز هم خدا را ش

ا با یک  کامران این یک مورد را فراموش نکرده بود. سمپ 

قابلمه ی کوچک  غذا  آمده بود. حیاط خیس را رد کرد و 

من در راهرو را برایش باز کردم و بعد از وارد شدنش دوباره 

ا با هیج  ان دور و ورش را نگاه یم کرد: قفل زدم. سمپ 

 دارین! -
ی

 آشا خانوم چه خونه ی قشنگ

 تحمل نداشتم. گفتم: 

ا؟ کیس توی کوچه نبود؟-  سمپ 

 متعجب گفت: 

 مثال گ؟-

 لبم را گزیدم: 

مثال یه آقایی که موهاش رو باالی رسش جمع  کرده  و -

 هیکل درشنی داره! 
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 لبخند زد: 
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؟-
ی

ن رو یم گ  آقا معی 

 دی خوردم: شدی تکان

ن رو یم شنایس؟-  تو معی 

 رس تکان داد: 

مدت دیدمشون! مرد خویی به نظر بار وی اینآره ! چند -

 یم رسه! 

هراسان دستش را چسبیدم. نگاهش نشست روی پنجه 

 هایم: 

 …هیچ وقت بهش اعتماد نکن! هیچ وقت-

 رسش را تکان داد: 
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ن برات عدس پلو - باشه! شما خودتو ناراحت نکن! ببی 

ی نخوردی! آ ن  وردم. کامران خان گفت چپ 

حدسش را زده بود که وقِت نبودنش چطور آزرده خواهم 

شد. خداحافیطن نکرده بود و مثل همیشه یادداشنی 

نگذاشته بود؛ اما یم دانست جال و روزم چگونه برایم

 است. 

ا  من پشت ن نشستم و سمپ  غذا را گرم کرد و برایم درون مپ 

ه ماست هم گذاشت کنار کاسبشقاب ریخت. و یک

 بشقاب و گفت: 

 چای هم دم یم دم. بخور عزیزم! االن-

 گفتم: 

ا من خییل یم ترسم! -  سمپ 

 لبخند زد: 

س!  آخه قراره شپ  بیشه امشب رو پیش تو بمونه! -
 نپی

 و به خودش اشاره کرد. خیالم کیم راحت تر شد. گفتم: 

 واقعا ؟-
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 رس تکان داد: 

عیل  ده که چند روزی بمونه و با آره ! پش خاله ی عیل اوم-

. شبا پیش عیل یم مونه.  ن و مش حسن باغ رو درست کین

ن جا پیش تو هستم . فقط به کامران خان هم  منم همی 

 گفتم که عرصا میام. صبح ها باید برم دانشگاه. 

 که دانشجو هست. گفتم: تازه فهمیده بودم

! ن-  یم دونستم درس یم خوین

 آره دانشجوی ادبیاتم.  -

 بشقاب اشاره کرد:  هب

بخور تا رسد نشده. بعد چای دم یم کنم و یم ریم  پیش -

رو یم نویسم  و تو هم کتاب یم شینیم. من تحقیقمهم

 . ن  بخون . فیلم ببی 

 گفتم: 

 یم شه شب پیش هم بخوابیم؟-

 رسش را تکان داد: 

 نباش! هیچ اتفافی نیم افته!  چرا نشه؟ آشا جون نگران-
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ن  ه جانم ریخت. ب بود که  آرامش را  نگاهش آنقدر مطمی 

 غذا را با ولع خوردم و هر از گایه به حیاط نگاه کردم. 

شب زودتر از آنچه انتظارش را داشتم رسید اما وجود 

ا برایم مایه ی  امیدواری بود. مریم باز هم زنگ زد و سمپ 

چند جا سپ  یم کرد. پیش پیام داد و من جواب ندادم. ذهنم

ن و پیش آغوش ان گذرانده بودم و مشنی که با کامر  عی 

 مامان .  

ا گفتم:   رس شب به سمپ 

ن پشت - ا! لطفا اگر دیدی معی  م سمپ  من باید دوش بگپ 

دره  و یا مامانم و هر کیس از اهل اون خونه لطفا در رو باز 

 نکن! 

 تاکیدی نگاهش کردم و او رستکان داد: 

! من قول یم دم ! نگران نباش! برو حموم کن و برگرد -

ن جا هستم.   همی 

زیر دوش حمام فقط به کامران فکر یم کردم. به رد 

دستانش رو تنم. به صدای نفس هایش کنار گوشم. به 

بوسه های عمیقی که یم کاشت روی لبهایم و به آشای کش 
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داری که هر از گایه از گلویش خارج یم شد. باالخره 

فراقمان تمام شده بود. شاید من را بخشیده بود. شاید 

روی خوشش را به من نشان بدهد.  تخوشبخنی یم خواس

یی دلیل لبخند زدم. انگار خدا توبه هایم را قبول کرده بود. 

انگار من را بخشیده بود که آغوش مردی که دوستش 

داشتم و سالها درد هجرانش را کشیده بودم به رویم باز 

 کرده بود. 

 

 370#پست

 

موهایم را خشک کردم. موهایی که تا باالتر از شانه ام 

یده بود. بلوز و شلوار خواب تنم کردم و از میان سر 

لباسهایی که کامران برایم خریده بود. ژاکت سفید نریم را که 

ا هدیه و به سالن برد  تن نکرده بودم برداشتم م تا به سمپ 

ا روی کاناپه نشسته بود. بوی عود یم آمد و  بدهم.  سمپ 

 روشن بود. یی توجه به همه ی نشان
ن ها به  هشمغ روی مپ 

 طرفش رفتم. او گفت: 
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 عافیت باشه! -

 لبخند زدم: 

ا این بلوز واسه تو! هدیه از طرف من به خاطر - سمپ 

 امشب! واقعا از تنهایی نجاتم دادی. 

 بلوز را گرفت و با خوشحایل گفت: 

خییل خوشگله! مریس! یم ذارمش واسه یه جای خاص تن -

 یم کنم. 

یک لحظه  یصدای سالم مریم پیچید توی گوشم. برا

 میخکوب شدم. 

ا گفت:  ا نگاه کردم. سمپ   ناباور به سمپ 

ن هر وقت مریم خانم اومد در رو براش - کامران خان گفیی

 گفنی اهایل خونه ی مهران خان!   باز کنم. شما هم

 مریم گفت: 

 حاال دیگه منو راه نیم دی؟ چطور دلت میاد؟ چطور؟-

 برگشتم به طرفش: 

! وناهمونطوری که تو دلت اومد -  کارها رو با من بکنن
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چقدر عوض شده بود! موهای سیاهش با رنگ بلوند یچن 

قایط شده و پوستش سفید تر شده بود. شاید اشتباه یم 

کردم اما به نظرم طراوتش بیش از چند روز پیش بود. پالتو 

 حفظ کرده بود: و شالش را هم

آشا به خدا به جون خودت من فقط به خاطر حضور -

ن و آواز  ! چون فکر یم کردمنخواستم معی  بهت تو بایسر

ن یم  آسیب یم خوره. چون من یم دونستم که چقدر از معی 

تریس! خواستم بهت بگم اما کامران گفت حنی شنیدن این 

ن ایرانه هم  تو رو یم ترسونه. که معی 

 به طرفم آمد مقابلم ایستاد : 

 

 371#پست

 

 

. من و فرداد یم خواستیم یه- مهموین  بخدا تو عزیز منن

یم. من نیم  خصویص واسه خودمون چهار نفر بگپ 

!  بخدا  ن م که اونا هسیی خواستم ریسک کنم و تو رو جایی بپی
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من از حضور تو خجالت نیم کشم. من همه ی این سالها 

 در برابر همه ایستادم. همیشه پشتیبان تو بودم. 

ن و پشت رس هم اشکها یش یم چکیدند. دیروز با دیدن معی 

ه برایم افتاد؛ متوجه ی علت احتمایل مریم برای اتفافی ک

مخقن کردن مراسمش شده بودم. اما دلم شکسته بود! از 

اینکه کنارش نبودم ناراحت بودم. مریم به خودش جرات 

 داد و دستانم را میان دستان گرمش گرفت: 

دیگه طاقت قهر و  آشا! چند سال دوری کافن نیست؟ من-

 م اما دلمعتاب ندارم! مثال تازه عروس
ی

خونه! هیچر از زندگ

کم  نیم فهمم. دلم پیش توئه! مشپی

فقط نگاهش کردم. به خواهر تازه عروسم که  دالیل  

 منطقی برای رفتارش  داشت. او گفت: 

معذرت یم خوام. منو ببخش آشا! بخاطر آرامش خودت -

 بود ! 

در آغوش کشید. و دستاتش را پشت  و بعد ناگهاین من را 

 .  کمرم چفت کرد 

ا گفت:   سمپ 
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آشا جون آشنی کن دیگه!  حیفه  دوتا  خواهر به این -

 خویی از هم دور بمونن. صلوات بفرست عزیزم. 

 مریم زمزمه کرد:  

 غلط کردم! تو رو خدا ببخش! -

و من طاقتم تمام شد و دستانم را دور گردنش انداختم . او 

 د و من بار سنگینن از روی دوشم برداشته شد. زیر گریه ز 

 

 372#پست

 #گذشته

 

 نبودن کامران خییل زود برای همه عادی شد. 

 

 به غپ  از من!  

 یم کردم. گردنبند   
ی

من که روز و شب با رویای او زندگ

یادگاری اش در گردنم بود و هر شب برای خودم رویابافن 

 یم کردم. 
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میهماین هم پا به خانه دیگر حنی دلم نیم خواست برای  

 ی عمو سامان بگذارم. 

رویا جون برگشته بود وخانه اشان یی حضور  بچه ها اصال 

 به دل نیم نشست.  

 

 مریم به شدت درس یم خواند و کالس کنکور یم رفت. 

مروا درگپ  دانشگاه بود و من تنها مانده بودم. آواز هم سن  

 و سال من 

 نبود و بیشپی مزاحم  و مخل آسایش  بود . 

ی از کامران من از هر فرصنی برای به دست آوردن خپی

 استفاده یم کردم.  

 

صفحات مجازیش را چک یم کردم و گایه برایش 

د پاسخ یم کوتایه یم فرستادم و او خییل عادی و رس پیام

 داد. 
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ین دانشگاه  دنیا دوره ی     خویی داشت. در بهپی
ی

انگار زندگ

 تکمییل اش را یم گذراند و دوستان زیادی داشت. 

ستاگرامش رفقا و دنبال کننده من آنقدر در صفحه ی این

هایش را چک کرده بودم که به جرات یم توانم بگویم ؛هر 

ی عکس یم دو هزار نفرشان در ذهنم بودند. اگر با د خپی

 گرفت دلم یم لرزید. اگر سفر یم رفت؛

غبطه یم خوردم که چرا من همراهش نیستم. اگر چند روز  

م و پیدایش نبود دلشوره ی  عجیب و غریب یم گرفت

 صدها احتمال  یم دادم. 

 

 او بافته   
ی

 من با  او و روزمرگ
ی

او دور بود اما تار و پود زندگ

ن و ندانس گپ  کرده بودم.  گایه تمشده بود. میان دانسیی

یم دادم و  امیدوار یم شدم و گایه ناامید. اگر به او پیام

 جواب فوری یم داد؛ 

 خوردم و آنقدر حالم خوب بود که درست و حسایی غذا یم

فت داشتم و انرژی هر کاری را داشتم.   در درسم پیشر
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س یم گرفتم.   اما اگر چند روز پیامم را پاسخ نیم داد؛ اسپی

ره رهایم نیم کرد.  مدام بغض یم کردم  و چشم دلشو 

انتظار بودم. حنی یک استیکر و احوال پریس کوتاهش هم 

ال جان دوباره به من یم داد. دو سال نبودنش به سه س

ن  منوال گذشت. رسید. سه سال تمام روزگار من به همی 

گایه خوش و گایه ناخوش اما کامال وابسته به احوال  

  با 
ی

 تمام پسنی و بلندی هایش ادامخ داشت.   کامدان. زندگ

مریم  در دانشگاه پرستاری درس یم خواند. مروا سال آخر  

وع کرده بود و به شدت زبان  ران برود. یم خواند تا از ایرا رسر

 

ده ساله  ن مریم و فرداد  نرد عشق یم باختند. و آواز سپ 

آنقدر زیبا و بزرگ شده بود که  بزرگپی از سنش به نظر یم 

 رسید. 

 

 373#پست

 

 #گذشته 
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مامان قبول کرده بود که  تنها کاری که از من بر یم آید 

 دوخت و دوز است . 

 

 شدم.  من برعکس مریم و مروا به راحنی وارد دانشگاه 

ممنوع کرده بود که و به چشم کیس هم نیامدم. مامان

 ی خیایط با دوستان و اطرافیانش حرفن بزنم . درباره

 

فت ؛"آشا رو دارم یم فرستم ایتالیا مد بخونه. به همه یم گ

ن اینجا  طراج دوخت رو انتخاب کرده"   واسه همی 

مون  یا "آشا مد دوست داره و پدرش به فکر اینه که دخپی

 رو بفرسته فرانسه . 

 پاریس مناسب آشاست"! 

 

 و من فکرم تنها نزد کامران بود. 
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بود. فریماه از حاصل دیگر این سالها دوسنی با فریماه 

ستان هم کالسیم بود. بعد هر دو  همان سال دوم در هپن

باهم در یک دانشگاه قبول شدیم و این چهار سال دوسنی 

م را به او نزدیک تر باعث شده بود که روز به روز خود

 ببینم. 

 میکرد. پدر و مادرش سالها  
ی

فریماه با مادر بزرگش زندگ

 داده پیش از هم جدا شده بودند و هر کدا
ی

م تشکیل زندگ

ده شده بود .   بودند و فریماه به مادربزرگش سپر

 

عمال ارتباط آنچناین با پدر و مادرش نداشت . تنها هر ماه 

 رفت. فریماه ذات تنهایی داشت. پول توجینی  از آنها یم گ

دلش یم خواست از ایران برود. یم گفت اینجا کیس را 

 ندارد. 

او دلبسته ی کیس جز مادر  پدر و مادرش دوستش ندارند و 

بزرگش نیست. خانه ی کوچگ  داشتند که برای دو نفر 

 آدم کافن بود
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ل آنچناین نیم شد.    فریماه برعکس من کنپی

 

ن هایش یی مهابا بود و هر وقت دلش یم مهماین و کافه رف  یی

خواست سفر ین رفت. دوستان زیادی داشت که من نیم 

 شناختمشان. 

 

فریماه بودم . مروا و مریم با اما من دلبسته ی 

خودشان  وقت یم گذراندند و من فریماه را داشتم دوستان

. این چهار سال من و او را تبدیل به دو خواهر جدانشدین 

مامان وقنی متوجه شد که فریماه با مادر بزرگش کرده بود. 

 یم کند ؛ 
ی

 زندگ

اجازه شب ماندن در خانه اشان را که برای من حکم بهشت 

را داشت داد و گایه هم او شب را پیش من یم ماند.  

طوری که انگار یگ از اعضای خانواده بود. حنی خانه ی 

؛ او فرداد هم یم آمد و شبهایی که دور هم جمع یم شدیم

 هم بود! 
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گلها   باالخره  در یک صبح اردیبهشت ماه ، همان وقنی که

ی باغ در نهایت طراوت بودند و پرنده ها چهچهه یم زدند 

اهن زیبایی را طراج  و من نشسته بودم داخل آالچیق  و پپ 

 یم کردم؛ رویا جون با قدمهای بلند از در باغ وارد شد . 

 

 374#پست

 

 #گذشته

 

 رفت به طرف ساختمان. من را ندید و 

ی از کامران دارد.   یم دانستم خپی

ن  را همانجا رها کردم و دویدم به طرف ساختمان.  همه چپ 

حرف یم زد. او در میانه سالن ایستاده بود و با مامان

 ابروهای مامان باال پریده بودند. 

ن را فقط شنیدم؛"پس فردا  همی 

 عرص یم رسه!   
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یم. ش  بگپ 
ما و چند تا از دوستانش  و سامان گفت مهموین

 .  خواهرم  و داداشم

 وای آال جون!  

 دارم از خوشحایل بال در میارم"!. 

 

او بال در یم آورد ؛ اما من احساس یم کردم ؛ روحم در 

حال هبوط است. زانوهایم سست شدند و دست گرفتم به 

 دیوار که نیافتم. او یم آمد! 

تنها کیس که از این  دویدم به اتاقم و به فریماه زنگ زدم. 

ن را عشق خپی داشت او بود. با صد ای لرزان برایش همه چپ 

 گفتم و گریه کردم. فریماه با هیجان خایص گفت: 

 

یم یه لباس خوشگل بخر!  به صورتت - فردا صبح با هم مپ 

 یه صفایی بده. 

 

 گفتم: 
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 یم خوام خودم یه لباس خوشگل بدوزم! -

 با خنده گفت: 

ی! هییل روزها در انتظارت هست که االن وقتش رو ندار -

! یم توین خوشگل   ترین لباس ها رو بدوزی و براش بپویسر

وقتت رو هدر نده . االن اگر این کار رو بکنن دیگه به هیچر 

 نیم ریس! 

  ! یس که داری یم زین همه چیو خراب یم کنن  با این اسپی

راست یم گفت. قطعا  من نیم توانستم حنی یک کوک 

 بزنم. 

مریم و مروا آمدند و هر سه تاییمان جلوی اتاق  شب که

 ای فرداد روی صندیل ها نشستیم؛ه

 فرداد گفت:   

خب جمعمون جمع یم شه! کایم هم میاد  و کیل حال یم -

 کنیم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1906  

مریم نیم نگایه به من انداخت و من خودم را مشغول 

ن نشان دادن. تصمیم گرفته بودم خطای  خوردن گوجه سپی

 گذرد. کیس نگویم که چه در دلم یم  گذشته را نکنم. به

ف نزنم. به هر حال بزرگپی شده بودم. و در از کامران حر  

 سال کیم تجربه پیدا کرده بودم.  ۴یط این 

چند نفری عاشقم شده بودند و ردشان کرده بودم. اما هیچ 

کدام را به خواهرهایم نگفته بودم. تنها محرم راز من فریماه 

 بود. 

که کنارشان نشسته بودم هم با فریماه   حنی در آن لحظه 

 . کردمچت یم

 فرداد به مریم گفت: 

؟-  مریم تو چرا امشب ساکنی

 

 مریم شانه باال انداخت. مروا گفت: 

 فرداد ! تو التاری امریکا ثبت نام کردی؟-

 چرخید روی مروا و ثابت شد: نگاه فرداد از مریم
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کردم   آره ! اما امیدی بهش ندارم. سال دیگه که تموم-

 !  تقاضای بورسیه یم دم واسه یه جایی

 مریم آه کشید ! مروا گفت: 

همون وکییل که بابا مهران واسه من گرفته رو انتخاب کن! -

 کنه! کیل کمکت یم

و بحثشان گرم شد. مریم ناخن هایش را یم جوید و من 

ن ف ی بی  ن رداد و مریم تغیپ  کرده. متوجه بودم که یک چپ 

 مریم برخاست و گفت: 

 من برم بخوابم! فردا صبح باید برم بیمارستان. -

 

 375#پست

 

 #گذشته

 

 فرداد جوایی نداد. 

 مروا نیم نگایه به مریم انداخت و دوباره با فرداد حرف زد. 
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 و آنقدر گرم گفتگو شدند که  

ن من را هم متوجه نشدند.    حنی رفیی

 

یم با فریماه خرید یم کردیم که مادربزرگش روز بعد داشت

 زد . زنگ 

زن   حالش خوب نبود و فریماه من را رها کرد و رفت. پپ 

مدتها بود که از قلب بیمارش رنج یم برد و چند وقت یکبار 

 شوک ناگهاین به فریماه وارد یم کرد. 

جریان برای من آنقدر تکراری بود که حنی نگرانش هم نیم 

 شدم. 

 خریدم. اندامم پرتر شده بود.   
ی

اهن  ساده ی کرم رنگ   پپ 

 من  ۲۰ساله ی نورس نبودم.  ۱۶دیگر آن آشای 
ی
سالگ

 خایص داشت
ی

 پختگ
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سال را رنج کشیده بودم. خود دار بودم و  ۴من کل این  

 فکر کرده بودم . تالش مداوم برای رفتار عاقالنه کردن! 

 

ی شد!  و من شانس  مادر بزرگ فریماه در بیمارستان بسپی 

 از دست دادم. اینکه او در میهماین کنارم باشد را 

ون بودند و عرص از راه رسیدند. غذا   ها کل روز را بپ 
دخپی

 خوردند و حرف زدند و رس حوصله لباس پوشیدند. 

ی نزده بودم. تنها یک  ن چای اما من از صبح لب به چپ 

خورده بودم. احساس یم کردم لباسم  در تنم گریه یم کند  

حنی رژ و موهایم خوش حالت نیستند. رنگ پریده بودم و 

نگ نبود!   هم روی لبهایم خورسر

هایش از همه  مامان طبق روال همیشه یم خواست دخپی

 زیباتر باشند. 

ساده ی کرم رنگ  به سالن رفتم؛ رستاپایم  دقنی با آن لباس

ی نگفت. دست کشید به لباس آواز که  ن را نگاه کرد و چپ 

ن شده بود.  اهن دکلته ی شیک و کوتاه بود و با پر تزیی   پپ 
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اش آواز با آن کفشهای شیک براق را   پاهای بلند و خوشپی

نگاه کرد و موهایش را روی یک شانه اش ریخت. مروا 

 گفت: 

 

ن یم مامان-  کنم. آال ! همیشه سلیقه اتو تحسی 

 مامان لبخند نریم زد: 

 لطف داری عزیز دلم! -

 

 مریم گفت: 

 آواز بزرگ شدی آبچی کوچیکه! -

 

 ان هایش ارتودنیس داشت. آواز لبخند زد. هنوز روی دند

ی  ن اما هرگز از زیباییش کم نکرده بود. آرزو زیر لب چپ 

 خواند و به همه ی ما فوت کرد و گفت: 

 یگ از یگ زیباتر! -

 مامان گفت: 
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دیروز خانوم رسهنگ آولز رو خواستگاری کرد برای پش -

 یم کنه. 
ی

 داداشش. امریکا زندگ

 

م تازه گفتم خانوم   شده. گفت؛خب  سالش ۱۴جان دخپی

ینن بخوریم.  ۱۸صپی یم کنیم  بشه  سالش. فقط یه شپ 

 گفتم؛ 

 …وا خانوم جان این حرفا چیه 

 

 #گذشته 

 376#پست

 

 

 نگاه امیدواری به آواز کرد: 

 

مو بفرستم فرنگ درس بخونه! -  یم خوام دخپی

 ازدواج معنا نداره توی این سن! 
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 آواز پشت چشم نازک کرد: 

 

 رد! خانوم رسهنگ غلط ک-

 اگر راست یم گه دخپی ترشیده اش رو شوهر بده! 

 مروا خندید. مریم گفت: 

 

 حسودیم شدا! مگه ما مردیم مامان؟-

 

 مامان به طرف من آمد: 

ن -  مامان جان! ایشاال بختتون خوب باشه! زنده باشی 

 و من را واریس کرد و گفت: 

- !  این لباس رو نداشنی

 

 شانه باال انداختم : 
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 دمش. چند وقت پیش خری-

ن بود. گفتم:   نگاه مریم مثل سوزن تپ 

! یه مهمونیه دیگه! گ به من - مامان تو رو خدا ایراد نگپ 

 ه؟ توجه یم کن

 

 من حوصله ی شیک کردن ندارم. 

مامان موهایم را از روی شانه ام پس زد و شانه ی برهنه ام 

 را نگاه کرد: 

 

 نه اتفاقا خییل خوبه! -

 

 شیک و مرتب! 

 

زد. مامان بلند آرزو را صدا زد و رفت . من  قلبم تند تند 

 روی مبل کنار مریم نشستم و برای رد گم کردن گفتم: 
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خواد بشه! خدا رو شکر حاال یه بار منو انگار جر یم -

 پسندید! 

ه نگاهم کرد:   مریم خپ 

 واقعا برات مهم نیست؟ کامران داره میاد! -

 رسد گفتم: 

- 

 

 #گذشته 

 377#پست

 

 

 نه مهم نیست. 

 

 بچه بودم مرییم! 
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ل یم کنم. االن   االن دیگه عاقل ترم و احساساتم رو کنپی

 هم فقط نگران فریماه هستم. 

 

مریم جوایی نداد. مروا با موبایلش رسگرم بود. و مریم با 

 حشت نگاهش یم کرد. گفتم: 

؟- ی شده مریم؟ چرا با فرداد رسد رفتار یم کنن ن  چپ 

 لباسش را مرتب کرد: 

 

ی نشده! - ن م! اون فقط یه خورده  ا نه چپ  ز رفتارش دلگپ 

همه ی حواسش پیش من نیست. حاال هم که زمزمه ی 

ن داره.   رفیی

چهار پنج ساله که  عمرمو ضفش کردم؛ من منتظرم بیاد 

 خواستگاری! 

 

 تازه یم خواد بره اون ور. اون 

 آهسته کنار گوشش گفتم: 
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قاپشو  حاال کو تا بره. قهر نکن. رسد هم نشد. االن باید -

 بدزدی . 

 روا بلند بلند خندید. م

. به مراتب زیباتر شده  و چقدر خنده هایش قشنگ بود  

 بود. 

دماغش را عمل کرده  و لبهایش را فرم داده بود. موها ی  

 فرش تا کمرش یم رسید و اندام توپر ی داشت. 

ن کشید  و گفت:    آواز دست از سلقن گرفیی

 آبچی به جر یم خندی؟-

 مروا گفت: 

 به جوک این فرداد دیوونه! -

 

جوک را بلند خواند. من و آواز خندیدم و مریم یی حالت 

 نگاهش کرد. 

 م به صمیمیتمری 
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 مروا و فرداد حسادت یم کرد.   

وقنی بابا مهران با کت و شلوار شیک و کراوات وسط سالن 

 ایستاد و گفت: 

 دخپی خانومای زیبا وقت رفتنه! -

 

 دوباره قلب من به تالطم اف
ی

تاد. مامان  تاج گل بزرگ

سفارش داده و زودتر از رفتنمان  به خانه ی عمو سامان 

 فرستاده بود. 

مان دست در بازوی بابا مهران  و ما پشت رسشان  رایه ما

  زیبایی بود. بوی اطلیس و الله 
شدیم. شب اردیبهشنی

 عبایس ها  نفس آدم را تازه یم کرد .  

وی کوچه به آن طرف  برای اما همان مسپ  کوتاه از این س

 من به اندازه ی هزار کیلومپی گذشت. 

 

 378#پست
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 د. تمام پنجره ها روشن بودن

 

صدای موزیک و حرف زدن یم آمد. رویا جون تا ما را دید 

 دست عمو سامان را کشید و هر دو به استقبال ما آمدند. 

تمام تالشم را یم کردم که چشمم نچرخد داخل سالن. که 

ن کیس نف همد به دنبال کامران یم گردم. رویا جون حی 

 بوسیدن  مروا گفت: 

 خوش اومدین عزیزان  دلم. -

 

 مهران گفت: بابا 

 شازده کجاست؟-

 عمو سامان گفت: 

 

تلفنش زنگ خورد و رفت اتاقش! االن خدمت یم رسه. -

 خوش اومدی برادر ! آقای سعادت هم اومده. 
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 با با مهران هیجان زده شد: 

ی کردی که دعوتش کردی. شاید امشب از چه خوب کار -

ن بیاد و اون قرارداد رو ببنده.   خر شیطوون پایی 

 عمو دست گذاشت پشت شانه بابا مهران و گفت: 

 …با اجازتون خانوما-

 

 رویا جون نگایه به آواز کرد

 چقدرقشنگ شدی آواز جان! -

ن مزه  و غذای آنسوی  آواز لبخند یی معنایی زد و به مپ 

 رد. مریم گفت: سالن نگاه ک

 به هر حال یه جایی پیدا کنیم بشینیم. -

 

مروا چشم چرخاند در سالن و دستش را باال برد و تکان داد. 

فرداد  میان دو سه جوان مثل خودش ایستاده بود. کت و 

اهنش را باز گذاشته بود.  شلوار شیگ تنش بود و یقه ی پپ 

 مریم کنار گوشم گفت: 
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؟ گر -  اهرفتاری من خو یم بینن

 ناتنیم هست!  

 لبمرا گزیدم و رو به مریم گفتم: 

؟  خب  ما - خاک بر رست چه فکرای یی موردی یم کنن

 همه باهم دوستیم. 

قرار نیست چون شما دوتا همدیگه رو دوست دارین؛ با  

 . ن  بقیه رفاقت نکنی 

 مروا کال دخپی مهربون و گریم هست. 

 مریم لبهایش را جمع کرد: 

 

 کم دارم خل یم شم.   دونم واال! کمچیم-

 

فرداد خندان نزدیک شد. با همه ی ما دست داد و مریم باز 

 هم رسد بود. 

 مروا کفت:  
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 کجاست این پش عموی خوشتیپمون؟-

 فرداد دسنی به یقه اش کشید: 

 البته که من خوشتیپ ترم. -

 مریم دستش را مشت کرد. مروا گفت: 

 

 عیه! نیسنی ! ویل خب اون جذاب واقآره تو هم بدک -

 قند در دلم آب شد. 

من بر عکس مریم به حرفهای مروا حساسینی نشان نیم  

دادم. به نویع ذات مروا را پاک یم دانستم. او دخپی 

خونگریم بود که در هر صورت ذوق همه ی آدمها و 

 موجودات و گیاهان را یم کرد. فرداد گفت: 

 

 باشه بابا نخواستیم! -

 کرد به مرسم:   و رو 

 وزه ی پر زهری؟تو چرا باز ک-
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 379#پست

 

 #گذشته

 

 

مریم رسی به تاسف تکان داد و رفت به طرف یگ از کاناپه 

 ها. 

 

 من رو به فرداد گفتم: 

 

به نظرم به جای این مزه پروندن ها برو اصل مطلب رو -

س!   ازش بپر

 یعنن واقعا ناراحته؟ -
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 شانه باال انداختم. 

ادگیمان را مریم رفت. مروا دوستان خانو  فرداد به طرف

پیدا کرد و رفت و آواز به دنبال مامان و رویا به جهنی دیگر 

 رفت. 

من تک افتادم. مثل همیشه! جای خایل فریماه را حس یم 

 کردم. 

مریم و فرداد آهسته حرف یم زدند و مریم با لبهایی که یک 

خط صاف شده بودند  و اخمهای در هم نشان یم داد که 

افه است. باالخره یک صندیل بودن من در کنارش بار اض

 خایل پیدا کردم و روی آن نشستم. 

 

به جمعیت نگاه یم کردم. به  زناین که لباس های فاخر 

سیگار برگ یم کشیدند و در  تنشان بود و مردهایی که

  کامران بود؛ در یر مذاکرات 
ن میهماین که به افتخار برگشیی

ل تجاری بودند. آن چند دقیقه به اندازه ی چند سا

گذشت؛ اما باالخره کامران با قدم های بلند و قد افراشته 

 به سالن برگشت. چقدر با عکسهایش فرق داشت. 
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ش جایش را به یک مرد سال پی ۴چقدر بهپی بود! آن کامران 

 جوان پر جذبه داده بود. 

 

موهایش را مثل همه ی خلبان ها کوتاه کرده بود. کت و  

 آمد.  شلوار سیاه خوش دوختش به تنش یم

ن دور  اهن سفید و کروات سیاه باریگ زده بود. از همی  پپ 

چشمان سیاه درشتش را خوب ببینم که در هم یم توانستم

 درخشیدند. سفیدی پوست صورتش  یم 

اول از همه بابا مهران را دید. مکالمه ی گریم داشتند و چند 

بار یکدیگر را در آغوش. کشیدند. بعد مروا را دید و او را 

ل کرد و چرخاند! جمعیت با لبخند نگاهشان یم کردند.  بغ

مامان و رویا جون  به طرفش رفتند و مریم ناگهاین 

 برخاست و شنیدم که به فرداد گفت: 

 مامش یم کنم! ت-

 

ن  نداشتم.  و رفت تا به کامران سالم کند. من نای برخاسیی

 چشمانم یه پر و خایل یم شدند. 
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ن مریم را تماشا یم    کرد.  نیم دانستم باید چه فرداد رفیی

عکس العمیل نشان بدهم.  برای فریماه پیام فرستادم؛"تو 

ن حاال به من زنگ بزن!"  رو خدا همی 

بعد تلفنم زنگ خورد. نگاه مامان و درست  دوسه دقیقه ی 

از آن سوی سالن من را کنکاش کرد. اما من موبایلم را 

ون رفتم. باد  خنک  چسباندم به گوشم و از ساختمان بپ 

اردیبهشت خورد به پوستم و مور مور شدم. فریماه با 

 صدای خسته ای گفت: 

 سالم آشا! چیشده؟-

 دست گذاشتم روی قلبم: 

ی سالن یم موندم؛ مامان اشاره یم اگر دو دقیقه دیگه تو -

کرد تا برم و با کامران سالم و علیک کنم. بخدا که غش یم 

 کردم. 

 فریماه خمیازه کشید: 

! مثال تو سخت نگپ  ! ا- ینطوری که خودتو تابلو یم کنن

 عشق کامران رو فراموش کردی! 

 با صدای آهسته ای گفتم: 
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 380#پست

 وای فریماه! -

  نیم دوین چقدر جذابه!  

ن چند دقیقه هزار بار دیگه عاشقش شدم. من  توی همی 

 نمیارم! نیم تونم ...دوام

 فریماه آه کشید: 

 

! قوی باش! یادت نره که - نباید بذاری ازت بس کن دخپی

سو استفاده بشه و یا دم دسنی به نظر بریس! خییل عادی 

 برخورد کن! 

 لبم را گزیدم: 

 بزرگت چطوره؟امیدوارم  از پسش بر بیام! مامان -

 خوب نیست! -

ن باید بمونه توی بیمارستان.     گفیی
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امشب مامانم پیشش موند. من خییل رسدرد داشتم و 

 خونه. االنم تنهام. برگشتم

 اش اینجا بودی! ک-

 

 خندید: 

هم نیم تونستم یه پش  مثل جسد هستم! اگر بودم-

 خوشتیپ و پولدار رو واسه خودم تور کنم. 

 خندیدم. گفت: 

 

 طرف من کامران جونت رو ببوس! از -

 زمزمه کردم: 

 خییل دیوونه ای! -

صدای کامران مثل یک رعد و برق بزرگ بود! طوری که 

 تکان شدیدی خوردم. 

- 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1928  

 381#پست

 #گذشته

 

 

 گندم زار؟  این تویی ؟ 

 

 فریماه صدایش را شنید و  گفت: 

 موفق بایسر ! -

 و ارتباط را قطع کرد. 

طرفش. نزدیک من بود.  چاره ای نداشتم. برگشتم به

ون پریده بود. لبخندش،   باالخره از عکس هایش بپ 

 اش! 
ی

چشمانش، ابروهای پر پشتش و همان عطر همیشگ

 کش دادم به باال: به زور لبهایم را  

 سالم کامران! خوش آمدی! -
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نگاهش ثابت بود روی من ! چهره ام را خوب تماشا کرد و 

 گفت: 

 

 شدی! یه خانوم کامل و زیبا! چقدر عوض شدی؟ بزرگ -

 لبخند زدم: 

 لطف داری! -

 ابروهایش باال پریدند: 

 والبته  رسیم ! -

 

رس شانه   برای آنکه تکاین به خودم داده باشم ؛ موهایم را از 

ام به عقب راندم. هر آن ممکن بود جلو بروم و دستانم را 

 کنم. گفتم: 
ی

 دور تنش گره کنم و رفع دلتنگ

 

! خییل خوشحالم ک-  ه اینجایی

 رس تکان داد. به سالن اشاره کردم: 

ه برگردیم داخل! با دوستم-  صحبت یم کردم. بهپی
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 دست کرد داخل جیب شلوارش و گفت: 

 بفرمایید! -

هم قدم شدم. شانه به شانه لش. به زحمت آب  با او 

 دهانم را فرو دادم. او گفت: 

زیاد اهل فضای مجازی نیسنی درسته؟ ندیدم توی این -

 …ها عکیس از خودت بذاری سال

باورم نیم شد او هم صفحه ی من را چک کرده بود . 

 گفتم: 

 

 فعال نیستم. -

آمد.  جوایی نداد. وارد سالن که شدیم ؛ آواز به طرفمان

 کامران گفت: 

ت کردم! - ن چه بزرگ شده! واقعا حپ   اینو ببی 

 اینبار من جواب ندادم. 

ه ای کرد   و گفت:  او برگشت به طرف من و نگاه خپ 
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 دلم برات تنگ شده بود آشا! -

 …خییل زیاد

ین محبت از معشوق اشک را  دست خودم نبود! کوچکپی

نم ! اما در چشمانم نشاند.  دهان باز کردم که بگویم ؛ م

 آواز چسبید به کامران و گفت: 

ن دور رقصت با من باشه! -  کایم! باید اولی 

 

 کامران دست کشید به موهای آواز و گفت: 

 حتما خانوم خوشگل! -

ن کرد. کامران با  وع به نواخیی مروا پشت پیانو نشست و رسر

آواز رقصید و درون قلب من پروانه ها پر یم زدند. او دلش 

 ود. برای من تنگ شده ب

 

 #گذشته 

 382#پست
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ن ما رد و بدل شد. بیشپی من او را نگاه  آن شب فقط نگاه بی 

 یم کردم. 

ان  د  رون جمع برایش چشم و مرد شیک پویسر  که دخپی

 ابرو یم آمدند. 

اما من به قدرت عشقی که سالها پرورانده بودم امید  

 داشتم. 

 روزهای بعد هیچ بهانه ای برای 

ن به خانه ی عمو س امان نداشتم. یگ از فامیل های  رفیی

رویا جون  فوت کرد بود و عمو و رویا جون به شمال رفته 

 دانشگاه بروم؛ به  بودند. هر روز که یم خواستم

کیم جلوی در معطل یم کردم ؛ شاید کامران را ببینم؛ اما 

 خیال باطیل بود! 

فریماه دانشگاه نیم آمد، با مادرش شیفنی  به بیمارستان یم 

 تند. رف

زن مهربان نفس   حال مادر بزرگش خییل بد بود و انگار پپ 

های آخرش را یم کشید.  آرزو برای فریماه  یک ظرف غذا  
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ه کرده بود.  این کار را تقریبا هر روز انجام یم داد و من آماد

در وقتهایی که یم دانستم خانه است ؛ با پیک برایش یم 

 فرستادم. 

هم کنار غذا گذاشتم و خودم آن روز کیم تنقالت و آجیل 

 رایه خانه اشان شدم. 

 

آنقدر سوت و کور بود که انگا ر خاک مرده  ریخته بودند.  

گرفته بود. زیر چشمانش گود افتاده و   فریماه خسته و 

 موهایش بهم ریخته بودند. 

ی خسته و  از آن فریماه شاد و زیبا تبدیل شده بود به دخپی

 عبوس! 

ن گذاشتم . خودم برایش غذایش را گ  رم کردم  و روی مپ 

یی میل چند لقمه خورد و بعد زد زیر گریه ! بغلش کردم و 

 بوسیدمش. میان گریه هایش گفت: 

ره منو تنها یم ذاره. دکپی گفت دیگه امیدی نیست. دا-

دیشب رفت توی کما. باورت یم شه دکپی گفت باید صپی 

 کنید تا تموم کنه. 
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ری کاری از دستم بر نیم دلن برایش یم سوخت اماجز دلدا

 آمد. گفتم: 

 باید قوی و صبور بایسر عزیزم! -

 زمزمه کرد: 

غریبه ها رفتار یم کنه. با من مثل  تنها یم شم  آشا! مامانم-

انگار دورترین آدم به من مامانمه. از بابا م که کال خپی ندارم. 

رو نداده. مامانم یم گفت شنیده با دو ماهه پول توجیبیم

اش مهاجرت کردن به آلمان! من تنها ی تنهام. خانواده 

 امیدم به مامان بزرگ بود! 

 دست کشیدم روی موهایش و گفتم: 

 ی! هیچ وقت همدیگه رو ترک نیم کنیم. اما تو منو دار -

 جوایی نداد. گفتم: 

 پاشو وسایلتو جمع کن بریم خونه ی ما! -

 نیم شه! دو ساعت دیگه باید برم بیمارستان. -

 ی منم بیان؟خب یم خوا-

- . ن  یه همراه بیشپی قبول نیم کین
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 ممنونم عزیزم! 

 تو برو خونه! باید به فکر مراسم خاکسپاری هم باشم.  

به درد آمد از شنیدن حرفهایش . اما واقعیت محض  دلم

 بود! 

د.  تا عرص پیش او ماندم. حنی تشویقش کردم که دوش بگپ 

و زدم.  موهایش را خشک کردم و بافتم. لباسهایش را ات

برای فردا ظهرش غذا درست کردم. و داخل یخچال 

گذاشتم و وقنی روی کاناپه خوابیده بود نگاهش کردم. 

دوست من بود!  دلم نیم خواست احساس  فریماه تنها 

 تنهایی بکند. 

 

 #گذشته

 383#پست
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حرف بزنم تا اجازه بدهد  فریماه تصمیم گرفتم با مامان

 چند روزی مهمانمان باشد. 

 رص که فریماه به مقصد بیمارستان تاکیس گرفت؛ ع

ی را پیاده روی کنم. حال بد  من هم  تصمیم گرفتم مسپ 

که یم دانستم برایش پر از سخنی ست   فریماه و آینده ای

 من را پریشان کرده بود. 

یم زدم و به  در یک خیابان قدییم  و پر از درخت قدم

وق اتومبییل درختان و آدمها نگاه یم کردم که صدای ب

 توجهم را جلب کرد و پشت بندش صدای کامران : 

 آهای  اینجا رو نگاه کن! …. آشا-

 را دیدم.  چشم انداختم به خیابان  و او 

 سوار یک اتومبیل شیک قرمز رنگ بود! 

 تمام  تالشم را کردم

 که نفهمد چطور هول شده بودم.   

 دستم را باال بردم و برایش تکان دادم. او گفت: 

؟این-  جا چکار یم کنن
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به طرف اتومبیلش رفتم . بلوز سفید پوشیده بود و عینک 

 سیایه رو یچشمانش بود. گفتم: 

 کامران! سالم  -

 رس تکان داد: 

؟ -  سالم عزیزم! خویی

ن کامران مثل عسل سبالن بود.   ندیده نبودم ؛ اما عزیزم گفیی

 رس تکان دادم. به دور و ورش نگاه کرد: 

 ؟تو اینجا چکار یم کنن -

 خونه ی دوستم این جاست. -

 

 ابروهایش باال رفتند: 

 دوست؟-

 لبخند زدم: 

 به من نمیاد دوست داشته باشم؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1938  

د :   لبهایش را به هم فشر

خب وقنی داشتم یم رفتم یه دخپی نوجوون بودی که حنی -

! اما حاال  ن رو هم نداشنی ون رفیی  …اجازه ی تنها بپ 

 مکث کرد و گفت: 

 ونه. بیا سوارشو برسونمت خ-

تعارف نکردم. اتومبیلش را دور زدم و روی صندیل جلو 

 نشستم. به دور و ورم نگاه کردم و گفتم: 

 نت مبارکه! ماشی-

خندید. دندانهای ردیف و سفیدش پیدا شدند و جذاب تر 

 از قبل شد: 

 ممنونم. هدیه باباست  به مناسبت خلبان شدنم. -

؟-  پس دیگه به طور رسیم خلباین

 رستکان داد: 

بله! این چهار سال کیل زحمت کشیدم. کیل آزمون و -

 چالش داشتم. 

 اتومبیل را به حرکت در آورد. گفتم: 
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 خب چرا همونجا نموندی؟ اونجا که بهپی بود! -

 نگاهش کردم. اخمهایش را در هم کشید: 

چرا اونجا بمونم؟ اینجا وطنمه! خونه و خانواده ام -

ای که دارم یم تونم اینجان! البته به خاطر مدارک و سابقه 

. یواش یواش راهمو پیش یم  خلبان پروازهای خارجی باشم

 برم  گندم زار! 

 

 384#پست

 

اعتماد به نفس زیادی داشت و از موضع قدرت حرف یم 

 زد. 

نیم دانست که من چطور دلتنگ او بوده ام. چطور منتظر 

بوده ام تا او باز گردد و من را که رشد کرده و بزرگ شده 

 را ببیند و  به چشمش بیایم!  بودم

 گفتم:   

- !  موفق بایسر
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ه ی خیابان ی بر زبانم نیامد. خپ  ن م.  او شدو جز این چپ 

 گفت: 

 تو در چه حایل؟ -

 گفتم: 

تالش یم کنم. سال اول دانشگاهم . ترم دوم. منم دارم-

 طراج دوخت یم خونم. 

 

 تصمیم دارم بعد از فوق دیپلم برم ایتالیا! 

 گاهم کرد: سویی کشید و ن

 باریکال گندم زار! پس تو هم راهتو پیدا کردی! -

! جانم تویی  ! کاش یم دلم یم خواست بگویم راهم تویی

فهمیدی! کاش جرات داشتم و دوباره به تو نزدیک یم 

 شدم. 

 اما عوض همه ی اینها؛ فقط رستکان دادم. 
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یکهو کنار خیابان پارک کرد. دستش را جلو آورد و چانه ی 

فت و رسم را چرخاند به طرف خودش. به دقت به من را گر 

 چشمانم نگاه کرد و گفت: 

 تو غریبه شدی آشا! عوض شدی! -

 م را عقب کشیدم : رس 

ون اومدم. -  بپ 
نه فقط بزرگپی شدم! از اون هیجان نوجواین

؟   مگر همینو نیم خواسنی

یی حرف فقط نگاهم کرد. نیم دانم چه را در ذهنش سبک 

ن یم کرد. بع  د به پیاده رو نگایه انداخت و گفت: و سنگی 

مسپ  رو اومدم که بریم به بیا بریم کافه! در واقع من این-

 ا! اینج

 گفتم: 

 این کاقه رو از کجا یم شنایس؟-

 خندید: 

باالخره یه چند سال زودتر از تو  این ور و اونور رفتم. این -

 کافه پاتوقم بود! 
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 گفتم: 

 ماه هم هست! چه جالب! چون اینجا پاتوق من و فری-

 اتومبیلش را خاموش کرد: 

 اسم دوستت فریماه هست؟-

ن را باز    کرد: رستکان دادم. در ماشی 

 خب یم خوام بیشپی از این فریماه خانوم بدونم. -

و پیاده شد. من هم  پشت رسش رایه شدم. هوا بهاری 

مالیم بود و درختان سایه انداخته بودند روی پیاده رو. تازه 

تا غروب خورشید وقت زیادی مانده بود.  عرص شده بود و 

 دوتایی پشت شیشه ی قدی کافه  انتخاب 
ن کامران یک مپ 

ن گذاشت  و صندیل ک رد . سوییچ و کیف پولش را روی مپ 

مقابلش را به من تعارف کرد. نشستم و کیفم را به پشنی 

صندیل آویزان کردم. نگاهش میخ شده بود به یقه ی بلوزم 

 . 

ت گفت:   با حپ 

 ین گردنبند ! ا-
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 دست گذاشتم روی گل ادرییس جواهر نشان و گفتم: 

 دم. از اون روز از گردنم درش نیاور -

و چشم در چشمش شدم. انگار مکاشفه یم کرد . نگاهش 

ن گردنبند و صورتم در رفت و آمد بود. بعد  منو را  بی 

 برداشت و گفت: 

 جر یم خوری؟-

 یی تامل گفتم: 

 قهوه ترک ! -

 صورتش: دست کشید  به 

مون دیگه بستنن سفارش نیم ده! همه جر عوض - دخپی

 شده! من گیج شدم! 

ن  و دستم را زیر چانه ام   و خندید. آرنجم را  گذاشتم روی مپ 

 گذاشتم: 

- 

 

 385#پست
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 خب بستنن و آیس پک

هم گایه سفارش یم دم! اما قهوه رو هم دوست دارم. و  

 خییل هم خوب درستش یم کنم. توی این چهار سال

کارهای مفیدی انجام دادم. مثال یه دوره ی باریستا رفتم. 

. اینها به من تعادل مدیتیشن انجام یم دم. یوگا یم کنم

دادن.  آدما توی یه سن بافی نیم مونن تا مدام 

. بزرگ ن یم شن و همون اشتباهاتشون رو تکرار کین

 اشتباهات رو به مدل های جدیدتری انجام یم دن! 

 خندید و گفت: لبخند زدم. او هم 

 وای خیالم راحت شد! تو همون گندم زاری! -

 آه کشیدم: 

 آره همونم! -

 تا قهوه داد. و گفت: سفارش دو 

 از دوستت بگو! -

 شانه باال انداختم : 
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ستان باهم بودیم تا االن . هر دومون یه رشته - از اول دبپ 

 یم کته چون پدر و 
ی

رو یم خونیم. با مادر بزرگس زندگ

جدا شدن و هر کدوم تشکیل خانواده دادن.  مادرش از هم

اومده االن مادر بزرگش  ساعتهای آخر عمرشو یم گذرونه. 

 بودم که یه کم بهش انرژی بدم. 

- ! ن  پس خییل باهم صمییم هستی 

 رستکان دادم: 

 آره خییل!  بیشپی از مریم و مروا ! -

قهوه هایمان را آوردند. خدا یم دانست که درون چقدر 

اما آنطور ادای آدمهای آرام را در یم آوردم. پا متالطم بود 

تم و به خیابان روی پا انداختم و فنجان قهوه ام را برداش

نگاه کردم. دو سه تا بچه گربه زیر درخت  زبان گنجشک  

 بازی یم کردند. گفتم: 

 به غپ  از کار و درس توی این سالها چکار کردی؟-

 آه کشید: 

 وقت برای کارهای دیگه نداشتم! -
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چشم دوختم به دستانش که فنجان و زیر فنجاین را گرفته 

 بود: 

ت چیشد؟ -  دوست دخپی

 فنجانش و بعد با تامل گفت: لب زد به 

ن من باعث - یه رابطه ی نافرجام بود! خب به هر حال رفیی

 بشه. شد که عالقه امون کمرنگ

 دست خودم نبود؛ پوزخند زدم: 

 نیست! اگه بشه که واقغعالقه ای که با فاصله کمرنگ-

آدم کسیو دوست داشته باشه ده ها سال هم بگذره نیم 

 تونه جاشو به کیس بده! 

 

 اهم نکرد . چشمش به فنجانش بود. زمزمه کرد: نگ

 درسته! -

 کوتاه نیامدم: 

؟ نکنه یه دوست دخپی دیگه رو اونجا ول - خب االن  جر

 کردی و اومدی؟
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ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

 بطه جدی نشدم که بخوام رهاش کنم. نه با کیس وارد را-

 جرات پیدا کرده بودم: 

 چرا؟-

 نگاهم کرد: 

 

 386#پست

 

 

 دالیل شخیص ! -

 لبهایم را جمع کردم: 

 اوهوم! -

 ! ن  قهوه ام را رس کشیدم و فنجان را گذاشتم  روی مپ 

 گفت: 

؟ -  تو جر
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 موهایم را راندم زیر شالم : 

 من؟ -

 به حرکت دستانم روی موهایم چشم دوخت: 

 تو آدیم وارد زندگیت نشده؟-

 لبخند زدم: 

تلخ  نوجوانیم  نه!  هنوز برای من زوده ! البته اگر ازتجربه-

 بگذریم! 

 فراموشش نکردی؟-

 داشتم یم مردم. بغض رسید تا گلویم! 

چه یم دانست که چه شبهایی در فراقش اشک ریختم و  

 چه شبها خودم را در آغوشش تصور کردم. 

ت کوک زدن صدها بار حواسم پرت چه روزها که به وق 

 رویا بافن با او شد و نوک انگشتانم  نیشپی خورد! 

 ستم و کیفم را برداشتم: برخا

ن امروز! -  فراموشش کردم! اصال یادم نبود تا همی 

م. گفتم:   نگاه ناباورش را نیم توانستم نادیده بگپ 
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 اگر قهوه ات رو خوردی پاشو بریم خونه! -

ن را حساب کرد و شانه به  به رسعت برخاست. پول  مپ 

ون آمد.    شانه ام از کافه بپ 

 زیاده روی کرده بودم. 

ون پریده  و به او تاخته بودم.  برای از  منطقه ی امن  بپ 

ن کل مسپ  را سواالت بیهوده  از او پرسیدم. از غذا و  همی 

آب و هوا و رسم و رسوم گرفته تا  خانه و کالس ها و کارش.  

ی باشم ویل به طرز وسواس گونه ای  گند یم خواستم عاد

 . ن  یم زدم به همه چپ 

 وقنی جلوی در باغ رسیدیم ؛ 

 گفت: 

! هر وقت - دوست دارم ببینم چطور قهوه درست یم کنن

 فرصت کردی بیا  با هم قهوه بخوریم! 

 لب باز کردم که حرفن بزنم . او گفت: 

 گندم زار ما دوستیم مگه نه؟! -

 گفتم:   پلک زدم. او عشق من بود! 
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 دوستیم! -

 به ته کوچه اشاره کرد: 

ش کنم اون خونه رو بابا -  به اسم من کرده! قصد دارم تعمپ 

به ته کوچه نگاه کردم؛ هرگز داخل آن دو خانه ی یک 

شکل ته کوچه را ندیده بودم. اصال هیچ وقت به چشمم 

وکه بودند. فقط  بابا کاووس به آنجا  نیم آمدند. انگار مپی

شت. یم رفت و درختان هر دو خانه را آب رفت و آمد دا

 یم داد.  گفتم: 

 دی مخروبه ست! زیا-

؟-  نه مخروبه نیست! دوست داری داخلش رو ببینن

 به در زنگ زده اش نگاه کردم: 

 به نظر ترسناک میاد! -

خب ! پس یه وقنی یم برمت اونجا  تا بفهیم ترسناک -

 نیست. 

 اون یگ هم مال مرواست! 
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ده بودم. هرگز از زبان مامان یا بابا مهران این را تازه فهمی

 بزنند. اما یی تفاوت  نشنیده بودم که
از این دو خانه حرفن

 گفتم: 

!  مبارکتون باشه. بابت قهوه - ن زیاد توجه منو جلب نیم کین

 هم ممنونم! 

ون آمده  و مثل آدمهایی که از یک امتحان سخت رسبلند بپ 

 خانه رفتم . تند از اتومبیلش پیاده شدم و به طرف  

 

 387#پست

 

 

 

 نشست و کشیک خانه مریم یی قرار بود! یا پشت پنجره یم

ی فرداد را یم داد و یا زل یم زد به مروا و حرکاتش را چک 

 یم کرد. 
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شک افتاده بود به جانش و رهایش نیم کرد. مدام با فرداد 

در حال مبارزه بود. هر چه فرداد یم خواست او را رایصن 

 کند ؛

 

 توانست. نیم  

 

در یط دو روز گذشته هر چه که با تو حرف زده بودم فایده 

ون یم کنم.  نیم  نداشت. یم گفت فرداد را از ذهنم بپ 

 خواهمش یا از این دست حرفها. 

مو آن روز عرص هوا خییل خوب بود! آرزو دلمه ی برگ

درست کرده بود و چند تایی درون یک بشقاب گذاشت و 

 گفت: 

ه بگم بابام این-  برای فرداد! ا رو بپی

یم چپاندم  همانطور که یگ از دلمه ها را درون دهانم

 گفتم: 

من یم برم! یی زحمت واسه کامران هم بذار . اینو بردم -

 میام سهم کامران رو یم برم واسش! 
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 آرزو گفت: 

باشه! دستت هم درد نکنه! از صبح تا حاال ده بار رفتم -

ون و برگشتم.   بپ 

 گفتم:   آهسته کنار گوشش

 طان بانو زیادی امر و نیه کرده امروز؟سل-

 لبش را گزید و گفت: 

 آشا جون ببینم منو از نون خوردن یم ندازی یا نه! -

خندیدم و یک دلمه ی دیگر برداشتم و گاز زدم و بشقاب 

ون رفتم. باغ رستا رس گل  خانه بپ  ن به دست از در  کنار آشپر

ه بود. مش حسن آنقدر به باغ یم رس ن ید که مثل و سپی

بهشت شده بود. بوته ی گل رزم به اندازه ی یک درخت 

گ های  شده بود. پر از غنچه و گل . دست کشیدم روی گلپی

یگ از رزها و رفتم به طرف ته باغ. پنجره های ساختمان ته 

باغ باز بودند. صدای مالیم موسیقی یم آمد. کنار در 

 ایستادم و داد زدم: 

 

؟ -  صاحبخونه! کجایی
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 : فرداد آمد  صدای

 بیا داخل ! چادر رسمه. -

 همیشه از این شوجن ها یم کرد. وارد شدم و گفتم: 

ه حجابتو رعایت کن! -  یا هللا همشپ 

خانه رسک کشید . نگایه به  ن پیچ گوشنی به دست از آشپر

 بلوزش که خیس آب بود کردم و گفتم: 

ن واست دلمه آوردم. -  آب بازی یم کنن کلک؟ بیا ببی 

 گفت:   باال زد و  موهای خیسش را 

 نه بابا! شپ  آب نشنی داشت؛ درستش کردم. -

خانه داخل را نگاه  ن بشقاب را به دستش دادم و از درگاه آشپر

خانه خیس بود . گفتم:  ن  کردم. کف آشپر

- 

 

 388#پست
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 چه افتضاج! حاال درستش کردی؟

 یگ از دلمه ها را در دهانش گذاشت و گفت: 

میاد! گفتم ایرادی  نباشه ه آره  درستش کردم. مامانم دار -

 وگرنه مخمو یم خوره! 

 گفتم: 

خونه  ات. تا یه کم اینجاها رو - ن  و دستمال آشپر
کجاست یی

ن و خشک کنم!   تمپ 

 بشقاب را گذاشت روی کابینت و گفت: 

! خودم انجامش یم دم. یه پا - نیم خواد زحمت بکیسر

 کدبانو هستم! 

را برداشت و  شانه باال انداختم و همانجا  ایستادم. او یی 

خانه . گفتم:  ن  کشید روی رسامیک های کف آشپر

ن تو و مریم چه اتفافی افتاده؟-  بی 

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 
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- !  تا جایی که یادم میاد هیچر

 پس چرا مثل اسپند روی آتیشه؟-

 پوزخند زد: 

مریم گ حوصله و اعصاب داشته که این بار دومش -

 باشه؟

ن بود که فکرش را یم کردم. آ انگار اوضاع خییل بدتر از 

 گفتم: 

 تو یم خوای بری؟ -

آره! اگر کارام جور بشه یم رم ! باید برم. کامران رو یم -

؟ رفت و سخنی کشید و تالش کرد تا به یه جایی رسید.  بینن

 منم مثل اون! 

؟-  پس مریم جر

 دست از یی کشید برداشت و قد راست کرد و نگاهم کرد: 

 بمونه؟  منمریم نیم تونه منتظر -

 جوایی ندادم. ادامه داد: 
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یه شل کن و سفت کن در میاره! بهش گفتم که عاشقشم -

ایط رسیم کردنش رو ندارم. واال  و یم خوامش اما االن رسر

 درست و درموین نداریم. 
ی

بخدا زوده واسه ما. هنوز  زندگ

مریم داره درس یم خونه. من باید برم دوره جدید ببینم. 

دم. فرصت زیاده واسه وصال. پاشو ب باید درسمو ادامه

 کرده توی یه کفش که زیر رس من بلند شده! 

 نیم دانستم حرفم درست است یا نه اما به زبان آوردمش: 

ن تو و مروا جر هست فرداد؟ -  بی 

 با چشمان گرد شده گفت: 

- !  هیچر

ی نباشه که مریم حساس نیم شه! مروا - ن ن فرداد تا چپ  ببی 

ما برای من و مریم به حد آواز اخواهر ناتنن ما هست. 

عزیزه. این روزا مریم اصال چشم دیدن مروا رو نداره! چیکار 

 کردی مگه؟

 اخم هایش در هم رفتند و دست کشید به چانه اش: 

هیچ کاری نکردیم. مروا دوست منه! مگه قراره بینمون -

ی باشه؟  ن  چپ 
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 حرفش را باور نیم کردم: 

ی فراتر از ا- ن ن حرفاس! مروا بیشپی از یه یاما به نظرم یه چپ 

 دوست به تو توجه یم کنه! 

 یی حوصله گفت: 

 چمیدونم! حتما دوستم داره؟-

 تو دوستش نداری؟-

 پوفی کشید و گفت: 

برو یر کارت آشا! دلمه رو دادی و سواالتت رو هم -

 .  پرسیدی . برو که دیگه داری فضویل یی جا یم کنن

 رفتم به طرف در و گفتم: 

ضاع خرابه ! حواستو جمع کن. دیروز یم و خالصه اینکه ا-

 گفت یم خواد این عالقه رو تموم کنه! 

 بیخود کرد! -

 برگشتم و از رس شانه نگاهش کردم: 

 اگه جراتش رو داری توی روی خودش بگو! -

خانه و گفت:  ن  یی را پرت کرد کف آشپر
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ن قصد رو دارم. امشب تکلیف خودم و مریم رو - اتفاقا همی 

شدم دیگه از بهونه جویی ها و شک  خسته روشن یم کنم

هاش! یه کم اگر از غرورش و خودخواهیش کم کنه ؛ متوجه 

 هم شوجن بردار نیست. یم 
ی

یم شه که منم آدمم و زندگ

فهمه االن وقت بهونه جویی و ازدواج پیش از موعد 

نیست. مریم به من اعتماد نداره و این ریشه ی تموم 

 بدبخنی هامونه. 

 

 389#پست

 

 

 

 یه کاری کن که بهت اعتماد کنه!  خب-

ون یم آید:  خانه بپ  ن  به دنبال من از آشپر

فکر یم کنن تالشمو نکردم؟ هر جر توی چنته داشتم رو -

کردم. ویل فایده نداشته! بعیصن وقتا به این نتیجه یم رسم 

 که از اولشم اشتباه بود! 
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 تعصنی که به مریم دارم فوران کرد: 

ومش کن! خواهر من بازیچه ماگه اشتباهه هر چه زودتر ت-

 ی دست تو نیست آقا فرداد! 

 

ون زدم. به این که مریم و رهایش کردم و از خانه اش بپ 

زیادی منه به خشخاش یم گذاشت شک نداشتم. اما این 

که فرداد هم دچار تردید شده بود من را یم ترساند . دلم 

 میسوخت .  برای احساس مریم

 

. چون از شدت عشقی دلم نیم خواست شکست بخورد  

 که به فرداد داشت مطلع بودم. 

 

خانه شدم ؛ آرزو که کارش  ن وقنی با چهره ی در هم وارد آشپر

 تمام شده و مشغول چای خوردن بود گفت: 

؟-  چیشده؟ خندون رفنی و ناراحت برگشنی

 ظرف دلمه را برداشتم و گفتم: 
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ی نیست! - ن  چپ 

بهانه ی انه ی عمو سامان شدم. دلمه و این بار رایه خ

 خویی بود برای دیدن کامران ! 

 

 390#پست

 #گذشته

 

 

رسایدار در را برایم باز کرد و نگایه به رس تاپایم انداخت. 

 گفت: 
ی
 بعد با یی حوصلگ

- ! ن  رویا خانوم نیسیی

رسایدار خانه ی عمو سامان مرد میانسال بد اخالفی بود که 

 نیم آمد. گفتم: از شانس  کمم از من خوشش 

! پش عموم که هست! نکنه باید به ونمیم د خودم- ن نیسیی

 تو جواب پس بدم. برو کنار ببینم! 

 و در را هل دادم و وارد شدم.  با حرص گفت: 
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 آقا پشت ساختمونه! -

جوایی ندادم و راهم را کج کردم به طرف باغ . صدای 

 پرندگان از میان شاخ و برگ در ختان یم آمد و از جایی 

برفی سکوت را گایه یم شکست. دورتر صدایی شبیه به اره 

به پشت ساختمان رسیدم. همان جا که باغچه ها پر از 

گلهای ادرییس بودند. کامران وسط چمن ها مت یوگا 

ده بود و در حال یوگا بود. یی اختیار لبخند زدم . 
گسپی

اک با او پیدا  کرده بودم. یوگا کاری  باالخره یک نقطه ی اشپی

برای کیم آرامش ذهنم انجام  بود که در یط این چهار سال

داده بودم.  کامران در حال انجام حرکت  سالم بر خورشید  

 چویی کنار بوته های 
ن بود. ظرف دلمه را گذاشتم روی مپ 

ادرییس  و زیر سایه ی درخت انگور ایستادم.  وقنی رسش را 

زد و حرکت از آسمان برگرداند  و من را دید؛ لبخند وسیغ 

د و وقنی به حالت دو زانو روی مت بعدی را انجام دا

 نشست، گفت: 

 به به آشا خانم! -

 سالم کایم! واست دلمه آوردم! -

 برخاست واز بطری  که کنارش بود چند جرعه آب خورد: 
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چه کار خویی کردی! من عاشق دلمه ی برگ مو هستم. -

 مخصوصا اگر ملس باشه. 

 به طرف من آمد و گفت: 

 وری گندم زار؟ چط-

ن کردم. گرچه قلبم رسم را باال  غوغا یم کرد ؛ اما سغ  و پایی 

 خودم را خونشد نشان بدهم. گفتم: یم کردم

منم خوبم! آرزو گفت مامانم از صبح تا حاال ده بار -

ون و بنده ی خدا دیگه جون نداشت. این بود  فرستادش بپ 

 که من دلمه های تو رو آوردم. 

 رداشت و گفت: رس ظرف را باز کرد و یگ از دلمه ها را ب

! بیا ببینم-  …خب پس! گفنی قهوه رو خوب درست یم کنن

 391#پست

 

 

 داشت و رفت طرف ساختمان. گفتم: و ظرف دلمه را بر 

 اما من باید برم!  فقط اومدم دلمه رو بدم  و برم. -
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 عجله نکن! بیا ده دقیقه بمون و بعد برو. -

ن گفت:    و در همان حی 

ی این ادرییس ها ه- ؟هنوزم مشپی  سنی

چه باید یم گفتم؟ مگر خودش نیم دانست که دلم برای 

 این باغچه ها یم رود؟ گفتم: 

دم خونه. نه از و - قنی تو رفنی حنی یه شاخه اش رو هم نپی

راستش زیاد اینجا نیومدم. نه تو بودی و نه کرانه. مامان  و 

 آواز میومدن. 

 یم خندد: 

تا خرابکاری  بله آواز رو یم دونم اینجا یم اومده. یه چند -

هم توی اتاق من انجام داده . زده  یگ از ادوکلن های 

 کلکسیونم رو شکسته. 

 ن ماجرا ازاطالع نداشتم.: از ای

 خانوم تر شده! اما االن یه کمآواز خییل شیطوون بود. -
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خییل هم خانوم شده. بزرگپی از سن و سالش رفتار یم کنه -

اک و مثل خواهرهاش زیباست. یم دوین آواز نق طه ی اشپی

 تو، مریم و مروا ست.  

 با شیطنت  گفتم: 

اک مجموعه های ریایصن . -  مثل اشپی

خانه شدیم . گفت: وارد آش ن  پر

 پس یادته که چه شاگرد تنبیل بودی! -

ن و صندیل ها  خانه بزرگ و پر نور و مرتب  بود. مپ  ن آشپر

عوض شده  بودند. رویا جون به دکور خانه اش خییل 

 بنی هم با مامان داشتنند. گفتم: اهمیت یم داد و رقا

ی داشتم. -  فقط یادمه که معلم ریایصن سختگپ 

ا گذاشت و گفت: قهوه جوش   برنچی  را روی کانپی

وع یم کنیم و باید بهت بگم که - خب با قهوه ترک رسر

ین قهوه رو  همخونه ی من یه ترک استانبویل بود که بهپی

 درست یم کرد. تا به حال رو دست اون رو ندیدم. 
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سم به رساغ  قهوه جوش را بر داشتم و بدون آنکه از او بپر

یش را نگه یم داشت رفتم . او کابیننی که رویا جون قهوه ها

دست در جیب  شلوارش کرده بود و به کابینت تکیه زده و 

 من را نگاه یم کرد: 

؟-  تو که گفنی اینجا زیاد رفت و آمد نداشنی

 قهوه ترک را روی کابینت گذاشتم: 

ن  مامان- تو فقط دکور خونه رو تغیپ  یم ده. وگرنه همه چپ 

 مثل قبل تر هاست. رس جای خودشون. 

دو تا فنجان  گذاشت روی کابینت و من اجاق را روشن 

کردم و قهوه جوش را روی شعله ی مالیم گذاشتم  و کیم 

 هم زدم. کامران گفت: 

 اوضاع مادر بزرگ دوستت چطوره؟-

ی مراسم ختمش رو هم بد! امیدی ندارن! حنی کارها-

 انجام دادن. 

 : کف روی قهوه را گرفتم  و درون فنجان ها ریختم. گفتم

برای به دست آوردن یه فنجون قهوه ی ترک خوب باید -

. مثل یه آدیم که عاشق یه معشوِق   حوصله داشته بایسر
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. قهوه  پر از  لجبازه.  باید قهوه ی نرم و مرغوب تهیه کنن

قهوه رو با آب یا شپ  مخلوط یم کنن رمز و رازه. وقنی داری 

جونت باید با تموم قلبت به  تلخیش و نقش و نگار ته فن

.  آروم  آروم  هم بزین و آسه آسه کف روی قهوه  فکر کنن

ن فنجون ها. بعد درست وقنی که همه جر  رو تقسیم کنن بی 

وع یم کنه به حباب زدن و باال  کن فیکن یم شه و قهوه رسر

ن از روی شعله برداری و به آرویم  اومدن؛ قبل از رس   رفیی

قشنگ رقم بریزیش توی فنجونا.  باید ته ماجرا رو خودت 

 بزین . 
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 فنجان را گرفتم به طرفش: 

 قهوه اتون آماده ست کامران خان! -

 دستش را جلو  آورد و فنجان را  گرفت. گفتم: 

 نیم دونم رویا جون شکالت هاش رو کجا نگه یم داره. -
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انگار به حرفهایم  فکر یم کرد. فنجانش را ه  نگاهم  کرد. خپ  

 گذاشت روی کابینت و گفت: 

 یک لحظه اجازه بده! -

و رفت . من  به طور عجینی حس آرامش داشتم. درست 

 خوراک 
ی

س و دلتنگ برعکس تمام این چهار سایل که اسپی

هر روزم بود؛ حاال آرام بودم. یک دقیقه  طول کشید تا 

قرمز در دستش بود. آن را جعبه ی بزرگبرگشت. یک 

 مقابلم گرفت و گفت: 

! شکالت مریس  هست. یادمه  راستش اینو واسه تو آوردم-

 !  شکالت دوست داشنی

اگر قلبم از حرکت یم ایستاد و اگر همان دم یم مردم حق 

ن که یک گوشه ی ذهنش به یاد من بود و برای  داشتم. همی 

ت برابری کند با تمام من سوغات آورده بود ؛ یم توانس

 شبهای ناامیدی ام. جعبه را گرفتم و گفتم: 

 ت دوست دارم. مریس! آره هنوز شکال -

جمالت عاشقانه ای که در نهانخانه ی ذهنم روی اما تمام

هم تلنبار شده بود را همان جا نگه داشتم. جعبه را باز 
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ن تکان  کردم و اول به خودش تعارف کردم. رسش را به طرفی 

 داد: 

 تلخ یم خورم! -

یگ لز شکالت ها را با دهانم گذاشتم.  و قهوه ام را رس 

 کشیدم. 

 کامران گفت: 

خب! یم تونم بگم که تو هم در درست کردن قهوه حرفه -

 !  ای هسنی

 لبخند نشست روی لبهایم. 

 به  بلوز ابریشیم قرمز رنگم اشاره کرد: 

 لباساتو خودت یم دوزی؟-

 رس تکان دادم:  

شو خو - میدوزم. راستش من زودتر از بقیه راه دم بیشپی

افتادم. چون با عشق وارد این کار شدم. یم خوام با فریماه 

ی های خاص لباس طراج کنم و  یه مزون بزنم. برای مشپی

 بدوزم. لباس های اختصایص ! 
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 ابرو باال انداخت: 

 آفرین! خییل خوبه! -

 و نگاهش رس خورد روی سینه ام : 

 گردنبند همیشه دور گردنته!   اینبرام باعث تعجبه که -

نشست روی گل جواهرنشان آب دهانم را فرو دادم و دستم

 : 

 دوستش دارم! مگه نگفنی این نشونه ی رفاقته؟ -

 گفتم! -

 رسش را کیم جلو آورد : 

 اما فکر یم کنم که تو هنوز فراموش نکردی! -

یک لحظه تمام بدنم از حیات خایل شد. انگار تیه بودم. 

رسعت هم خودم را جمع و جور کردم. هر چند ان اما به هم

 که شک داشتم که او تقالی میان نگاهم را ندیده باشد: 

ن باری که عاشق شده - نه! یادم نرفته. مگه یم شه آدم اولی 

رو یادش بره؟ عشق نوجواین برای همه  به یاد یم مونه. 

ن باری که قلب آدم درگپ  یه حس عجیب یم شه ؛  اولی 
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ره البته اگر کیس به گند نکشونش . اما دا حس خییل خویی 

بعد که آدم بزرگپی میشه به اون احساس خام یم خنده و 

پیش خودش فکر یم کنه که چقدر ساده لوحانه  قلبش رو 

 درگپ  کرده.  

گره ی ابروانش کور شده بودند. در میان اجزای صورتم به 

 دنبال مهر تایید حرفهایم یم گشت: 

 احساس یم خندی؟ون خب پس تو حاال به ا-

 به زحمت لبخند زدم. یک لبخند دندان نمای زشت : 

- 
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 آره ! ببخشید اینو یم گم؛ اما بعیصن وقتا با فریماه به اون 

اهن حس یم خندیم. به اون کارهای بچه گانه ام  و به اون پپ 

 آلبالو گیالیس که ناشیانه دوخته بودم. 
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م برای خودم سوگواری دل اینها را به زبان راندم .اما ته

 کردم. 

برای روح زیبای دست نخورده ام که آنطور کوچک شده 

 بود. کامران گفت: 

 اون احساس رو دیگه نداری؛ یم -
ی

چون که داری یم گ

 خوام 

افن بکنم!   واست یه اعپی

 

 منتظر نگاهش کردم. گفت: 

اهن آلبالو گیالیس خییل به تو یم اومد. -  اتفاقا اون پپ 

 ی؟چکارش کرد

ن به طرف درب  ن رفیی جعبه ی شکالت را برداشتم و حی 

خانه گفتم:  ن  آشپر

 

 همون شب با قیچر ریز ریزش کردم. -

 برگشتم به طرفش: 
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 من برم خونه! -

 به دنبالم آمد و گفت: 

 یه دو دقیقه صپی کن! -

 وقنی به طرف راهرو رفت. 

نفسم را آزاد کردم. به جعبه ی شکالت میان دستانم نگاه  

 ریماه یم گفت این مارک شکالت را عشاق برای . ف کردم

ن تصوری معشوقشان یم خرند. اما من نیم توانستم چنی 

کنم. جلوی خروجی ایستاده بودم منتظرش! و او آمد با 

یک دسته ی بزرگ گل ادرییس ! آنقدر بزرگ که نیم تنه اش 

ت گلها پنهان شده بود. آنها را به طرف من گرفت و پش

 گفت: 

چهار سال هدیه  از گلهایی هست که توی ایناین یه بخیسر -

 !  نگرفنی

ان یم کنم.    بقیه اشو هم دفعات بعد جپی

 هیجان زده گلها را در آغوش گرفتم و گفتم: 
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 ممنونم! واقعا سوپرایز شدم! -

 ایز  شدم! مثل من که از قهوه ات و صحبت کردنت سوپر -

بان قلب من بود. او همان ن کردن ضن  او استاد باال و پایی 

بادی بود که به دریا یم وزید تا کشنی ها را روی موج ها 

 برقصاند. زمزمه کردم: 

 …لطف داری. فعال-

 به دنبالم تا روی لیوان آمد : 

 سالم زن عمو رو برسون گندم زار! -

گندم زارش را تاکیدی و با لحن خایص یم گفت. همان 

 لحنن که فقط مختص او بود. 

 گذاشتم. حجم گلها را به اتاقم بردم و درون گ
ی

لدان بزرگ

ن قلنی شکل آنقدر   و آیی و بنفش با آن برگ های سپی
صوریی

زیبا بود که مدیی محو تماشایش بودم.  کامران گفته بود از 

ن برای من مثل شهد بود ، مثل رفتار من متعجب شده و  لی 

ی از این بهپی که زین عاشق از  ن یک جایزه ی بزرگ. چه چپ 

 معشوقش تعریف بشنود! 
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 .مروا دراتاقم را باز کرد . 

اول نگایه به دسته گل ادرییس انداخت و بعد بدون آنکه 

سد گفت:   سوایل بپر

؟-  یم خواهیم  بریم  کباب چنجه بزنیم. میایی

 ا؟کج-

 خونه ی فرداد! -

 و به طرفش رفتم. خییل عادی بود. مثل همیشه. برخاستم

موهای فرش را  بلوز و شلوار ساده و صورت بدون آرایش.  

هم باالی رسش جمع کرده بود. قطعا مریم درباره ی او 

 اشتباه یم کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 1976  

 در این سالها هرگز خطایی از مروا ندیده بودم. گفتم:  

 ! میاملباسامو عوض کنم-

 خندید: 

 مریم چشه؟باشه! راسنی این-

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

ی نگفته! - ن  نیم دونم واال به من چپ 

  انداخت: شانه باال 

 

ن باره که مریم با من اینجوری - زیاد محل من نمیذاره. اولی 

 رفتار یم کنه. 

 گونه اش را بوسیدم: 

 

کنم که  اشکال نداره بابا! حتما از جای دیگه ناراحته!  فکر  -

 با فرداد به خورده شکر آبه! 

 تکیه اش را از در گرفت: 
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 امیدوارم همینطور باشه! من یم رم تو هم بیا. -

رفت و من لباسم را عوض کردم و به اتاق مریم رفتم. او 

روی تختش دراز کشیده و کتاب یم خواند. کنارش نشستم 

 و گفتم: 

 مرییم!  حالت خوبه؟-

 کلمات بیشپی دقت کرد: حنی نگاهم نکرد. بلکه به  

خوبم! کتاب را لز دستش گرفتم و بستم. اخمالود نگاهم -

 کرد: 

 

 بده من آشا حوصله ندارم! -

 را روی پاتخنی گذاشتم:  کتاب

 

خونه ی فرداد. یم خوان کباب چنجه درست پاشو بریم-

 ! ن  کین

 فرداد غلط کرد! من نمیام! -

 گونه اش را بوسیدم: 
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 نکن خواهرم! مرییم عزیزم انقدر لجبازی -

 

 بیچاره فرداد که کاری نکرده. خطایی نکرده!  

 تو خپی نداری! -

 برخاستم و در کمدش را باز کردم: 

ن - مریم اگر به مروا شک داری باید بهت بگم که شکت  ببی 

 کامال اشتباهه. 

شخصیت مروا اینجوری نیست  که بخواد فرداد رو از  

 دست تو در بیاره. 

مثل خواهر واقعیش رفتار کرده. مروا همیشه با من و تو 

 همیشه خوب بوده. 

 

 حاال چکار کرده که تو بهش شک کردی خدا یم دونه! 

 و رسش را میان انگشتانش گرفت: روی تختش نشست 

 زیادی با فرداد صمیمیه. -
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زیادی شوجن یم کنه! فرداد یه جوری نگاش یم کنه. اون 

ن یم زد؛ فرداد هم مشتاق بود  که  روز که مروا حرف از رفیی

 بره. 
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 حنی هر دوشون برای یه جا تقاضای بورسیه کردن. 

! تو اصال اینا   ن ؟ هر دوشون یه وکیل گرفیی  رو یم دونسنی

نیم دانستم ! اما حنی بعد از شنیدنشان هم به خیانت مروا 

 فکر نکردم. 

ت بهاره و شلواری را مقابلش گرفتم:   سوییشر

 

خایل نکن مرییم! پاشو بریم در هر صورت میدون رو -

 پیششون! 
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چند درصد هم احتمال بده که اشتباه فکر کردی. بعد  

. در ضمن خاله چطور یم خوای توی روی مروا نگاه   کنن

 هم آخر هفته داره میاد! 

 مریم اخمالود شد. 

ه ی دیوار روبرو ماند :   خپ 

 پس جدیه! -

 متعجب بودم از رفتار و حرفهایش: 

 جر جدیه؟! -

ت و شلوار را گرفت و رسش را  ن تکان داد و سوییشر به طرفی 

 کفت: 

 تو برو منم میام! -

 منتظرت یم مونم! -

 .  نه یه کاری دارم انجامش بدم-

 بعد میام!  

ون رفتم. دلشوره گرفته بودم. وقنی به  من از اتاق مریم بپ 

ته باغ رسیدم مروا و آواز روی صندیل های فلزی سفید 
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ن نشسته بودند.  ن رنگ دور مپ  فرداد در حال سیخ گرفیی

کباب ها بود. مروا تکه های فلفل و قارچ را رس سیخ یم زد. 

ت. بلند سالم آواز با موبایلش از خودش سلقن یم گرف

 کردم. فرداد گفت: 

 به به مورچه هم اومد! -

 

رسم را چسباندم به رس آواز و لبهایم را غنچه کردم. آواز 

 گفت: 

 آشا! نکن! -

 مروا گفت: 

 ت؟ بهش گفنی بیاد؟مریم کجاس-

 

 یگ از قارچ ها را برداشتم  : 

 آره . یه کاری داشت. اما میاد-

 فرداد گفت: 

 ناخونک نزن آشا! -
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ه نگاهش یم کردم گفتم: من هما  نطور که خپ 

 مریم نباشه که صفا نداره! -

 آواز گفت: 

 همیشه بداخالقه مرییم! -

به ای به رسش زدم . آخ بلندی گفت. گفتم:   ضن

 بخواد! مهربون تر از مریم کجا دیدی؟دلتم -

 مروا گفت: 

یش هست. چند وقته دست به پیانو نیم - ن  یه چپ 
این دخپی

 زنه. ندیدم بره طرفش! 

 هر وقت از من ناراحت
ی

 از همون بچگ

یم شد ؛ تا یه مدیی دور و ور پیانو نیم رفت. االنم شک  

 ندارم از من ناراحته! 

ون داد:   فرداد نفسش را به شدت بپ 

 مریم عصبیه! زود آتییسر یم شه و زودم فروکش یم کنه! -
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 که اصال جایی برای  ناراحنی نمیذاری 
تو اونقدر مهربوین

 مروا جان! 

 

د به خود یک ابرویم باال رفت. فرداد یا لج کرده بود و یا خو 

 هم واقعا حق را به مروا یم داد. 

 اشاره ای به من کرد: 

 

خونه تنقالت رو - ن  بیار ! آشا برو از آشپر

 

خانه رفتم. همه جا  ن برخاستم و از کنارش رد شدم و به آشپر

ن کرده بود. آجیل و زیتون و چیبس را درون  کاسه  را تمپ 

 ه بود . ریخت

 

خییل مرتب درون ظرف آلبالو خشکه و بقیه تنقالت را هم

خانه  داد زدم:  ن  چیده  بود. از پنجره ی بزرگ آشپر

! آواز بیا چند تا از این ظرف ها ر -  و بپی
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ن را چیدیم؛ صدای بم کامران بود که گفت:   وقنی مپ 

 سالم به همه! باالخره  برگشتیم به همون جمع گذشته! -

ست از جا کنده شود. او با همه دست داد قلب من یم خوا

 
ی

ت آلبالویی رنگ
. بلوز و شلوار مشگ تنش بود و سوییشر

 کرد: روی بلوزش پوشیده بود. با مهر خایص به آواز نگاه  
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 زیبا! چطوری آواز ؟ خانوم-

 آواز خندید. به مروا گفت: 

 امروز رفنی پیش وکیل؟-

 دست فرداد داد: مروا سیخ های فلفل و قارچ را به 

های خویی دارم. آره بعد برات توضیح-  یم دم. خپی
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 و باالخره نگاهش رسید به من : 

؟-  تو خویی

 رس تکان دادم: 

 ممنون! -

آمد. سالم کوتایه کرد و کنار من روی صندیل مریم هم 

 نشست. کامران گفت: 

 مریم جان مریس بابت اون رسم! -

 من گفتم: 

 چه رسیم؟ -

 کامران گفت: 

روز پیش یه کم رسگیجه داشتم. دکپی برام دو سه -

 رسم زد. نریم اومد واسمنوشت. زنگ زدمرسم

 نگرانیم را پنهان کنم: نتوانستم

؟ ا- ؟رسگیجه برای جر  الن خویی

 نگاه مهرباین به من کرد: 
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 آره کامال خوبم! -

 آواز گفت: 

ن -  خلبان؟کایم! یه بار منو با خودت یم بری توی کابی 

 ه نگاهش کرد: کامران از رس شان

 چرا که نه! یم برمت. -

 فرداد گفت:: 

حاال یی زحمت پاشو بیا این کباب ها رو رسو سامون بدیم. -

ا یکیتون چای بریزه! یکیتون بره سیستم صویی دو راه  دخپی

 بندازه! 

خانه رفت تا چای بیاورد و من هم رفتم ن تا مروا به آشپر

اخونک یم سیستم صویی را روشن کنم.  آواز  به تنقالت ن

 زد و مریم در خودش فرو رفته بود. 

الییم گذاشتم و برگشتم. کامران و فرداد  از دوست آهنگ م

کشان حرف یم زدند. مروا به همه چای تعارف کرد.  مشپی

ن شد. جو سنگینن بود. تنها  مریم بر نداشت.  مروا  غمگی 

خانه تا سفره و  ن آدم یی خیال  آواز بود . من رفتم به آشپر
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ورم. کامران پشت رسم آمد. یی هدف لبخند زدم. او نان بیا

 فت: گ

؟- ن  چرا اینا اینقدر بدخلق هسیی

 نان ها را البالی سفره گذاشتم: 

ن فرداد و مریم شکرآبه! مریم- ن فرداد هست بی  مخالف رفیی

و یم خواد حداقل رابطه اشون قبل از رفتنش رسیم بشه . 

 فرداد یم گه اشتباهه. 

تور گرفتم. کامران به دقت به و از مساله ی مروا فاک

خانه حرفهایم گوش کرد و ب ن عد یی هیچ عکس العمیل از آشپر

ون رفت.   بپ 

 دو سه لقمه از نان و کباب را خورده بودیم که مروا گفت: 

 پس فردا وقت سفارت دارم. -

 کامران یک تکه کباب به دست آواز دادو گفت: 

یط چه خوب! بعدش دیگه باید وسایلتو جمع کنن و بل-

ی!   بگپ 

 فرداد کیم از نوشابه اش را خورد: 
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به حالت . منم لحظه شماری یم کنم واسه اون خوش -

لحظه. چند روز دیگه جواب تقاضام میاد! دیگه هیچ 

 آرزویی ندارم. 

 کامران گفت: 

! تصال نگراین نداره فرداد! - در واقع تو جزو نخبه ها هسنی

 دانشگاه خلباین انگلیس هرگز ردت نیم کنه. 

یم ریم دست از غذا خوردن کشیده بود. کامران رو به مر م

 گفت: 

 چر ا نیم خوری مریم؟ -

 کافن بود! -

 برای خودش گرفت. مریم طاقتش 
ی

فرداد لقمه ی بزرگ

 طاق شده بود . گفت: 

 فرداد! -
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ه  دهان فرداد از جویدن لقمه اش واماند. سوایل به مریم خپ 

کرده. با کلمات رانکه  آتشفشانش فو شد. یم دانستم

 شمرده و آرام گفت: 

از تنها آرزوت اینه که بری؟  یعنن یم خوام بدونم -

اولش هم تنها آرزوت این بود؟ و اگر اینطوره پس من 

 تو چکار یم کنم؟ من که پنج شش 
ی

وسط ماجرای زندگ

ساله با تو هستم. عاشقتم و کنارت موندم. من که  

قط به این فکر تمام روزها و شبهای این چند سال ف

ک داشته باشم. یعنن که قراره با تو یه کردم  مشپی
ی

زندگ

 فکر یم کردم یه بخیسر از آرزوی تو هستم. 

فرداد جوایی نداد. فقط به مریم نگاه یم کرد. همه ی ما هم 

 دست از غذا خوردن کشیده بودیم. مریم ادامه داد: 

ین آرزوی تو اینه که- ما  من همیشه فکر یم کردم که بزرگپی

 
ی

تشکیل بدیم. جسم  به هم برسیم. برای خودمون یه زندگ

ه. اما انگار اشتباه یم کردم.   و روحمون کنار هم آروم بگپ 

 کامران پرید میان حرف مریم: 
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جان قطعا تو برای فرداد خییل مهیم !  اینجا خب مریم-

 حرف از کار و درس بود نه عشق! 

ه بودمش. فرداد عصباین بود. تا به حال اینطور ندید

ن و    گفت: دستش را کوبید روی مپ 

 کایم جان . داداش اجازه بده تا ته حرفاشو بگه. -

 مریم یم لرزید. چشمان سیاهش پر از اشک بود. دلمدهان

م و غمش را نبینم. برای لحظه ای آن روز  یم خواست بمپ 

کودگ در ساحل بندر عباس به یادم آمد. همان روز که دو 

 یتش کنند و او جان سالم به در بردهمرد یم خواستند اذ

ن حالت  بود. همان روز که نشست روی نیمکت و با همی 

ه ی فرداد بود.  ه شد. حاال خپ   به دریا خپ 

 

 #گذشته 
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 مریم نگاه پر ازاشکش را دوخت به فرداد: 

 

ن جا بود! خودت دلیلش رو یم دوین - ته حرفهای من همی 

 فرداد! 

نم. حدااقل در یط این سالها منو من بیخودی حرف نیم ز 

! شن  اخنی

از درصد دوست داشتنم هم خپی داری. من آدم حسایس  

 نیستم! 

 …اما 

 فرداد گفت: 

رو خراب کنم به خاطر افکار اشتباه آینده اممن نیم تونم-

تو ! بهت گفتم صپی کن! من ارزش صپی کردن دارم یا 

 ندارم؟

ن و ه- وا موندم.  مگه من جواب قطغ یم خوام! میون زمی 

 نه مروا؟
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 مروا گفت: 

 ماجرا هستم مریم؟من کجای این-

 

 کامران از تعجب وا ماند. مریم حنی نگاهش نکرد: دهان

 تو؟ -

 به فرداد نگاه کرد: 

 

 مروا کجای ماجراست فرداد؟-

 

 تو بگو!  

 فرداد برخاست: 

. این روزا فکر یم کنم- که از مریم! داری زیاده روی یم کنن

ن من و تو اشتباه اول هم عال  بوده! قه ی بیی

عالقه یی معنا یم شه! حنی اگر وقنی اعتماد وجود نداره این 

 یی اعتماد متقابل 
من عاشقت باشم و تو دلداده ام بایسر

 هیچ فایده ای نداره. 
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خنده ی عصنی . همه ی ما نگاهش یم مریم خندید. یک

اش  جلد همیشه شاد و بچه گانهکردیم. حنی آواز هم از آن

ون  پریده بود. بپ 

 

 یم نفس عمیقی کشید و برخاست. مر  

 

 نگاه یی تفاویی به فرداد انداخت و رو به ما گفت: 

ن امشب فرداد فقط پش خاله ی منه. دوست ، - از همی 

 رفیق، همسایه... 

 یه آدم عادی.  چمیدونم

 من تصمیم خودمو گرفتم!  دیگه هم  

 بخپ  ! نیم خوام درباره اش حرف بزنم.  شبتون 

 ود. من نگران رو به فرداد گفتم : و پا تند کرد که بر 

؟ نیم خوای بری دنبالش؟-  نیم خوای حرفن بزین

ن   مریم را تماشا کرد و گفت: فرداد با نگایه رنجیده رفیی

- 
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 فایده نداره! نه! چون

 خییل وقته که تصمیمش رو گرفته. 

 سیخ های کباب را برداشت و گفت: 

ه دوب-  کنم. اره گرمشونبهپی

 مروا رسبزیر با ناخن هایش ور یم رفت: 

 فرداد لطفا برو دنبال مریم! -

 فرداد لبخند زد به مروای رسبزیر: 

 

 نه! کافیه هر جر دنبالش دویدم مروا! -

 

 تو خودتو ناراحت نکن !  تو یی گنایه. 
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 من کالفه گفتم: 

 آخه اصل ماجرا چیه؟ -

 ؟یب و غریبهچرا شماها رفتاراتون عج

مروا رس خورد و دهانش را باز کرد تا حرفن بزند اما اشک

 فقط هوا را بلعید.  

ن ما که هر کدام حرفهای ناگفته ای در ذهنمان  سکوت بی 

 داشتیم سنگینن یم کرد. 

 

ن گذاشت ؛   فرداد کبابها را روی مپ 

اما هیچ کس به جز آواز به کباب ها لب نزد. مروا که گونه 

 گرفته بود؛ هایش رنگ

 

 برخاست و گفت: 

- !
ی

 با اجازه همگ

 کامران گفت: 

 مروا! -
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 مروا با پشت دستش اشکهایش را پاک کرد: 

 ببخشید کامران. -

 نیم تونم بمونم. 

دور هیم امان  پر از تلچن شد.  فرداد رفت داخل ساختمان 

 گفت: نو کامرا

 چیشده! ببینمبرم-

 شما هم غذاتونو تموم کنید !  

 شن.  این سوتفاهم ها حل یم

آواز یی خیال تکه ای از کباب چنجه را از روی سیخ کشید 

 و در دهانش گذاشت و گفت: 

 

 من یم دونم مرییم چشه! -

ن شدند. سوایل نگاهش کردم:   شاخکهایم تپ 

 چشه؟! -

 دیگری کباب: کیم نوشابه خورد و دوباره تکه ی 
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مروا هم چرا ناراحته. وقنی آدم دخپی کوچیکه حنی یم دونم-

نش و ی خونه ب  نادیده یم گپ 
اشه ؛ خواهرای بزرگپی

اینطوریه که حواسشون زیاد جمع نیست و رازهاشون لو یم 

 ره! 

ن به طرفش کشیدم:   خودم را روی مپ 

 آواز مثل آدم حرف بزن ببینم چیشده! -

خانه انداخت  و آهسته گفت:  آواز نگایه به پنجره ی ن  آشپر

 مروا عاشق فرداد شده! -

 نیم شد. آواز ادامه داد: قلبم کند یم زد! باورم 

چند شب پیش من مروا رو دیدم که نصف شب از خونه -

ی فرداد برگشت. چشمهاش اشگ بودن. نشست توی 

آالچیق و کیل گریه کرد. بعد فرداد هم اومد.  خواست مروا 

 . مروا اجازه نداد و برگشت توی خونه. رو بغل کنه اما 

د و من خپی نداشتم!  لبم را گزیدم. این همه  اتفاق افتاده بو 

 به زحمت گفتم: 

؟-  دیگه جر
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مغزم اتفاق هایی یم افتد. حوادث را و احساس کردم درون

کنار هم یم چیدم. تک به تک !  ارتباط ها و رفتارها براین 

 روشن

 

 یم شدند. 

 اد که به مروا پیشنهاد ازدواج با فرداد رو بده! خاله داره می-

فسم باال نیم آمد.آواز این بار دستم نشست روی قلبم. ن

 گفت: 

خاله گفته که فرداد حق نداره اسم مریم رو بیاره!  یم گه -

بابای مریم آدم درسنی نبوده. یم گه شماها به باباتون 

 ! ن  رفتی 

دیدم. مریم یم گه هر وقت مریم رو یم بینم انگار اونو 

 عصنی  و بداخالقه و خاله خوشش نمیاد ازش! 

 یک ورق چیبس خورد: 

 

 رو مامان به آرزو یم گفت .  اینا -
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پس مریم اشتباه نیم کرد. رسم به دوران افتاده بود.  در 

ن تلفنم زنگ خورد. اسم فریماه افتاد روی  همان حی 

 بافی مانده ی توانم گفتم: صفحه. با تمام

 فریماه! الو -

 زد زیر گریه: 

 …مامان بزرگ رفت! تنهام! یی کس و کارم! بیا-

ش را که میان هق هقش گم شده و دیگر کلمات نامفهوم

ی شنیده  ن  چپ 
بود را نشنیدم. در یک ساعت از هر طرفن

 بودم. دردناک بود! نیم توانستم وقایع را حالجی کنم. 

 زدم زیر گریه: 

 …میام قربونت برم! میام-

 

 400#پست
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 این صدای کامران بود که گفت: 

؟-  آشا؟ تو چرا گریه یم کنن

 ناامید نگاهش کردم: 

 زرگ دوستم مرد. باید برم پیشش! مامان ب-

 فرداد هم سیگار به دست آمد 

 مامان بزرگ فریماه؟ -

 جوابش را ندادم.  رو به آواز گفتم: 

 بیا بریم آواز! باید زنگ بزنم  آژانس! -

 کامران گفت: 

این وقت شب! ؟ صپی کن خودم یم برمت. برو لباس -

 بگو ! بپوش به زن عمو هم

 فرداد پک زد به سیگارش: 

 اینم از امشبمون. همه جر زهر مار شد. -

طاقتم تمام شد رفتم طرفش . نگاهش روی من بود. 

 مقابلش ایستادم. سیگارش را تکاند و گفت: 
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 چیه؟! مگه دروغ یم گم؟-

ود؛ چه جرایی ناگهاین پیدا کردم که چه قدریی بنیم دانم

 دستم را باال بردم و محکم روی گونه اس فرود آوردم.  

متعجب و ناباور  به مورچه ی زردی که  یکه خورد! 

 نفرتم گفتم: وقت جوی نیم گرفت نگاه کرد. با تمامهیچ

تو یه آدم پست فطریی  فرداد! حیف مریم که بخواد مال -

 مامانت هم لیاقت نداره!  تو بشه! تو لیاقت نداری! 

و پشت کردم به او و دست آواز را که لبخند روی لبش 

تم به طرف خانه.  صدای فرداد خشکیده بود کشیدم و رف

ا یم گفت و یم خواست بیاید به را هم یم شنیدم که نارسن

طرفم  . ویل کامران جلوی او را گرفته بود! فرداد در چشمم 

 سیاه شده بود! 

ن مبل و  ار فتم. حال من مامان کتاب  یم خواند.  روی اولی 

خانه و برایم آب قند آورد و  ن را که دید خودش رفت آشپر

 گفت: 

شماها امشب چتون شده؟ اون از مروا و مریم . اینم از -

 تو! 
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 آواز روی مبل دراز کشید: 

 مامان  بزرگ فریماه مرد! -

 مامان با تاثر گفت: 

 

 #گذشته 

 401#پست

 

 زن بیچاره! خدا رحمتش کنه! -

 ا داد دستم: و لیوان آب قند ر 

 بخور! فردا صبح یم ریم خونشون! -

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 فریماه تک و تنهاست توی خونه! من باید امشب برم! -

 مامان یی تامل گفت: 
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بابات نیست! راننده هم نیست. این وقت شب با آژانس -

ن رو هم بهت نیم دم که خودت بری.   بری. ماشی 
نیم توین

 لوته! خطرناکه! این منطقه خ

 آواز گفت: 

ش! -  کایم یم خواد بپی

ن مامان فقط به آواز چشم دوخت.  من ل یوان را روی مپ 

گذاشتم و رفتم به طرف اتاقم. لباس سیاه تن کردم . 

چشمانم خون بودند. فریماه برایم مهم بود و از غصه اش  

من هم غصه دار بودم. عالوه بر آن در یط این سالها مادر 

 زرگ خودم یم دانستم. بزرگش را مثل مادرب

ون آمدم. کامران میان سالن ایستاده بود  و با  از اتاق بپ 

 مامان حرف یم زد. آواز نبود!  

 مامان من را که دید  رو به کامران گفت: 

 زحمتت یم شه عزیزم! -

 کامران ناه پر از لطفش به من بود: 

! نیم - ن !  به هر حال دو تا دخپی تنها  هسیی نه چه زحمنی

 د بود! شه یی قی
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 مامان به من گفت: 

ی از طرف من به دوستت تسلیت بگو و ساعت خاکسپار -

س!   رو بپر

رس تکان دادم و پشت رس کامران راه افتادم. اتومبیل  قرمز 

 رنگ و شیکش تناقض عجینی با سیاهپویسر من داشت. 

روی صندیل جلو نشستم و او حرکت کرد. بابا کاوووس با 

 نگاهش ما را بدرقه کرد . 

نبود. دلم از چند جا شکسته بود و اشکهایم دست خودم

دستمال کاغذی به طرفم گرفت و  رس یم خوردند. یک ورق

 گفت: 

 گریه نکن  دیگه! -

حال که اونو تو باید به دوستت امیدواری بدی! با این 

!  بیشپی اذیت  یم کنن

 چشمانم را پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم: 

 خییل شب بدی بود! -

 زمزمه کرد: 
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 خییل! -

 فرداد خییل نامرده! -

- !  شاید اشتباه یم کنن

ن نگاهش کردم:   خشمگی 

ی که - اشتباه؟ بهت گفته چرا با مریم شکرآبه؟ چرا دخپی

 سالهاست  دوستش داره رو نیم خواد؟ 

 جوایی نداد. گفتم: 

چون تازه فهمیده به مروا عالقه داره! مامانش مروا رو -

خواسته! خودش مروا رو یم خواد چون به نفعشه! وای که 

فیه!باصدای آهسته ای گفت:   چه آدم بیشر

 ! آروم باش عزیزم-

 خندیدم: 

آروم باشم؟ چطور؟ شما مردها چه موجودات سنگدیل -

ن وقنی یه دخپی یا یه زن عاشقتون  ! چطور نیم فهمی  ن هستی 

ن اهمینی  یم شه چه رنچی یم کشه؟ چطور فکر یم کنی 
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ن که  روحش  و زندگیش  نداره؟ اصال پیش خودتون یم گی 

 به فنا یم ره؟  

د   : دستش نشست روی دستم. و  مفاصلم را فشر

یو نیم دونیم! یه طرفه به - ن یه کم آروم ! من و تو همه چپ 

 قایصن نرو گندم زار! 

دم و به خیابان پیش رو چشم دوختم.   لبهایم را به هم فشر

 

 #گذشته 

 ۴۰۲#پست

 

 

 کامران کنار خیابان ایستاد: 

 االن برمیگردم. -

آنقدر از عاقبت عشق  فرداد و مریم ناراحت بودم که حنی 

 همرایه با کامران حس خویی داشته باشم.  نیم توانستم از 
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ی در زندگیش  مریم؛ فرداد را وقنی دیده بود که هیچ دخپی

 نبود. 

وقنی که حنی دانشگاه هم نرفته بود!  مریم دخپی مادی  

گرایی نبود! چشمش به دنبال امکانات و مال و منال نبود! 

 مریم  فرداد را همه جوره یم خواست. امان 

 از خاله! 

ن حراف و عجیب که با اعتقادات و سنت ها و نفع این ز 

 جدایی را کاشته بود. طلنی هایش بذر این

 را باز کردو گرفت مقابلم:  کامران بطری آب

 یه کم  آب بخور عزیزم! -

 نفست باال نمیاد! 

بطری را گرفتم و کیم آب خوردم. بازویم را نوازش داد. 

 گفت: 

ن مریم و فرداد دخالت  -  بی 
! نیم توین کیس تو نیم توین کنن

 رو مجبور به کاری کنن و غصه خوردن تو هم فایده نداره. 
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وست داشته باشن؛ در هر دو تا آدم اگر همدیگه رو د

 صورت بر یم گردن به هم. 

ی که آواز دیده بود را برایش گفتم.  ن آه کشیدم. و چپ 

 سگرمه هایش در هم رفت: 

ان داری؟ آواز یه دخپی نوجوانه.  چقدر به حرفش اطمین-

؟  چقدر از ثبات شخصیتش مطمئنن

 اون به شدت  بازیگوش و شیطوونه. 

 

اره. خودشو بزرگپی از سنن که یم خواد ادای شماها رو در بی 

 ده. هست نشون یم

نگاهش کردم. از این نزدیک چشمان سیاهش با آن مژه 

های برگشته  دل آدم را میلرزاند. نگاهم. رس خورد روی 

 دهانش. گفتم: 

به حال ندیدم که دروغ بگه! اصال چرا بخواد  بزرگنمایی  تا -

 کنه؟
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کنجکاو نبود، آشنا اجزای چهره ام را از نظر گذراند. نگاهش  

 نبود، ترحم نداشت. نگاهش عجیب و تازه بود. 

 از ته گلویم گفتم: 

- 

 

 ۴۰۳#پست

 

 

 حنی اگر دروغ هم گفته باشه؛

مهران نیستیم باز هم این حقیقت که من و مریم دخپی بابا  

 رس جای خودشه. 

 بغض کردم: 

خاله گفته چون مریم بچه ی اون باباس، چون بابای ما -

 معتاد بوده  از مریم خوشش نمیاد. 

 …گفته ذات مریم بده  
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دیگر نتوانستم ادامه بدهم . بغضم شکست.  کامران در 

 یک حرکت من را بغل کرد. 

 ناگهاین بود. 

او بودن را درک کردم. من غمم را داشتم اما در آغوش  

اتفافی که سالها منتظرش بودم.  روزها در خیالم به  آن 

ودم  و حاال درست در جایی که فکرش را لحظه فکر کرده ب

 ، گرمای آغوشش را تقدیمم کرده بود. نیم کردم

 

 کنار گوشم زمزمه کرد: 

 

گریه نکن گندم زار. گذشته  رو ول کن! بابای تو آدم بدی -

 نبوده. 

اشتباه کرده و توی موقعیت بدی تصمیمات نادرسنی  فقط

 گرفته. 

خانوم و خوب این حرفا بهونه ست. تو و مریم خییل 

 . ن  هستی 
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 زمزمه کردم: 

حقش نبود. من مریم سالها دوستش داشته. گناه داره  این-

من یم دونم ترک شدن و نادیده گرفته شدن در حایل که …. 

! من این درد رو تمام وجودت برای یگ یی قراره یعنن   جر

 کشیدم و نیم خوام برای مریم اتفاق بیوفته. 

متوجه ی اشتباهم شدم و دیگر وقنی جمالتم را گفتم بعد 

دیر شده بود. چون  دست کامران از دور تنم کنار رفت و  

عقب نشینن کرد. و من رس جای خودم برگشتم. اتومبیلش 

 را روشن کرد و گفت: 

 . اون دخپی عاقلیه! مریم راهشو پیدا یم کنه-

 و نگاهش را ازمن گرفت . 

نقدر یی وقنی رسیدیم ، فریماه  جاین در بدن نداشت. آ

قراری کرده بود که به زور راه یم رفت. نگاه گذرایی به کامران 

 کرد و تعارفمان کرد تا داخل برویم. 

خانه سوت و کور اما مرتب بود. عکس قاب شده ی 

ن بود و چ ند تایی شمع وارمر  روشن بود مادربزرگش روی مپ 

و قرآن هم جلوی عکس باز بود. مادربزرگ فریماه در عکس 
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ه لب داشت و رورسی گلدارش  چهره اش را قاب لبخند ب

 کرده بود. 

 فریماه را بغل کردم. 

همپای او اشک ریختم. حرفهایش را شنیدم. نوازشش 

کردم. کامران گوشه ای نشست و فقط نگاهمان کرد. قرص 

مبخش به او خوراندم  و در اتاقش کنارش ماندم تا به آرا

ون آمدم؛ کامران پش ت پنجره خواب رفت.  وقنی بپ 

ایستاده بود و خیابان را نگاه یم کرد. چقدر قامت بلندش را 

دوست داشتم. چقدر مایه ی امیدواری بود که آنجا 

 ایستاده بود.  برای آنکه بداند  آنجا هستم ، گفتم: 

 ؟چای یم خوری-

 برگشت و از رس شانه نگاهم کرد: 

 آره! رسدرد دارم. -

 چای رو یم خورم و یم رم. 

خانه ن  ی نقیل  مادربزرگ رفتم.  به آشپر

چای دم کردم و دو استکان ریختم و به سالن برگشتم.  رو 

 مبل های قدییم نشستیم. کامران گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2013  

 این طفلک هیچگ رو نداره؟-

 فقط مامانش و داییش!  مامانش که رس -
ی

 خونه و زندگ

 خودشه و داییش هم خارج از کشوره. 

 چایش را برداشت: استکان

ده - چرا مامانش امشب پیشش نمونوه یا این طفلک رو نپی

 خونه اش!؟

 چون شوهرش فریماه رو دوست نداره. -

 پوزخند یم زنم: 

 مامانش هم مثل غریبه هاست. -

 داره! خوبه که تو رو -

ی گرفته اش نگاه کردم. مات رسم را بلند کردم و به چهره 

 من بود! با آن نگاه عجیب 

 و تازه اش!  

 آشا! -

 خود به خود ترسیدم . منتظر ادامه ی حرفش ماندم: 

 آشا منو ببخش! -
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؟-  برای جر

 

 
ی

 #رسآسیمگ

 ۴۰۴#پست

 

 به چایش نگاه کرد: 

 بهت سخت گذشته؟ -

 ش کردی. من...خب من فکر کردم فرامو 

 

 باید چکار یم کردم ؟

 شاید باید  سکوت یم کردم.  اما دیگر کافن بود!  یا  

سال روی شانه هایم حمل کرده بودم  ۴باید بار سنگینن که 

ن یم گذاشتم:   زمی 

 

 خییل سخت گذشت. -
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مخصوصا اون اوایلش که غرورم خدشه دار شده بود. اما 

 بهش عادت کردم. 

با خودم کنار اومدم. من خییل بچه بودم. تو حق داشنی اما  

 …ون احساسا

 

یحش کنم: نیم دانم  چطور برایش تشر

 چجوری بگم؟-

اون احساس خییل پاک بود! خییل قوی بود! خییل شبها  

 منو به ناامیدی مطلق کشوند. 

 

 یل شبا خیال پردازی کردم. خییل روزا بهت فکر کردم. خی

نگاهش یم کنم. یم خواهم تاثپ  کلماتم را در چهره اش 

 بازش! ببینم. در لبهای نیمه 

 

 در چشمان افسونگرش: 
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تونم انکارش کنم.  یا بهت دروغ بگم. اما بهش من نیم-

 .  عادت کردم

 االن برام حکم پش عمو، 

؟ آدما  دوست و یا هر جر که مدنظر خودته داری. یم دوین

 . ن  تغیپ  یم کین

یم گذره کاملپی یم بزرگ یم شن و هر ثانیه که از عمرشون

 شن. 

 که من  حقیقت رو  قبول کردم.   یم تونم بهت بگم 

ن گذاشت و دستانش را در هم گره  چایش را نخورده روی مپ 

 کرد و آرنج هایش را روی زانوانش گذاشت: 

 چیه؟و اون حقیقت -

- !  که تو منو دوست نداشنی

 باورش کردم.  

 رسش را به معنای فهمیدن توان داد: 

؟-  و اگر اشتباه فکر کرده بایسر جر
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 خداوندا! 

تنها یک جمله ی کوتاه و در دو ثانیه تمام آنچه رشته او با  

 بودم پنبه کرد

 

 ۴۰۵#پست

 

 

 موهایم را کنار زدم و گفتم: 

 

 مطمئنم ! اشتباه نکردم. کامالا -

 

ها و زنهای زیادی بودند توی زندگیت!  تو با تجربه   دخپی

 ای و دنیا گشته ای. 

ی و یم دونم که  من برات یه د  خپی چند سال از من بزرگپی

 عموی ناتنن  هستم. 
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یه دخپی دیوونه که توی نوجووین جو زده شد و اشتباه کرد. 

مزاحم اما بهت قول یم دم دیگه  اون اشتباه رو نیم کنم و 

 زندگیت نیم شم. 

 فقط نگاهم کرد. 

 فقط چشمانش را دوخت به چشمان من ! 

یی کالیم اش پر از حرف بود.  اما من یم خواستم حرفهایش 

 نم. را نخوا

 فکش محکم شده بود. 

لبهایش خط باریگ بودند و چند دانه عرق نشسته بود 

 روی پیشانیش. 

 به خودش که آمد ؛ برخاست و گفت:  

 دنبالتون. صبح زود میام که بریم گلزار  . یامفردا  م-

 خودم گل سفارش یم دم. بقیه کارها رو با هم انجام یم دیم. 

 صبحونه نخورده نیا !  

 خروجی رفت:  به طرف در 
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 شب بخپ  گندم زار! -

 

 در را بست و رفت! نفیس که حبس کرده بودم را رها کردم .  

جیه ندیده بود؛ قلبم ، قلب بیچاره ام ، قلنی که هیچ تو 

 محکم یم کوبید. خون در رگهایم تند تند  یم چرخید .  

 اندگ توجه محبوب من را رسپا کرده بود. دستم نشست

  ادرییس!  کامران برگشته بود ! روی گل جواهرنشاِن  

 شاید تمام و کمال ! 

 

 ۴۰۶#پست

 

 

مادر بزرگ فریماه در مهجوری و با اندک افرادی  مراسم

شد. مامان  با آن لباسهای سیاه شیکش کنار مروا و برگزار 

 مریم ایستاده بود. 
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مادر فریماه رسد و یچن کنار همش اخمالودش  به مراسم 

بعد هم گونه ی فریماه را بوسید و خاکسپاری نگاه کرد و 

رفت. آن روز این همه رسدی مادر فریماه برایم عجیب بود. 

ه تازه پرشده بود. و نگاه یی حس و حال فریماه به گوری ک

کامران که صبح زود به دنبال من و فریماه آمده بود ؛ 

ترجیح یم داد سکوت کند. ناهار را در رستوراین ضف 

 یر کار و زندگیش! فتکردیم و بعد هر کیس ر 

مامان قبول کرد که چند روزی کنار فریماه بمانم تا حال و 

اند و بعد روزش بهپی شود. کامران تا لحظه ی آخر کنار ما م

از ظهر جلوی درب آپارتمان فریماه  پیاده امان کرد و دم 

 آخر گفت: 

به نظرم توی این خونه ی ماتم زده نمونید. دوستت رو -

تون. اونجا الاقل  یه هوای تازه، یه بیار خونه  خود

ن که از این ها هسیی ی و دخپی ن ون بیاد. رسسپی  حال بپ 

اه هم نیم گفت . اما  رایصن کردن ف ریماه کار سخنی پر بپ 

 بود ؛ چون با رفتار مامان  مشکل داشت.  گفتم: 

 باشه! بهش یم گم! بابت امروز ممنون! -
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 خواستم پیاده بشوم که گفت: 

 گندم زار!   مواظب خودت باش-

 او! اویی که تازه به وجود من در 
عادت نداشتم به دلنگراین

یم داد. مگر یم توانستم باور کنم که زندگیش توجه نشان

ه ی من بود؟ چطور چط ور در مراسم خاکسپاری خپ 

 حواسش بود که زیاد گریه نکنم! 

 لبخند نیم بندی زدم : 

 چشم ! -

ریخت!  کمکش فریماه بیشپی ساکت بود. و گایه اشک یم 

تا لباسها و وسایل شخیص مادر بزرگش را جمع کند. کردم

ن یک آدم  جوریستانگار رفیی
ی

که حنی نباید مهم از زندگ

 نه اش جا بماند ! فریماه یم گفت: نشایک

دیدن چادرش که پشت در آویزونه دلمو یم خراشه. -

نمیخوام دمپایی روفریسر هاش رو ببینم. چون صدای 

شینش توی ذهنم یم شینه. نیم خوام سبد قدمهای ینگنگین

کامواهاش ، قفس قناریش، برس چویی جلوی آیینه مقابلم 
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در نیست و چقدر یم ده که چقباشه! همه ی اینها نشون

 من تنهام! 

 

 ۴۰۷#پست

 

حرفها یی صدا اشک یم ریخت. و پشت رس تمام این

یادگاری ها را در جعبه ای گذاشتیم و لباسها را به نیازمند 

ادیم. هر روز عرص در مسپ  خانه اشان راه یم رفتیم. کنار د

دم  تا بداند تنها نیست.  فریماه  هم و من دستش را یم فشر

 یم گفت : 

ی اون خونه نیم مونم.  مامانم  پیش تر از اینها گفته که تو -

باید بفروشیمش! خپی نداره که خونه به نام منه. مامان 

ن یم هر مامان دندونبزرگ فکر این جا رو یم کرد که شو  تپ 

 کنه برای این آپارتمان کهنه. 

 بعد آه یم کشید: 
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م. یم خوام از این - یی مامان بزرگ توی این خونه یم مپ 

خونه برم! یه جای دیگه ! خییل وقته که بهش فکر ین کنم. 

 موندین نیست.  ماان بزرگاز همون روزی که  فهمیدم

زه اش! به هر طریقی و من همه را یم گذاشتم به پای داغ تا

تلخ ؛  بود او را رایصن کردم که  سه روز بعد از آن واقعه ی

 ساک کوچگ ببندد و برای مدیی میهمان خانه امان باشد.  

یک صبح از آخر اردیبهشت بود؛ وقنی رسیدیم به باغ. بابا 

ن گل بود. مش حسن نشسته بودی  کاووس در حال کاشیی

و سکوت مطلق شاخ روی صندیل و چای آتیسر یم خورد . 

 و برگ درختان را گرفته بود. 

 به فریماه گفتم: 

ن این درختا راه بری. اینجا - ی ! کافیه بی  یه کم آرامش یم گپ 

! اونوقت  خود به خود امیدوار تر خوایه  گلها رو بو کنن

 شد. 

 و فریماه فقط رس تکان داد. 

نزدیک ساختمان که شدیم؛ صدای پیانو یم آمد. و آرزو 

ن کرده بود َبِرآفتاب و مواد تریسر آماده یم کرد. فرش په
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مامان هم بلوز و شلوار راحنی تنش بود و با کمال تعجب 

  گل کلم ها را 
ی

کنار آرزو نشسته بود و روی تخته رسو بزرگ

 تکه یم کرد. دیدن مامان در آن حال من را یم برد به

سالهای دور. آن سالها که مامان در جلد کنوین اش فرو 

ه بود. مامان گایه  یم شد همان زن قبیل. همان آالی نرفت

 بابا مهران و آدم های دور و ور 
ی

ساده ! اما روش زندگ

باعث یم شددند مامان خودواقعیش نباشد. هر چند این 

روزها که ما بزرگ شده بودیم و سفرهای بابا مهران زیاد 

ده بود؛ مامان خودش غذا یم پخت . گایه کیک آماده ش

 با رویا جون و آرزو وقت کیسر یم کرد.  یم کرد و 

 مامان به فریماه لبخند زد و گفت: 

ا حالت بهپی یم شه عزیزم!  این دنیا محل - اینجا کنار دخپی

 …گذره 

فریماه از روزی که مادر بزرگش رفته بود ؛ با دیده ی یی 

ن   به همه چپ 
 نگاه یم کرد.  تفاویی

درییس خایل وارد اتاقم که شدیم؛ جای آن دسته گل بزرگ ا

بود. انگار آرزو در نظافت روزانه اش گلهای پژمرده را برده 

 بود . 
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فریماه را تیمار یم کردم. به معنای واقغ برایش دل یم 

سوزاندم.  بابا مهران برای سفر کاری  به دیی رفته بود و 

ن باعث یم شد که ما  ن  همی  راحت تر باشیم. فریماه رسمپ 

اکت بود. مریم خییل یی غذا و وقنی کنار هم بودیم س

تفاوت  با مروا رفتار یم کرد. و خاله آمده بود و در خانه ی 

فرداد مانده بود.  اما فاجعه ناگهاین اتفاق افتاد! من و 

فریماه از صبح کالس داشتیم و شب نشسته بودیم داخل 

اهن یدی را یم زدیم ؛ مروا پیانو یم زد و جدسالن و طرح پپ 

ی که آواز در تلفن مریم روی کاناپه نشس ن ته بود و به چپ 

 همراهش نشانش یم داد؛ نگاه یم کرد. 

 

 ۴۰۸#پست

 

ن آواز متوجه آمدن خاله شدیم. گو اینکه چند  با بفرما گفیی

روز گذشته هم گایه آمده بود. اما آن شب لبخند عجینی 

ختیار نگاه من نشست روی مریم. اما روی لبهایش بود. یی ا

خیال به نظر یم رسید که آدم یم آنقدر خونشد بود و یی 

 ترسید. 
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مامان از خاله استقبال کرد. من چای آوردم و مروا کیک و 

ن گذاشت . خاله روی کاناپه لم داد و یک  شکالت روی مپ 

 به یک ما را لز نظر گذراند . مروا گفت: 

 اردارم! برم اتاقم. کبا اجازتون من یه کم-

 خاله لبخند مکش مرگ مایی به مروا زد: 

 نه قشنِگ من! اتفاقا بمون چون با خودت کار دارم. -

مریم با پوزخند به او نگاه یم کرد. فریماه کنار گوش من 

 گفت: 

 جریا ن چیه؟ -

شانه باال انداختم. مامان استکان چای را به دست خاله داد 

خانه برگشت:  ن  و به جهت آشپر

 آرزو جان ! واسه  آبجیم توت خشک بیار ! -

 خاله گفت: 

نکش آال! یه تک پا اومدم و زودباید برم. آقا زحمت -

 فرهنگ  آبگوشت بار گذاشته. 

 مامان پا روی پا انداخت: 
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ی شده؟ - ن ؟ چپ   جونم آبچی

 خاله یک  تای ابروان باریکش را باال داد: 

در قبل تر هم گفتم بهت. امشب اومدم  که با خودش -

 .  میون بذارم

 و زل زد به مروا : 

چینن اومدم تو رو واسه فرداد  خاله جان! یی مقدمه-

 خواستگاری کنم! 

ن بلند من باعث شد که خاله برگردد و نگاه خشمگینن به  هی 

من بیندازد و مامان لب بگزد. فریماه دستش را گذاشت 

د.   روی دستم  و فشر

پریده فقط به  من به مریم که با چشمان یی حالت و رنگ

ید شده خاله نگاه یم کرد چشم دوختم. مروا رسخ و سف

 بود. خاله ادامه داد: 

- 

 

 ۴۰۹#پست
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البته یه خواستگاری در خور تو انجام یم شه. اما گفتم 

 خییل صمییم  و خودموین اول نظر خودتو بخوام. 

مروا رسش را باال آورد چشمانش برق یم زدند و گونه هایش 

 رسیده ی رسخ شده بود. مامان گفت: مثل سیب 

ی بگو! - ن  مروا جان! یه چپ 

ون داد و گفت:  مروا   نفسش را به شدت بپ 

جر بگم! االن متعجب و خاله جان! راستش من نیم دونم-

 ناباورم از حرفهای شما! 

 خاله سوایل نگاهش کرد: 

 وا؟ چرا؟-

 مروا به مریم نگاه کرد: 

ن  آخه همه ی ما و حنی شما یم دونیم که- یه رابطه ای بی 

یگه رو مریم و فرداد بوده و هست . چندین ساله که همد
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! فرداد آرزوی هر  ن ن که شما نیم دونستی  یم خوان. نگی 

یه . اما قبل از من دل به مریم داده.   دخپی

 خاله نیم نگایه به مریم کرد و گفت: 

بله یم دونستم. اما اینو هم یم دونم که تو هم فرداد رو -

 دوست داری! 

! هر دو خواهرم عاشق  مروا لبش را گزید. چه حقیقت تلچن

ودند. و مروا چطور در یط این سالها خودش را یک مرد ب

ل کرده بود. چطور روابط فرداد و مریم را دیده بود و به  کنپی

روی خودش نیاورده بود. من مروا را درک یم کردم. من 

خوب یم دانستم چه زجری یم کشد. اما ! مریم چه؟ 

 هر دلسوز و همخونم! مروا گفت: خوا

ثل یه دوسته. در ثاین این چه حرفیه ؟ فرداد برای من م-

 فرداد مریم  رو دوست داره. 

مریم یکهو بلند شد. رسها چرخید به طرف او. در بلوز و 

 شلوار راحنی اش الغر ک ساده به نظر یم رسید: 

ن من و فرداد بوده تموم- خپی شده مروا! و خاله هم هرجر بی 

 داده که تا اینجا اومده ! مگه نه خاله؟
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 گفت:   خاله جوایی نداد. مریم

فرداد یه اشتباه بزرگ بود! من دیگه مانغ برای شما -

 نیستم! مبارکتون باشه! 

و راهش را گرفت و رفت به طرف اتاقش. من طاقت 

و دنبالش رفتم.  امشب  خانه جهنم بود. مریم رفت نیاوردم

و در را توقف شد. من وارد شدموسط اتاقش و یکهو م

یم لرزید. رفتم و از  بستم. یم لرزید. تمام وجودش مثل بید 

 پشت رس بغلش کردم. با بغض گفت: 

 خاک بررس من! من احمق که فرداد رو باور کردم. -

! حرف خاله ست. - ن  اینا حرف فرداد نیسیی

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

 باور نیم کنم آشا! -

 اشکهایش رس  خوردند: برگرداندمش . 

تو عشق فرداد قبول نیم کنه! مروا هم قبول نیم کنه! -

 فردادی! 

 پوزخند زد: 
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 تو از هیچر خپی نداری!  تو نیم دوین ماجرا چیه! -

 هر دو شانه اش را تکان دادم: 

! من خواهرتم ! چرا نباید بدونم؟-  خب حرف بزن لعننی

 فاصله گرفت از من و رفت کنج تختش نشست: 

مروا فرداد رو دوست داره. دوست من دو ساله که یم دونم-

کمون مروا ر  و لو داد. باهاش درد و دل کرده بود.  نیم مشپی

اما حنی توی رفتارش گم با فرداد رابطه داشته! نه! نداشته . 

هم اون عشق و عالقه رو یم شه دید. توی این دوسال از 

ا گذشتم. اما حاال که کنار هم ن یم چینمشون  کنار خییل چپ 

خپی داره. چند وقت پیش آخر متوجه یم شم که فرداد هم

م ته باغ . یادته که فرداد از شمال برگشته بود؟ یم شب رفت

نداره. وقنی رسیدم مروا اونجا تا زه اومده و شامدونستم

بود. خییل صمییم با فرداد حرف یم زد. خییل نزدیک به 

 هم ایستاده بودن! 

د شوجن یم کنیم. همیشه صمییم ما همیشه با فردا-

 هستیم! این دلیل نیم شه! 

 انش را پاک کرد: با پشت دستش چشم
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بوسیدش! ناگهاین بوسیدش! نتونیتم بمونم. دویدم و -

ن آوار شد روی رسم.   برگشتم خونه. همون شب همه چپ 

 

 ۴۱۰#پست

 

 

چشمانم گرد شدند. دستم را گذاشتم روی دهانم. پس آواز 

ن واقعه قبل تر هم اتفاق افتاده بود. دروغ نیم گفت. ای

 نشستم کنار مریم و دستش را گرفتم: 

بابت یه اشتباه یم خوای فرداد رو از دست بدی؟ یهویی -

پیش اومده. شاید مست بوده. شاید حالش خوب نبوده! 

که فرداد با تو بد رفتاری شیطوون گولش زده! من ندیدم

 کرده باشه. همیشه عاشقانه رفتار کرده! 

 ندید: خ

دیگه قبولش ندارم. من مبارزه کردم! ازش خواستم -

 کنه. اقال یه نامزدی کنه و یه انگشپی ارتباطمون رو رسیم

بندازه توی انگشتم. اما دیدی که قبول نکرد. مگه آدم 
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چقدر باید خودشو کوچک کنه؟ بسه دیگه! کافیه! اون 

ش حاضن نشد به من بها بده و دلمو امبدوار کنه . بعد مامان

اومده مروا رو خواستگاری کنه. یم دوین چرا؟ چون هر 

 ن یه جا . توی یه کشور! دوتاشون دارن یم ر 

ون  داد:  نفسش را پر حرص بپ 

یم خوام پیشنهاد دکپی رو قبول کنم . یم خوام عاقالنه -

م! عماد منو دوست داره. بارها پیغام فرستاده. تصمیم بگپ 

 بارها پیام داده. 

 وای مریم ! -

ستم را گذاشتم روی قلبم. به ناخن های الک زده اش نگاه د

 کرد: 

اد دوسنی داده. یم خوام امتحانش کنم. من فعال پیشنه-

دیگه از فرداد دل بریدم. بذار خاله یه دخپی با اصل و نسب 

ه! من به دردش نیم خورم.   واسش بگپ 

 مضطرب گفتم: 

ن زندگیتون رو خراب - ! چرا یم خواهی  پشیمون یم یسر

! کن ن  ی 
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؟ ته خطه دیگه. -
ی

 دقیقا کدوم زندگ

و میان چارچوب در همان موقع مامان در را باز کرد  

ظاهرشد. نگایه به هر دوی ما انداخت . وارد شد و در را 

 بست و پشت در تکیه زد: 

 توضیح یم خوام مریم! -

 مریم دستانش را دور زانوانش گره کرد: 

ن جدی - ن من و فرداد هیچ چپ  توضیچ ندارم. جز اینکه بی 

 وجود نداره. 

ن مریم و مامان در گذر بود. مامان گ  فت: نگاه من بی 

 پس خاله ات راست یم گه که بهم زدین؟-

 مریم رس تکان داد: 

 آره! فرداد لیاقت منو نداره! -

؟ -  یعنن جر

 من گفتم: 

پریی یم  االن حالش خوب نیست. یه چرت و مریم مامان-

 گه! 
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 مریم گفت: 

 اتفاقا حالم خییل هم خوبه ! -

 و نگاه قاطغ به مامان انداخت: 

مامان! ز دوستانمو قبول کنمپیشنهاد  یگ امن یم خوام-

پزشکه و رسش به تنش یم ارزه! کیل هم از فرداد بر و روش 

ه! در ضمن به خاله هم بگو اوین که لیاقت نداره  بهپی

ی من هر گ و هر جر بوده خدا پششه و نه من! بابا

 رحمتش کنه! 

 

 411#پست

 

 

 مامان به من سوایل نگاه کرد. در توضیح حرف مریم گفتم: 

ه شنیدی- م که خاله گفته  اجازه نیم ده فرداد مریم رو بگپ 

بابای ما آدم معتاد و عویصن بوده. خاله یم گه ذات ما چون

 یادم نیاد! هم همونجوریه. یم گه مریم رو که یم بینم اون 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2036  

ه به من نگاه کرد. چند ثانیه سکوت اتااق را پر  مامان خپ 

ون رفت.   کرد  و بعد مامان یی حرف بپ 

 مریم گفت: 

آشا پاشو برو پیش فریماه!  این جریان تموم شده ست. -

 من خودم با مروا حرف یم زنم. 

 برخاستم : 

! تو عاشقیسر ! هیچ وقت نیم توین - داری اشتباه یم کنن

! فراموش  س کنن

عاشقش نیستم! تازه فهمیدم! برو پیش دوستت. یم خوام -

 تنها باشم. 

بود . با مروا من از اتاق خارج شدم . خاله هنوز هم آنجا 

حرف یم زد. و مروا محجوب به نظر یم رسید. فریماه نبود! 

نبود. از نگاه خشمگینم را خاله دید. هوا برای نفس کشیدن

ون رفتم. فریما ه کنار بوته ی رزمن نشسته بود در پشنی بپ 

 زد. یی قرار بودم. به ته باغ اشاره  کردم  
با تلفنش حرف ین

دنبال من رایه شد. فرداد و کامران  و راه افتادم و فریماه هم

ون از خانه اش روی صندیل های بایعن نشسته بودند.  بپ 
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کامران زودتر ما را دید. انگار خییل بر افروخته و عصباین 

 کامران برخاست و به طرفم آمد: بودم که  

 آشا؟ طوری شده؟-

 سالم کامران! -

رد  این فریماه بود که سالم کرد . من به کامران تنه زدم و 

 شدم  : 

فرداد! هیچ یم دوین داره چه اتفافی یم افته؟ هیچ یم دوین -

ن حاال مامانت مروا رو خواستگاری کرد؟  همی 

 سگرمه هایش در هم رفت: 

؟-
ی

 جر یم گ

 مقابلش ایستادم. او روی صندیل نشسته بود: 

آره مروا رو خواستگاری کرد. حال مریم دیدین بود! به -

ین ازدواج نیست! فرداد واقعا مامانت گفت مانغ رس راه ا

؟ ن  شماها چکار یم کنی 

هنوز که نه به باره و نه به داره. من به مامان گفتم این کار -

 رو نکن! مگه گوشش بدهکاره؟
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؟ - ن فرداد به خدا که مری رو از دست یم دی! همی 

هونطوری که تو شانس های دیگه ای داری، مریم هم کیل 

 ! ن  آدم دور  ورش هسیی

 پرت ها رو نگو! این چرت و -

 پوزخند زدم: 

مامانت  گفته که من و مریم یی اصل و نسب هستیم! -

االنم داره با مروا سنگهاشو وایم کنه. دستمریزاد فرداد! 

 آفرین! 

 د برخاست: فردا

همه ی اینا تقصپ  مریه که بیخودی شک یم کنه و بهونه -

ه! االن هم به من پشت کرده و نه جواب تلفنمو یم یم گپ 

ن امروز صبح هر کاری کردم نیومد سوار ده  و نه پیامم. همی 

میاد دنبالم! آخه اونم لجبازه! به ماشینم بشه. گفت دوستم

 من تهمت یم زنه! 

 

 412#پست
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 باال رفتند:  ابروهایم

بوسیدن مروا تهمته؟ یم دونینی مریم دوسال پیش ؛ -

همون شنی که از شمال برگشنی و مروا پیش تو بود اون 

دیده؟ این تو نبودی که توی آالچیق مروا رو  صحنه رو 

 بوسیدی؟ 

 رنگ از رخ فرداد پرید. رسی به تاسف تکان دادم: 

، اگر فرداد! حنی اگر شیطنت کردی، اگر افسارت ول شد -

. و چون نگفنی  آخرش  یهویی بود هم باید به مریم یم گفنی

معلوم یم شه تو فکرت جای دیگه ست. برات متاسفم 

 فرداد !  

ت کردم به او. یکهو آقا فرهنگ را دیدم که سینن چای پش

اهن و  امه جلوی در ایستاده و ما را نگاه به دست با زیرپپ  ر پپ 

 یم کرد. فرداد گفت: 

رم. مروا دخپی خوبیه. منو دوست داره و با من توضیچ ندا-

 کردم! ویل 
ی

من کنار میاد. اما اون فقط یه اتفاق بود. بچگ

یست که از خطای من بگذره! من یم دونستم مریم آدیم ن

مامانمو نفرستادم خواستگاری کنه. به مریم بگو تو بیشپی از 
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همه مقرصی. بگو من کیل التماسش کردم. بهش بگو خطا 

یم ترسیدم از دست بدمش!  بگم. چونترسیدم کردم اما 

 بهش بگو من عاشقشم  ویل عشق کافن نیست. 

 داد زدم : 

. آقا فرهنگ تو نامردی ! نامرد! دالیت - ن هم بیهوه هسیی

 باید کالهشو باالتر بذاره با این پشش. 

 و پاتند کردم به طرف فریماه: 

 …بریم-

ن آقا فرهنگ اکو شد و بعد صد ای سییل صدای فرداد گفیی

 خوردن فرداد پیچید در گوشم. آقا فرهنگ گفت: 

ن دو تا خواهر گپ  - تف به ذاتت فرداد! چکارکردی پش؟ بی 

چیه؟  مامانت چه غلیط کرده؟ یی خپی از کردی؟  جریان 

 من؟ 

 دست فریماه را کشیدم و گفتم: 

 بریم ! کارمون تمومه. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2041  

میانچی گری کامران و فریاد های آقا فرهنگ و دالیل فرداد و 

 را رها کردیم به حال خودش. 

 

 413#پست

 #گذشته

 

بعد از ظهر گرم  اواخر خردادماه بود و در آن بیست روز  

ی افتاده بود.  بابا مهران با خواستگاری خاله اتفاقات زیاد

موافقت کرده بود، مامان  مخالف بود، مریم با عماد وارد 

ود و فرداد شده بود رابطه شده بود و جز من کیس مطلع نب

ن تصمیمش   یک سایه در انتهای باغ. مروا بالتکلیف بود بی 

وع کرده بود.  و چند روز یک بار بر یم  . کامران کارش را رسر

گشت. فریماه کم پیدا شده بود. گایه حنی جواب تلفنم را 

هم نیم داد و من این را یم گذاشتم به حساب افشدگیش. 

ا او را در کافه ای ، جایی یم باید آنقدر تالش یم کردم ت

 دیدم. 
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مریم تکیه زده بود به پنجره و باغ را رصد یم کرد. و من 

اهن یم دوختم. از یگ دوساعت پیش آم ده بود به اتاقم  پپ 

و نه حرف یم زد و نه یم رفت. فقط پرده را کنار زده بود و 

همانجا کنارش چسبیده بود به دیوار. بعد یکهو پرده را رها 

 و گفت:  کرد 

ون؟-  امروز عرص عماد میاد دنبالم! یم خوای با ما بیایی بپ 

 زیر چشیم نگاهش کردم: 

؟-  حاال چیشده که منو دعوت یم کنن

 انداخت:  شانه باال 

 میایی با عماد هم -
گفتم شاید حوصله ات رس رفته. درثاین

 آشنا یم یسر دیگه! 

 لبهایم را جمع کردم : 

 آخه؟نیم دونم!  به چه مناسبت -

 راهش را گرفت و رفت به طرف در: 

خودتو لوس نکن! بیا دیگه! به مناسبت این که عماد -

 دوماد آینده  اتون هست . 
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 414#پست

 

 

به سیم آخر. از همان شنی که خاله آمده بود مریم زده بود 

؛ آنقدر سایه وار یم رفت و یم آمد و آنقدر خودش را غرق 

ورم شده بود او تصمیم در بودن با عماد کرده بود که  با

 نهاییش را گرفته. 

ن دید گفت:   مامان وقنی من و مریم را آماده ی رفیی

 بسالمنی کجا؟! -

 مریم بدون آنکه خجالت بکشد گفت: 

 عماد میاد دنبالمون! به آشا گفتم بیاد باهاش آشنا بشه! -

ن گذاشت و برخاست:   مامان فنجان چایش را روی مپ 

؟مریم جان ! عزیزم! -  مطمئنن از کاری که داری یم کنن

 مریم موهایش را زیر شالش مرتب کرد: 

ن نباشم؟-  چرا مطمی 
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 مامان نگایه به رس تاپای من انداخت : 

ن من به خاله ات ه- م گفتم با خواستگاریش از مروا ببی 

مخالفم! فکر کردی واسه جر بوده؟ چون میدونم دل تو 

 پیش قرداد هست. 

 مری پوزخند زد: 

یش فرداد نیست. اون لیاقت منو نداره. نمیخوام دل من پ-

کل زندگیم نگران باشم که خاله جر یم گه و فرداد زیر رسش 

نگو  داره بلند شده یا نه!  در ضمن مروا فرداد رو دوست

 که نمیدوین فرداد هم بهش حس داره. 

 مامان رسی به تاسف تکان داد: 

ن شماها گپ  کردم ! از طرفن تو دخپی بزرگیم-  و نیم خوام  بی 

اتفافی برات بیوفته و از طرف دیگه مروا هم به اندازه ی 

شما دوتا برام عزیزه . خودم بزرگش کردم و تا به امروز یی 

ایم ازش ندیدم   چه در حق شما و چه خودم. احپی

 مریم پشت کرد به مامان و رفت به طرف در: 
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خب پس تمومه. منم آدم الگ انتخاب نکردم . طرف -

تنش یم ارزه. تا خاله خانم بفهمه که متاع خوب  رسش به

ن نیم مونه. با اون پش الدنگش!   روی زمی 

ت زده از مرییم که تغیپ  هویت  ون. مامان حپ  و رفت بپ 

 ود گفت: داده ب

 باورم نیم شه این حرفا رو مریم یم زنه! -

 نیم دانستم چه جوایی به مامان بدهم. اما مامان ادامه داد: 

 خواد من چرا مخالفت کنم با خاله ات؟ وقنی مریم نیم-

مواظب رفتارت باش آشا. اون رژ قرمز هم مناسب روز 

 نیست. 

 من پشت رس مریم راه افتادم. فاصله ی ساختمان تا جلوی

در باغ را رفتیم . عماد به مریم زنگ زد و گفت تا پنج دقیقه 

 ی دیگر آنجاست. 

را دو  چشم من به درب خانه ی عمو سامان بود. کامران

ی از او نبود.  هفته پیش دیده بودم. و از آن روز دیگری خپی

دلم برایش تنگ شده بود. دلم یم خواست او را ببینم. اما 

و را در همان لحظه آنجا هیچ معجزه ای نیم توانست ا
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حاضن کند. چون یم دانستم در یک ماموریت کاری ست. 

 یک پرواز برون مرزی ! 

فید رنگ فرداد وارد کوچه شد. به جای کامران ، اتومبیل س

 مریم نالید: 

- !. ن  شانس ما رو ببی 

و وقنی اتومبیل فاخر و بزرگ عماد هم آمد. آه از نهاد من 

 هم بلند شد! 

ن را  کنار در پارک کرد و پیاده شد. نگایه به هر   فرداد ماشی 

دوی ما کرد. یم خواست بیاید به طرفمان حنی اسم مریم را 

جه ی عماد شد که جلوی مریم هم صدا زد.  و بعد متو 

ایستاد. مریم بدون آنکه به فرداد نگاه کند یا عکس العمیل 

به صدایش نشان دهد ؛ رفت به طرف در اتومبیل عماد و 

 به من گفت: 

 لفتش نده آشا! دیرمون شده! -

 سوار اتومبیل شدیم. مریم لبخند زیبایی تحویل  عماد داد: 

 سالم عزیزم! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2047  

که انگار جلوی در باغ خشکش زده نگاه من به فرداد بود  

ی یم  بود. باورش نیم شد که مریم آنطور برای عماد دلپی

 کند. مریم به عماد گفت: 

 عزیزم خواهرمو که یم شنایس؟ آشا! -

 اد برگشت و دستش را تقدیم من کرد : عم

خانوم زیبایی که مریم جان ازش حرف یم زنه پس اون-

؟ زیباییتون ستودنیه آشای عزیز   ! شمایی

لبخند نیم بندی تحویلش دادم ؛ اما دلم پیش فرداد بود. 

ون رفتیم و فرداد هنوز همان جا  کوچه را دور زدیم و بپ 

 ایستاده بود. 

 

 415#پست

 

مطابق با استاندارد های مامان بود ؛ یک  .عماد دقیقا 

ت و رفتارش  ر و شیک پوش که آداب معارسر پزشک با پرستپ 

مردان اروپایی رفتار یم کرد. مثال زدین بود! درست مثل 

ه و  بیشپی کلماتش را به انگلییس یم گفت و نگاه های خپ 
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عاشقانه ای  به مریم یم انداخت ؛ من را هم  مردد کرده 

 بود! 

یک دسته گل از باغچه چیدم. رزهای صوریی و   روز بعد 

پرنده ی بهشنی و داوودی های ُپر َپر و رفتم به دیدن 

شته را به دانشگاه نیامده بود و حاال فریماه. یک هفته ی گذ

که  برای امتحانات پایان ترم کالسها تعطیل شده بودند؛ 

ون یم کشیدم.  باید یم رفتم و او را از خواب خرگوشیش بپ 

تا در را باز کرد. از آسانسور که خارج بار زنگ زدم چند 

شدم؛ با موهای بهم ریخته و چشمان پف کرده جلوی در 

 فتم: ایستاده بود. گ

 این چه رس و وضعیه؟-

 شانه باال انداخت و با دستانش موهایش را جمع کرد: 

 بیا داخل! -

خانه اش هم بهم ریخته بود. لیوان و بشقاب ها همه جا 

 . گفتم: پخش بودند 

؟-  مهمون داشنی

 دوسه تایی از بشقاب ها را برداشت و گفت: 
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 باشگاهیام ! آره! دوستامو دعوت کرده بودم. چند تا از هم -

باید دلخور یم شدم  که در لیست مهمان هایش نبودم! اما  

 به غپ  از من داشت. دسته گل را 
نسدم. او همیشه دوستاین

ن گذاشتم و من هم تعدادی از ظ رف و ظروف ها را روی مپ 

خانه بردم:  ن  به آشپر

وب خوردین؟-  مشر

 شانه باال انداخت: 

 آره! -

 تو که اهلش نبودی؟-

 دیگه...االنم رسدرد دارم. حاال خوردم -

 این دوستات قابل اعتمادن؟-

ی یم گشت:  ن  درون یخچال به دنبال چپ 

خییل! چند بار با هم رفتیم طبیعت گردی . اون رسی -

 فتم چابهار؟ یادته که با یه تور ر 

 آره یادمه! -

- 
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خب دیگه با همینا رفتم. خییل باحالن ! وقنی باهاشون 

 حالم خوبه! هستم کیل 

آشغالها را درون سطل زباله ریختم و بشقابها را روی هم 

 درون سینک گذاشتم: 

 چرا جواب تلفنم رو نیم دادی؟-

خوره اما گوشیمو پرت کردم توی دیوار شکست. زنگ یم-

 !  نیم تونم جواب بدم. حاال هم دادمش تعمپ 

 خب من یه گویسر داشتم! یم گفنی واست بیارمش! -

 نو تعمپ  یم کنمنه دیگه همو -

 حاال واسه جر عصباین بودی؟-

مامانم  اعصابمو خراب کرد. یی خیال!  طراحیات رو -

 کردی؟تموم
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؟-  آره! تو جر

 هیچ کاری نکردم! -

؟ -
ی

 واقعا راست یم گ

 اشو ندارم!  حوصله-

؟ این ترم- آخر کارداین هست. مگه نیم خوای یعنن جر

 امتحان کارشنایس یدی؟

 فتم! هنوز تصمیمو نگر -

 باالخره قریص پیدا کرد و با کیم آب خورد. گفتم: 

! بعد - کمکت یم کنم که این ریخت و پاشا رو جمع کنن

 طراج ها ت رو انجام بده. 

ین یم خواستم دیشب مریس ! خوبه که تو رو دارم ! یم دو-

 .  بهت بگم بیایی اما فکر کردم شاید دوست نداشته بایسر

ن بشقاب ها آب  را باز کردم و با حوصله رسر  وع به شسیی

خانه به آرزو کمک یم کردم. گایه از  ن کردم. همیشه در آشپر

او غذا هایی یاد یم گرفتم. یک روزهایی با مروا و مریم غذا 

. یم خندیدیم و از هر موسیقی گوش یم کردیم  یم پختیم
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 از هم دور افتاده ایم. 
ی

ی حرف یم زدیم.  اما حاال همگ ن چپ 

باشد پیدایش نیم شود و مروا مدام مریم هر جایی که مروا 

 در فکر و خیال است. 

تا بعد از ظهر با فریماه مشغول بودیم . و بعد به پیشنهاد او 

ون زدیم  . در پ یاده از خانه اش به قصد خوردن ناهار  بپ 

رو قدم زدیم. فریماه حرفهای تازه یم زد. حرفهایی که بوی 

 یم گفت: دوری  و هجرت یم داد.  من نگرانش بودم. 

- 
ی

اینجا کیس رو ندارم. مامانم مثل غریبه هاست. تنها زندگ

کردن میون این مردم برام سخته. همسایه ها فضولن! این 

نه. اون زن طبقه پایینن رفت و آمدم رو از پنجره چک یم ک

شب یه کم دیر اومدم خونه اول صبح جلوی در بود ! یم 

ون موندنت تا  دیر وقت گفت مامان بزرگت نیست  و بپ 

اشتباهه! آخه بگو به تو چه!  تو رس پیازی یا تهش؟ من 

باید به تو جواب بدم؟  آشا مردم فضولن تا یه دخپی تنها رو 

صله اشونو گپ  بیارن یم خوان از کارش رس در بیارن. من حو 

ندارم . توی این سالها با اینکه همیشه احساس تنهایی 

نیست؛  ن که اونداشتم اما مامان بزرگ سایه رسم بود. اال

. بازم خدا رو شکر که  تازه فهمیدم تنهایی واقغ یعنن جر
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اون خونه برای من موند. اما باید به فکر کار باشم!  یه پس 

 خوام هدرشون بدم. انداز و یه مقدار طال هم هست. نیم 

دم  و قدمهایم را با او موزون کردم:   دستش را فشر

گه که کیس تو رو خونه رو بفروش! برو یه منطقه ی دی-

 نشناسه و با کیس هم باب آشنایی باز نکن! 

 آه کشید: 

 نیم دونم! تا ببینیم جر پیش میاد! -

 با خنده ادامه داد؛

م!  االن فق-  میمپ 
ی

پیش  ط فکرمفعال که دارم از گرسنگ

 پاستای کافه ی همیشگیه! 

او به شوجن ردش یم کرد ؛ اما من  دلشوره داشتم. 

ادن او . رفتنش و شاید تصمیم اضطراِب از دست د

 اشتباهش. 

کافه  شلوغ بود! انگار همه یادشان آمده بود که آن وقت 

ن دو  روز بیایند و غذا و قهوه بخورند.  به زحمت یک مپ 

نشستیم. سفارش پاستا آلفردو دادیم و نفره پیدا کردیم و 

ن خوردن پاستا  گفتم:   من هزینه اش را حساب کردم. حی 
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ن خوردن پاستا گفتم  حی 

ن - فریماه  حواستو خییل جمع کن! تصمیم اشتبایه گرفیی

 آرامشت و شاید تنها دارای هاتیعنن از دست دادن

هست حواسم جمع هست. کار اشتبایه نیم کنم.  هر جر -

ه. کیل  تحقیق کردم!   از این حال و روزم بهپی

؟-  خب قراره دقیقا چکار کنن

 لبخند زد: 

 وقتش بهت یم گم.  به-

 آندم جوابش را بدهم که صدای کامران  شوکه ام کرد: 

 سالم خانومای زیبا! -
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 برگشته بود. فقط توانستم بگویم: 

 کایم! گ اومدی؟-

ن و بعد به فریماه کرد و بعد  نگاهش را دوخت  نگایه به مپ 

 به من: 

 دیشب اومدم.  -

 فریماه گفت: 

ن با هم ناهار -  بخوریم! خب بیا بشی 

 لبخند زد: 

من غذا رو توی خونه خوردم. اینجا یه قرار کاری داشتم . -

 وقنی اومدین توی کافه دیدمتون! 

ن کناری برداشت و کنار صندیل من  یک صندیل از مپ 

روی چنگال.  گذاشت و نشست. دست من ثابت مانده بود 

 روبه فریماه گفت: 

؟بهپی شدی؟ تونسنی با نبودن مامان بزرگت کنار ب-  یایی

ن کرد:   فریماه رسش را باال و پایی 

 تقریبا تونستم! -
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بوی عطر تلخ کایم مشامم را پر کرده بود. دست تکان داد 

 برای پیشخدمت و رو به من گفت: 

 غذاتو بخور! اهل خونه چطورن؟-

 استاها : چنگال را زدم زیر پ

- ! ن  نیم تونم بگم خوبن! اما هسیی

 سفارش  قهوه داد: پیشخدمت آمد و او برای خودش 

جریان عماد خییل جدیه؟  انگار مریم واقعا تصمیمش رو -

 گرفته؟

 کیم راحت تر  نفس یم کشیدم: 

 آره! یم خواد به مامان و بابا مهران معرفیش کنه! -

 پس فرداد کامال منتقن شده؟-

ن طرف مقابلش آره منتقن ش- ده! آدیم که واسه داشیی

 نش! نجنگه فایده ای نداره بودن و موند

رسم را باال  آوردم و به خودم جرات دادم و نگاهش کردم. 

 چشمان سیاهش کیم قرمز بودند. گفتم: 

- !  به نظر خسته میایی
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 افتاد. یم دانستم که از 
ی

ن کمرنگ گوشه ی چشمانش چی 

 دقتم  در دلش یم خندد: 

بد بود. نخوابیدم. صبح حال بابا یه کم دیشب خوب-

ناهار خوردم و ظهر هم رسگیجه داشت ! بردمش کلینیک و 

 اومدم اینجا  و کیل فک زدم. 

 االن حال عمو چطوره؟ مشکلش جر بود؟-

- . ن  ضعف عمویم! یه رسی آزمایش هم واسش نوشیی

 فریماه گفت: 

 امیدوارم زود خوب بشن! -

 کایم با ابهت خایص تشکر کرد. 

ن گذاشت و رفت. به  پیشخدمت فنجان قهوه اش را روی مپ 

 فنجانش اشاره کرد: 

 با این خودمو نگه داشتم. -

دلم یم خواست در موقعینی دیگر بودیم. در موقعینی که 

عشق من را پذیرفته بود. نیم گویم عاشقم شده بود؛ 

حدااقل کیم دوستم داشت. بعد رسش را یم گذاشتم روی 
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را ، پیشاین اش را و گونه اش را نوازش زانوانم. و موهایش 

 کشیدم. انحنای یم دادم.  به مژه هایش انگشت ین 

دماغش را لمس یم کردم  و شاید لبهایش را یم بوسیدم و 

بعد گوشه ی داخیل چشمانش را .  یی اختیار لب گزیدم و 

 به فریماه نگاه کردم: 

 امروز پاستاش زیاد خوشمزه نبود! -

 داخت: فریماه شانه باال ان

- 

 

 418#پست

 

 

 به نظر من که مثل همیشه بود! به تو  نچسبیده! 

یک ابرویش را باال انداخت. یعنن یم دانم دلیلش و 

چیست! یم دانم چطور دست و پایت را با دیدن کامران گم 

 کرده ای! 
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 بعد دستانش را پاک کرد و کیفش را برداشت: 

ارم. حاال که آشا جانم ! من باید برم .  ساعت پنج یه قرارد-

کامران اینجاست تو هم باهاش برو خونه که نخوای آژانس 

ی!   بگپ 

ن بودم که قراری  با چشمان گرد شده نگاهش کردم. مطمی 

ندارد. شک نداشتم که یم خواهد ما دو تا با هم تنها 

صندیل را پس باشیم. قلبم یی قراری یم کرد. در کمال تعجبم

 زد و برخاست: 

 ن  آقا کامران! خوشحال شدم دیدمتو -

 کامران برخاست و مقابلش ایستاد: 

ن  - منم همینطور! احیانا هر وقت احتیاج به کمک داشتی 

 روی من حساب کنید! 

با چشم و ابرو برای فریماه خط و نشان یم کشیدم. اما 

تشکر کرد.  انگار که کور شده بود و من را نیم دید. از کامران

ن را دور زد و کنار من آمد . خم  شد و گونه ام را بوسید و مپ 

 آهسته گفت: 

ی کن! مثل ماست نباش! یه کم-  دلپی
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و رفت. من ماندم و کامران و بشقاب پر لز پاستایی که اصال 

تماییل به خوردنش نداشتم. تمام اشتهایم را از دست داده 

 خورد: بودم. کامران کیم از قهوه اش را 

ین وقته که با من بیایی -
! یم خب به نظرم االن بهپی یه جایی

ی رو نشونت بدم.  ن  خوام یه چپ 

پلک زدم  . به دسنی که فنجان قهوه را گرفته بود نگاه 

 کردم. به ژست شیگ که داشت: 

 کجا؟! -

 لبخند زد : 

کردی با هم یم جای زیاد دوری نیست! غذات رو که تموم-

 ریم! 

 م: بشقاب را پس زد

 دیگه مییل به خوردن ندارم.  -

لب زد. قهوه اش را تلخ  یم خورد. بعد  بار دیگر به فنجانش

ن گذاشت و گفت:   با طمئانینه فنجان را  روی مپ 

ن رو حساب یم کنم و بعد یم ریم! -  خب من هزینه ی مپ 
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 خییل رسی    ع گفتم: 

 قبال حساب کردم! -

 مکن  کرد و گفت: 

انش یم کنم. -  خب رسی بعد جپی

ر خاست و رفت له طرف صندوق و پول قهوه اش را ب

 و آمد. پرداخت 

برای بار دیگر کنار او روی صندیل اتومبیلش نشسته بودم.  

ی یم رفتم که او انتخاب کرده بود. فریماه  و به طرف مسپ 

ی کنم. حرف بزنم و خودم را نشان  گفته بود کیم از او دلپی

ی که به ذهنم آمد ر  ن ن چپ   ا به زبان آوردم: بدهم . پس اولی 

 

 419#پست

 

 

!  و چقدر آشناست ! تقریبا چقدر بوی ادوکلنت خوبه-

فراموشش کرده بودم! فکر نیم کردم وقنی بعد از چند سال 
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دوباره تو رو ببینم  این بو هنوزم برام آشنا باشه! اما انگار یه 

جایی از یاد بویاییم جا خوش کرده بود که به محض دوباره 

 مشامم به یادم اوند. رسیدنش به 

! اما تو کامال عوض-
ی

شدی! از هر نظر !  چه تعبپ  قشنگ

 حنی اون ادوکلنن که یم زین هم متفاوته از نوجواین هات. 

به دستش که فرمان اتومبیلش را چسبیده بود و ساعت  

 رولکس براقش چشم دوختم: 

؟-  از کارت رایصن هسنی

م از بیان خییل زود تغیپ  موضع دادم.  من ترسیده بود

تاکید کند که  احساساتم. از اینکه باز هم من را متهم کند  و 

درباره اش اشتباه فکر یم کنم. پیچید درون خیاباین که به 

 طرف خانه امان یم رفت: 

 دوستش داشتم و براش خییل تالش -
ی

کاریه که از بچگ

 کردم. اما باالخره نتیجه داد. 

یم بینم که از خییل هم خوبه. این روزا کمپی کیس رو -

 زندگیش رایصن باشه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2063  

اهن رسمه ای با خط های   از رس شانه اش نگاهم کرد. پپ 

باریک سفید رنگ تنش کرده و شلوار کتان سیاه پوشیده. 

 متناسب با شخصیتش ! 

؟-  تو از زندگیت رایصن هسنی

 آه کشیدم: 

اونقدرها رایصن نیستم. اما تالش خودمو یم کنم که خوب -

ی که بلدم وقت ضف یم کنم. مامان بشه! دارم برای ه پن

ن گفته منو یم فرسته ا یتالیا تا مد بخونم. البته اگر همه چپ 

پیش بره! این روزا اوضاع خونه خوب اونجوری که یم خوام

ن خواهرهام مشکل هست. و این منو اذیت یم  نیست. بی 

 فریماه افکار عجینی توی ذهنش داره که یم 
کنه. از طرفن

 بزنه. ترسم بهش آسیب 

 رسی به نشانه ی فهمیدن تکان داد: 

ن همیشه هست. نباید زیاد خودتو توی مشکالت اطرافیا-

وع کنن به  ی!  باید رسر اونا غرق کنن که زندگیت رو از یاد بپی

ن زبان ی زبان!  بدون دونسیی که کاری از پیش نیم یادگپ 

 بری! 
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وع کردم-  …دو سایل هست که رسر

 خندید: 

ر جر بهت یم گفتم رو یاد نیم فقط من شانس نداشتم! ه-

 !  گرفنی

 یی فکر گفتم: 

 پرت بود! وگرنه تو معلم خویی بودی! موقع حواسماون-

 حواست مرت جر بود؟! -

نگاهمان به هم گره خورد. زود چشم گرفتم و سکوت کردم 

و سکوت من به او هم رسایت کرد. وقنی داخل کوچه شد 

 گفتم: 

 پشیمون شدی؟ -

؟-  واسه جر

یو نشونم بدی! گفنی یم - ن  خوای یه چپ 

 به ته کوچه اشاره کرد: 

اش! اونجاست. یم خواستم خونه امو ببینن ! شاید اوناه-

 برات جالب باشه. 
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تمام حدس و گمان هایم اشتباه از آب در آمده بود.  تماییل 

به دیدن آن خانه ی پردرخت ته کوچه نداشتم. جایی که 

ن که یم ت وانستم هیچ وقت دوستش نداشتم. اما همی 

ن که بیشپی کنارش باشم  بود. همی 
هم  همراهیش کنم کافن

 خوب بود! 

 

 420#پست

 

 

در را باز کرد و کنار ایستاد. نگاه  مرددم را که دید؛ چشمگ 

 زد: 

 برو داخل لولو که نداره! -

پا گذاشتم داخل حیاط. درختان هرس نشده در هم گره 

بودند. یک حوض خورده  بودند. باغچه ها پر از علف هرز 

ترک خورده ی آیی رنگ وسط حیاط بود و پیچک های 

ن  از در و دیوار باال رفته بودند. ساختماین با آجر نسوز  سپی

در یک طبقه با پنجره های بزرگ چویی و گلدان های سفایل 
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خایل که پشت پنجره ها و کنار دیوارها ردیف شده بودند. 

ستادم و کامران در را پشت رسش بست . وسط حیاط ای

 دور خودم چرخیدم: 

؟-  کنن
ی

 یم خوای بیایی اینجا زندگ

 شق خایص به ساختمان نگاه کرد: با ع

- 
ی

 …آره! این خونه رو همیشه دوست داشتم. از همون بچگ

 بعد به طرف ساختمان رفت: 

 …بدو بیا گندم زار-

پشت رسش راه افتادم. با کلیدی در کهنه را باز کرد و وارد 

ی   ن ن چپ  که نظرم را جلب کرد؛ راهروی پهنن بود شد. اولی 

کف رسامیگ کهنه    که آفتاب عرص پخش شده بود روی

اش. تصور کردم اگر کنار این دیوار و زیر این نور گلدان 

 که پنجره اش روبه 
ی

بچیند چقدر زیبا یم شود. سالن بزرگ

حیاط بود؛ و از آنجا که ایستاده بودم یم توانستم در حیاط 

ها را ببینم. خانه شامل سه اتاق در یک و حوض و باغچه 

ای آنها به حیاط کوچگ در راهرو بود که پنجره های دو ت

 پشت باز یم شد . 
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 ۴۲۱#پست

 

 

حیایط که یک در خت انگور بزرگ داشت  و انتهای 

راهرویی دری داشت رو به آن حیاط. دیوارها و کف و همه 

مشتاقانه جا کهنه بودند. اما یک آن به خودم آمدم و دیدم 

خانه ای که جنب سالن بود ؛  ن همه جا را نگاه یم کنم.  آشپر

ر از کابینت های چویی کهنه بود.  که در بعیصن از آنها پ

خانه به دل یم نشست ؛  ن کنده شده بود. آنچه در آن آشپر

پنجره  اش بود که رو به باغچه ها باز یم شد. یی اختیار 

 زمزمه کردم: 

ه! توی ذهنم همه جا را وای کایم! اینجا خییل قشنگ-

 چیدم! 

 چوب : برگشتم به طرفش. تکیه زده بود به چار 

 نظرت عوض شد؟-

 رس تکان دادم: 
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راستش من همیشه اینجا رو به چشم یه خونه ی ترسناک -

اون وقتا یم دیدم. یه خونه ای که  قابل سکونت نیست. 

. شبا  ن مروا و مریم واسه اینجا قصه های زیادی یم بافیی

 یم دیدم. کابوسشو 

 کرد:   متفکر نگاهم

! دقیقا م- ن ا  توهیم هستی  ن برعکس تو چقدر شما دخپی

 بودم. اینجا کوچک تر و امن تر از خونه باغ هست. 

با هیجان خایص که چشمان جادوییش را برق انداخته بود 

 گفت: 

ن - ش کنم. امروز هم قرار کاریم واسه همی  یم خوام تعمپ 

 دم. بود. یه تیم حرفه ای  پیدا کر 

 خییل خوبه! -

- ! ن نفری هسنی که داری اینجا رو یم بینن  تو اولی 

باید خوشحال یم شدم. باید بال در یم آوردم. اما جلوی 

 خودم را گرفتم: 

 ممنون که اینجا رو نشونم دادی! -
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 …نظرت چیه؟ درباره ی مرمت -

 نظر من؟ واقعا؟-

پنجره تکیه از در گرفت  و آمد به طرف پنجره . باالی 

همانجا که یگ از شیشه ها شکسته بود؛ دو قمری النه 

اخل النه بود و آن یگ  یه بال یم زد و کرده بودند. یگ د

 یم آمد تک پا یم نشست و یم رفت. گفتم: 

-  ! ن به نظرم پنجره ها رو حفظ کن! بزرگ و نور گپ  هسیی

این دیوار روبرو رو  بردار که نور پنجره ها ی سالن و اینجا 

! به نظرم اصالت اینجا  رو ک ل فضا رو روشن کنه. یم دوین

 حفظ کن. 

 ا نگاه یم کرد. کنارش ایستادم: داشت قمری ر 

 توی باغچه های حاشیه ادرییس بکار! -

برگشت به طرفم. نگاه سیاه قشنگش را دوخت به صورتم. 

 دست و پایم را گم کردم: 

 خب یعنن به نظرم اگه ادرییس بکاری خییل حیاط قشنگ-

یم شه. حوض جدید بذار! گلدونای شمعدوین دورش 

! دور باغچه ها رو  ن  بچی 
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 …اما… چویی بزن.  این خونه خییل کار داره حصار 

دستش را پیش آورد . قلب من از جا کنده شد. موهای رها 

شده روی شانه ام را لمس کرد. به خدا که در رویاهایم 

 دیده بودم . گفت: 

 ر از ادرییس یم کنم! به خاطر تو باغچه ها رو پ-

حرکت دستش   آچمز شده بودم! نیم توانستم تکان بخورم

 ی دنباله موهایم ادامه داشت. به زحمت لب زدم: رو 

 کایم! -

و چقدر چشمان سیاهش پر رمز و راز بودند. بن مژه هایش 

 را  و حنی منافذ پوستش را یم دیدم. آهسته گفت: 

 بله گندم زار! -

و رفتم به  دم را عقب کشیدمبه هر جان کندین بود خو 

 طرف کابینت ها: 

سبک روستیک که به این  ااین کابینت ها رو جدید کن! یه-

ن پاستل خوشم میاد! توی این خونه  خونه بیاد! من از سپی

 های روستایی  خارجی دیدی؟  
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 رس تکان داد: 

م. پس فردا   که طراح - خب پس واجب شد ازت کمک بگپ 

 ! قبلش بهت زنگ یم زنم. و معمار اومدن اینجا باش

 طاقتم  تمام شد . گفتم: 

ن نفر من با- ید اینجا رو ببینم؟ چرا من کایم؟ چرا اولی 

 نظر بدم؟بیام

 همانطور که به حیاط نگاه یم کرد ؛ گفت: 

؟-  دوست نداری به من کمک کنن

و برگشت به طرفم. هر قدیم که نزدیک تر یم شد من 

و و حضور او درونم بیشپی  تیه یم شدم و به جایش عطر ا

و را پر یم کرد. انگار که جمله تنم او یم شد. تمام جوارحم 

 قلبم  پر از او یم شد. 

 

 ۴۲۲#پست

 

 نزدیک به من  متوقف شد: 
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؟ اون موقع ها ...منظورم- همون چهار چرا تعجب یم کنن

پنج سال پیش هست؛خییل با هم راحت بودیم.  این 

بستنن فرویسر ؟ تو تونبودی هر شب منو یم کشوندی تا 

نبودی به زور همرام یم اومدی اسگ؟ تو نبودی که  تایر 

مو پنچر یم کردی، با صداهای عجیب و غریب ماشین

حرف یم زدی، گربه یم نداخنی توی اتاقم؟ تو نبودی که 

ت هامو یم دزدیدی؟تو خییل با من راحت بودی!   سوییشر

پلک یم زنم و تمام آن صحنه ها  مقابل چشمم جان 

 گرفتند. گفتم: 

 بچه بودم! و تو واسم زیادی نزدیک و آشنا بودی! -

 د که نزدیک و آشنا باشم؟جر باعث یم ش-

توان نگاه کردن به او را نداشتم. زل زدم به دکمه ی 

اهنش:   پپ 

ن کیس بودی که توی  این شهر و اون خونه - خب تو اولی 

باغ حایم من شدی! واسه یه دخپی کوچولو که از قضا 

سخنی هم کشیده بود و از هیچ مردی محبت ندیده بود؛ 

 تو مثل معجزه بودی! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2073  

د. حنی فکر کردن به آن روز  به شدت بغض   گلویم را  فشر

که او مثل یک پیامپی آمد و دلداریم داد و بوته ی رز را 

ین و پر لز عطوفت بود.   تقدیمم کرد هم شپ 

ه ام را دستش را جلو  آورد. او قصد جان من را داشت. چان

 با ال آورد و گفت: 

خب دیگه فکر کردی تو دوست من نبودی؟ اصال من -

ه تو رو دوست داشتم ؛ حنی کرانه رو دوست اونقدر ک

 نداشتم. 

 لبم را گزیدم: 

 … من همه چیو خراب کردم-

 انگشت شستش نشست روی لبهایم: 

 تو اشتباه نکردی! فقط خییل زود  بود! -

 

 423#پست
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! فقط خییل زود  بود!  تو یه دخپی تو اشتباه نکردی-

 نوجوون بودی ! 

اف کنم و ی ا به سکوتم ادامه بدهم. نیم دانستم باید اعپی

نیم دانستم زود است یا دیر شده !  پس فقط نگاهش  

کردم . او دستش را پس کشید. هنوز هم اثر انگشت 

شستش را روی لبهایم حس یم کردم. نفسش را به آرایم 

ون داد:   بپ 

اون روزا پشیموین درسته؟ وقنی من رفتم گ اومد توی از -

 زندگیت؟ االن دوست پش داری؟

ه راحت حرف یم زد. چه راحت چهار سال سخنی من را چ

! چطور فکر یم کرد که کیس 
ی

یم گذاشت به حساب بچگ

جز او یم تواند قلب من را تسخپ  کند! اصال چه کیس جز 

ی آخرم را بلند او یم توانست من را عاشق کند؟  جمله 

 گفتم. آب از رسم گذشته بود! 

اشته باشم. که کیس رو پیدا نکردم که بتونم دوستش د-

 عاشقش  بشم! دله دیگه با هر نگایه نیم لرزه! 
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آن چند لحظه که  حرفم را حالجی کرد به  اندازه ی سالها 

 نبودنش طول کشید: 

 آشا!  باورم نیم شه! -

یم را باال کشیدم. انگار که شایل که افتاده بود روی شانه ها

میخواستم حقیقت وجودم را پشت  آن شال نازک پنهان 

دست کشید به موهایش. دیگر ماندنم جایز نبود !   کنم. 

بند را آب داده بودم. نیم توانستم اسمش را بگذارم عجله 

! دوستش داشتم، یی قرارش بودم و یم خواستم 
ی

یا سادگ

خان ن  ه رفتم: کنارم بماند. به طرف در آشپر

- 
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! من یم رم خونه. هر  ن باورش کن کامران!  ویل منو مانع نبی 

م کن. اینجا بهشته! م  وقع کمک احتیاج داشنی خپی

ون  به  رسعت از حیاط پر از شاخ و برگ گذشتم  و از در بپ 

 زدم و دستم را گذاشتم روی قلبم. نفسم باال نیم آمد. 

بابا کاووس زیر سایه ی درخت توت سیاه نشسته بود و 

ی کوچگ هم  روی زغال برافروخته   جدول حل یم کرد. کپی

ود. سالم کردم و رفتم روی کنده ی درخت گذاشته ب

 نشستم و گفتم: مقابلش 

 یه چای زغایل به ما یم دی؟-

ی و یک استکان چای  جدول را رها کرد و رفت رساغ کپی

 برای من ریخت و با قندان  گرفت مقابلم و گفت: 

 نوش جونت بابا جان! -

 ممنون بابا کاووس! -

نستم اتفافی نشست مقابلم و زیر چشیم نگاهم کرد. یم دا

ی فهمیده که کم ن کرده و تا نگوید راحت تحلش  افتاده و چپ 

 نیم شود. گفتم: 

 چیشده؟-
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 کف دستش را کوبید روی زانوهایش: 

 جلوی در جهنیم به پا شد! -

او همیشه با  فروشنده ها ی  دوره گرد دعوا یم کرد. انگار 

یط بود نسبت به رس و صدایشان. چای را لب زدم:   رسر

 ا گ در افتادی ؟چرا؟ باز ب-

ن آورد:   صدایش را پایی 

این فرداد  با آقای دکپی دعواش  چگ در نیوفتادمبا هی-

 شد. 

ن کردم:  ی که شنیدم را سبک و سنگی  ن  چپ 

 فرداد با عماد؟-

بله ! آقای دکپی مريم خانومو رسوند جلوی در. توی -

ن حرف یم زدن که یهو فرداد از راه رسید و رفت در  ماشی 

ن دکپی  ! ماشی  ن  رو باز کرد و مریم رو کشوند پایی 

 شدند:  چشانم گرد 

مریم خانوم  کیل داد و بیداد کرد. فرداد دست بردار نبود. -

هیچر دیگه آقای دکپی هم پیاده شد و دست به یقه شدن!  
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ن پنج  تهش هم من جداشون کردم و آقای دکپی رفت . همی 

 دقیقه پیش فرداد رفت یر مریم! 

 رها کردم و برخاستم:  استکان چای را همانجا 

ن ته باغ؟-  رفیی

به طرف خانه ی فرداد. در خانه اد. من دویدمرس تکان د

یم آمد. یی هیچ اجازه اش باز بود و صدای دادو بیداد مریم

ای وارد شدم. فرداد نشسته بود روی  صندیل و رسش را 

میان دستانش گرفته بود. مریم مقابلش ایستاده بود . هر 

یدند اما انگار وجودم برایشان مهم نبود. دویشان من را د

 گفت: مریم  

ن چند سال دوستت داشتم و - تو آدمش نیسنی فرداد! ببی 

 عاشقت بودم! تهش تو زرد از آب دراومدی! 

 نشسته نگاهش کرد: فرداد با چشمان به خون

 چه گویه خوردم که تو زرد شدم؟-

 مریم پوزخند زد: 

ستوین وقنی مروا رو بغل کردی و بوسیدی، وق- نی هر قپی

دنبال خودت و بردی، وقنی باهاش رفنی مروا رو انداخنی  
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پیامک بازی کردی باید فکر اینجاشو یم کردی! تو 

 !  بالتکلیقن

من تا چند وقت پیش نیم دونستم مروا دوستم داره! اون -

اف کرد. بخدا نفهمیدم  شب مست بودم!مروا اومد و اعپی

 چیشد! 

 د: مریم دستش را در هوا تکان دا

ه بودی! یعنن مست مست بودی؟ تو که تازه از جاده اومد-

 !  کردی؟ بابا خر خودیی
ی

 رانندگ

 مریم نفسش را با حرص رها کرد: 

ن فرداد من مانع تو نیستم! دو روز دیگه هم که یم - ببی 

افات  خوای بری از این مملکت. مروا هم کنارته! اعپی

 عاشقانه هم کرده ! دیگه خودت تهش رو بخون. 

 شت به طرف من: بر گ

ی -  بالتکلیف منتظر یه آدیم بموین !  تو بگو آشا!  تو حاضن

مانده بودم! من چهار سال منتظر بودم. منتظر جواب من 

 نماند: 
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ن یم - مامانش گفته مریم نه! مریمو نیم خوام به من توهی 

! آخه مگه چقدر توان دارم؟ ن  کین

 فرداد داد زد: 

ن خود- مون یم ذاریم! چکار من دارم بهت یم گم  یه قرار بی 

 به مامانم داری؟

ینو نگاه کن! مگه من مژده هستم که اون کامران بهش ا-

قول داد وقنی برگشت  یم ره خواستگاریش؟ دیدی که 

...بینشون رس یه سال به خورد. مژده رفت یر کارش! اگه یه 

ن یه سوال یم کنم و  کم رسیم بود که اینطور نیم شد. ببی 

 تموم! 
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 ری و نشون یم کنن یا نه؟مامانت رو یم فرسنی خواستگا-

 فرداد ُبراق شد: 

من االن از پس مامانم بر نمیام! خودم به مروا یم گم -

 …جواب رد بده به مامان!  بعد روش کار یم کنم

 مریم دستش را باال آورد: 

 دهنتو ببند فرداد!  خودتو توجیه نکن! -

 به طرف در رفت: 

ایم همه جر -  ما تمومه. اگه یه بار دیگه به عماد یی احپی
ن بی 

کنن هرجر دیدی از چشم خودت دیدی!  برو یر مروا. من 

مروا بده. مثل گله! عزیز منه!  لیاقتش باالتر از تو نیم گم

هست. االن مساله ی من مروا نیست. مساله توی بچه ننه 

ن یم ده ای که جلوی مامانت قد راست نیم کنن . این نشو 

 عشق ما اونقدرا هم ارزشمند نیست. 

 فردا د  نالید: 

بخدا این تصمیم من نیست. تصمیم مامانه. گفته عاقم -

میکنه اگر کیس رو جز مروا بخوام. نیم دونم باید چکار 

 …کنم
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. رفت .  مریم دیگر نماند تا بافی حرفهای فرداد را بشنود 

ن پاکت سیگار و  ا فندکش ر  فرداد برخاست و از کشوی مپ 

ن باری بود که یم دیدم سیگار یم کشد. مانده  آورد. اولی 

اما صدای فرداد باعث  بودم که چکار کنم! بروم یا بمانم

 شد بمانم: 

دوستش دارم اما باورم نداره! تو یم دوین که اخالق مامانم -

چجوریه! من تک فرزندی هستم که با دعا و نذر و نیاز به 

ن   دنیا اومدم. به قرآن گپ     همه. کردم بی 

پک زد به سیگارش و دود را با کلمات ول کرد در فضای 

 اتاق: 

چرا به عشقم اعتماد نداره! شش سال زمان کیم هست -

 واسه اثبات !؟

 گفتم: 

 تو انگار مروا رو کال از ذهنت حذف کردی؟-

 : ن  سیگارش را یم تکاند درون بشقاب روی مپ 
 خاکسپی

خییل وقته  ره. اینو فراموشش نکردم. مروا منو دوست دا-

که یم دونم. اما من مریم رو یم خواستم. من مریم رو نیمه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2083  

گمشده ام یم دونستم. به جان بابا فرهنگ من هیچ وقت 

خطا نکردم. اون شب حال مروا بد بود. حال منم 

همینطور! یهو شد!  وقنی رفته بودم شمال مامان دم به 

 دنماومد دی دقیقه حرف مروا رو یم زد. وقنی برگشتم مروا 

 یهو شد! چطور بگم غلط کردم که مریم دست برداره! …. 

مشکل مریم غلط کردم تو نیست! مشکلش اینه که تو -

 فرداد. بجنگ واسش! جلوی مامانت 
ی

براش نیم جنگ

 بایست! 

ون رفتم. اوضاع خانه را  راهم را گرفتم و از خانه اش بپ 

ری ها . دلم یم خواست دور از این گرفتا دوست نداشتم

شم. اما هم امتحاناتم در راه بودند و هم اینکه مامان به با

من اجازه ی تنهایی سفر کردن را نیم داد. دلم یم خواست 

بروم و خییل ساده در خانه ی عمو سامان را بزنم و بروم  

 کنار کامران و همانجا بمانم. 

 

نشسته بودند. رویا جون و عمو مامان و بابا مهران در سالن

ان بودند. مودبانه سالم کردم . رویا جون مهمانشنساما

 و بلوز زیبایی تنش بود و 
ن لبخند زد. آواز شلوارک جی 
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موهای بلوند و بلندش  دور و رش رها بودند.  پا روی پا 

ینن  انداخته و کنار رویا جون نشسته بود. آرزو با ظرف شپ 

وارد سالن شد. عذر خوایه کردم و به طرف اتاقم رفتم. 

 مریم یم آمد. حرف یم زدند .  ی مروا و صدا

 

یک روز بعد معمار و طراح آمدند.  حرف زدند و نقشه ها 

ات کوچگ در نظر گرفتند و من قبل  را برریس کردند. تغیپ 

از رفتنشان از فرصت استفاده کردم و به خانه برگشتم. 

راستش از تنها ماندن با  کامران یم ترسیدم. از اینکه وا 

افهای عجیب ینکه حرفبدهم. از ا های یی ربط بزنم و اعپی

 کنم  هراس داشتم
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. همان روز عرص بابا کاووس با یک دسته گل ادرییس  پشت 

پنجره ی اتاقم ایستاده بود. کامران گلها را داده بود برای 

 من!  او بلد بود با قلب من بازی کند.  

ه مه خواندکتاب سو و شون را تازه خریده بودم . تا نی  

بودمش و آن روز عرص از ذوق و عشقی که درونم را  پر از 

تالطم کرده بود؛ باالی تمام صفحاتش نام کامران را نوشتم. 

 گوشه  باالیی تمام برگه ها مزین شد به نام کامران. 

 

یک هفته ی ساکت گذشت. هفته ای که از او خپی 

 شت.  اما نداشتم.  کامران نبود! عادت به پیام دادن هم ندا

از استوری هایی که در اینستاگرام یم گذاشت؛ متوجه شدم 

پروازش به استانبول بود!  هر دفعه که یم خواستم برایش 

 پیغام بگذارم؛ جراتش را نداشتم. 

تقریبا چهار ستون خانه را لرزاند. خپی داد وسط هفته مامان

 که عماد به خواستگاری مریم یم آید.  روز جمعه عرص! 

و آزاد بود که هر جا یم خواهد برود. پس نماند. امروا 

ویالی شمال را انتخاب کرد و با آواز رفت. انگار  محیط 
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خانه امانش را بریده بود. مروا با هیچ کس حرف نیم زد. در 

تالش یم کرد تا بابا مهران خودش حل شده بود. و مامان

 علتش را نفهمد. حرف زدن با مریم به جایی نیم رسید.  با 

وق از عماد حرف یم زد . همه باورشان شده بود ذوق و ش

که نریم دل به عماد داده. اما من نیم توانستم باور کنم. 

ون از خانه بود و  فرداد مثل سایه بود. صبح تا شب بپ 

شبها راهش را یم گرفت و از کناری یم رفت به خانه اش. 

شبها یم دیدمش که یم نشست در تاریگ و سیگار یم 

 . کشید 
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آخر هفته خاله و آقا فرهنگ آمدند. مریم با غرور و تکپی با 

مدام از عماد تعریف یم کرد. از اینکه پدر خاله رفتار یم کرد. 

و مادرش پزشک هستند. اروپا رفته است و  اقامت امریکا 

دارد. از اینکه در خیابان فرشته  آپارتمان آنچناین دارد. که  
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یده و هزار و یک تعریف تا جواهر خر نشانبرایش انگشپی 

دل خاله را بسوزاند. مامان ذوق یم کرد و من فقط مریم را 

که ته چشمانش تاریک بود نگاه یم کردم.  کل کل های خاله 

و مریم اعصابم را بهم ریخته بود و تمایم نداشت. محیط 

 بود. کتابم را برداشتم و لباس 
ی

خانه برایم مثل قفس تنگ

ون زدم. یم خواستم برومکردم و از خا  سبگ تن پیش نه بپ 

فریماه. برایش پیام فرستادم که اگر خانه است بروم پیش 

او.  طول کوچه را سالنه سالنه پیش یم رفتم که کامران با 

لباس ورزیسر از راه رسید. بعد از یک هفته دیدن او مثل 

 یک انرژی مضاعف بود. لبخند عمیقی زد : 

 عجله؟کجا  با این   به به گندم زار! -

 طالم کایم! -

 ایستاد! روی پیشانیش عرق نشسته بود:  مقابلم

؟ روبرایه؟-  سالم عزیز م! خویی

 نفس نفس یم زد: 

- !  خوبم! ممنونم! رسیدنت بخپ 
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مریس! وای یه ساعت دویدم . نا ندارم دیگه! جایی یم -

 ری؟

 آه کشیدم: 

بازار عجینی شده. یم دارم از خونه فرار یم کنم. یه آشفته -

 …ام برم پیش فرخو 

 همان موقع تلفنم زنگ خورد. فریماه بود. خندیدم: 

 حاللزاده ست. یه لحظه ببخشید. -

 صدای فریماه خسته و گرفته بود: 

؟ -  سالم عزیزم! خویی

 مریس؟ پیاممو خوندی؟-

آره ویل خونه نیستم. اومدم دماوند خونه ی دوستم. آخر -

 نگرانت شدم. روبرایه؟ هفته اینجا هستم. ویل

! آره من خوبم. بهت خوش بگذره. فقط حوصله - بسالمنی

 ام رس رفته بود! 

 ببخشید عزیزم! -

؟-  خویی
 اشکال نداره. تو صدات گرفته ست. مطمئنن
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تنگ شده بود. آره! خوبم. یه کم  دلم واسه مامان بزرگ-

 گریه کردم. 

 دوستت رو من یم شناسم؟-

ریف  هر وقت دیدمت برات تعنه تا حاال ندیدیش ! حاال -

 یم کنم . 

 باشه! مواظب خودت باش عزیزم! -

 حتما! یم بوسمت! بای! -

 رسی    ع ارتباط  را قطع کرد. کامران گفت: 

 خب پس! بیا با من بریم خونه ی ما! -'

 ابروهایم را باال دادم: 

 خونه ی شما؟ نه درست نیست! -

واسه جر درست نیست؟ مامانم خونه ست! بریم پیش -

! بیا دیگه؟یم آرومهم بشینیم. یه کم  یسر

رسش را روی یک شانه لش حم کرد. باشه ای گفتم و با او 

 همقدم  شدم. گفت: 

 واسه فردا آماده ای؟ -
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من؟ مگه من چکاره ام؟ عروس یگ دیگه ست. اگر چاره -

 حنی توی خواستگاری هم حاضن نیم شدم. داشتم

 سگرمه هایش را در هم کشید:  

 چرا؟-

 باال انداختم:  شانه

 سنی این کار شک دارم! چون به در -

 در را باز کرد: 

ام بگذاری! تو که - این تصمیم مریم هست . باید بهش احپی

 !  نیم توین توی زندگیش دخالت کنن

- 
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 نه نیم تونم! 
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مش حسن با دو سه باغبان دیگر در حال  کار بودند. پدر 

به عهده داشت.  آرزو وظیفه ی باغباین هر دو خانه را 

 : کامران گفت

 امروز به درختای آلبالو و گیالس و سیب کود مایع یم دن. -

- ! ن  مش حسن دستاش معجزه یم کین

 واقعا همینطوره! -

 به طرف ساختمان رفتیم. کامران داد زد: 

؟-  مامان! مامان کجایی

خانه گفت:  ن  رویا جون از آشپر

؟ -  اینجام عزیزم! برگشنی

 مهمون برگشتم! آره با یه -

خانه ن رسک کشید و من را که دید با تعجب  رویا جون از آشپر

 گفت: 

 آفتاب از کجا طلوع کرده که آشا اومده؟ -

 رس به زیر گفتم: 

 سالم رویا جون! مزاحم شدم! -
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! اتفاقا داشتم- عرصونه وا چه حرفیه! خوشحالم که اینجایی

. بدو بیا کمک کن!   یم بردم باغ پشنی

 گفت: کامران

 بابا کجاست؟-

ون! -  رفته  بپ 

 رو به من گفت: کامران 

م-  و بیام. برم یه دوش بگپ 

ن کردم. او رفت و من رویا جون رفتیم و در رسم را باال و پایی 

روی صندیل ها نشستیم. باغچه چمن پشت ساختمان 

چند برابر گلهای ادرییس را آبپایسر کرده بودند و طراوتسان

ن شده بود. رویا جون برای من چای ریخت و تکه ای چپ 

 خل بشقاب و به دستم داد: کیک گذاشت دا

؟ مامانت همه ی کاراشو انجام داده؟ مریم-  جر

حوصله ی حرف زدن از خانه را نداشتم اما مگر یم شد 

 کم بنشینم؟ گفتم: صمم ب
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. راستش  با اومدن خاله  یه کم - ن دارن کاراشونو یم کین

 تحمل اون فضا سخت یم شه

 رویا جون خندید : 

تفاقا من یگ دوساعت دیگه اما آقا فرهنگ  قند مجلسه! ا-

 با خواهرم یم رم واسه خرید لباس! 

- !  بسالمنی

لیشاال بعدش هم نوبت مرواست. با اینکه من همیشه -

یکردم که  فرداد به مریم عالقه داره اما خب انگار فکر م

 قسمت جور دیگه ای بود. 

موهایم را زدم پشت گوشم . مجبور بودم توضیح کوتایه 

 بدهم: 

. از طرفن خاله تمایل  آره مریم و - ن فردا د با هم صالح نرفیی

داره از مروا خواستگاری کنه! ناگفته نمونه که عماد هم یه 

 هم دوستش داشت.  مورد عایل بود و مریم

ن کیکش را خورد:   رویا جون تکه ای از چپ 

ا هر کدومشون کیل خاطر خواه دارن. تا قرعه - باالخره دخپی

 به نام گ بیوفته! 
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 یی هدف لبخند زدم. به رویا جون گفتم: 

 بله درسته! -

خدا خدا یم کردم بحث خواستگاری را تمام کند . وگرنه 

رفتم. و او رسید به بحث لباس و پارچه و بلند یم شدم و یم 

خیایط که برای من آسانپی بود. نیم ساعت بعد کامران آمد 

. صندیل را عقب کشید و نشست. رویا جون چای و 

 را خورد و برخاست: کیکش 

 من برم آماده بشم!  فعال با اجازه ! -

 وقنی رفت نفس راحنی کشیدم. کامران خندید . گفتم: 

 عذاب آوره! ره ی افراد اون  خونه  براماز حرف زدن دربا-

! یی خیال! -
 یه دخپی
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 نیم نگایه به او انداختم: 

ی حرف بزن که حال منو بهپی کنه! - ن  از یه چپ 

ی سینه اش گره کرد و من همزمان  صندل دستهایش را رو -

هایم را در آوردم و کف پاهایم را روی چمن های مرطوب 

 گذاشتم . او گفت: 

ات  - وع کردن. یم خوام یه دیوار کار تعمپ  خونه رو رسر

حفظ داخل  سالن رو آجر نسوز بزنم. شومینه رو هم گفتم

 پیدا کردم. با 
ی

.  واسه دور شومینه کایسر های قشنگ ن کین

وزه نقایسر شدن!  ال   جورد و فپ 

وای خییل قشنگ میشه. بعد فکرشو کن اگر آینه کاری هم -

 . اضافه بشه به اون فضا خییل قشنگ تر میشه

 رس تکان داد: 

لوسپی ها رو از یه عتیقه فرویسر توی ترکیه خریدم. بعدا -

ن جاست توی اتاقم.   بریم نشونت بدم. همی 

 پس خییل کارها انجام دادی! -

 را رس کشید: چایش 
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آره! یم خوام فرش دستبافت ایراین بخرم. اینو با هم بریم -

انتخاب کنیم! راستش این خونه یه زنگ تفریحه وسط 

 
ی

 ! زندگ

 بعد با شوق گفت: 

ن کردن بیا و بوته های ادرییس رو - حیاط رو که تعمپ  و تمپ 

 بکار. گلدونهای سفایل تازه یم خرم و کیل گل یم کاریم! 

وی چمن ها راه رفتم. حال خویی داشتم. برخاستم و ر 

 کامران حواسم را از خانه  پرت  کرده بود: 

ن از باشه! من از خدامه!  دوستیم دیگه! راستش م-

خونه خییل خوشم اومده ! یه جور خایص آرومه. بهش اون

 حس خویی دارم. 

خب این که عالیه! وقنی آماده شد؛ کلیدشو پیش تو -

ینجوری یی حوصله بودی برو واسه میذارم. یه وقتایی که ا

 خودت  اونجا و ریلکس کن. 

جوایی ندادم. چشمش به کتابم بود. دستش را پیش برد تا 

 رد که  پا تند کردم به طرفش و گفتم: کتاب را بردا

ا رو نشونم بدی؟-  یم شه لوسپی
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 دستش را پس کشید: 

 آره حتما! بیا بریم. -

پشت رسش کتاب و صندل و کیف کوچکم را برداشتم و 

رایه شدم. وارد اتاقش شدیم.  یک کارتن بزرگ آنجا بود. 

 گفت: 

 وسایلتو بذار و بیا کمک کن! -

 اتاقش نیامدهمدتها بود که به 
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ن را عوض کرده بود. تختش دو نفره  بودم. زن عمو همه چپ 

ن کارش هم نو شده بودند.  شده و فرش و کتابخانه و مپ 

شتم و رفتم به طرفش . با هم وسایلم را روی تختش گذا

ها را باز کردیم. لوسپی شیگ  به گپ  پالستیک ها و ضن

تماشای کریستال ها ازکریستال دستساز بود! من محو 
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بودم. تلفن کامران زنگ خورد. برخاست و رفت به طرف 

ش. نور از پنجره یم تابید داخل و از کریستال ها رد یم  ن مپ 

ی ک ف اتاق یم افتاد. شد و هفت رنگ روی فرش خاکسپی

من کریستال را در نور اتاق تکان دادم. کامران با کیس حرف 

 زد. صحبتش که تمام شد؛ گفت: 

 …آشا-

برگشتم به طرفش. کتاب سو و شون در دستانش بود. 

تزده نگاهم یم کرد و به صفحات را تند تند ورق زد. یط  حپ 

یک عکس العمل ناگهاین برخاستم و رفتم به طرفش. دستم 

 جلو بردم و کتاب را کشیدم. زور او بیشپی بود. نالیدم:  را 

 ب...بده کتابمو! -

مزده ام. در  نگاهش گره خورده بود به چشمان ترسیده و رسر

یک حرکت ناگهاین دستش را گذاشت پشت کمرم و من را 

 جلو کشید و با ناباوری گفت: 

؟-  باالی همه ی صفحات اسم منو نوشنی

ساس مور مور داشتم . لب گزیدم. روی گونه هایم اح

گوشهایم شعله ور بودند. خجالت کشیدم از بر مال شدن 
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کتاب را انداخت    نداد. دوباره ی  احساسم. اما او امانم

 روی تخت و لب هایش را چسباند به لبهایم. 

 را 
ی

او من را بوسید. نرم و آرام. و انگار از میان لبهایش زندگ

ی    ع تر پمپاژ شد. فرستاد درون من. تنم گرم شد. خونم رس 

روج را که برده بود باز پس داد. اینبار بوسه امان پر از 

ای رسگردان احساس خوب بود. انگار همه ی کشنی ه

چشمانم برگشتند به ساحل امن. انگار ستاره های درون

ن یادم رفت. مریم و عماد و  دوباره درخشیدند. همه چپ 

 رد: فرداد پر کشیدند. پر از کامران شدم. زمزمه ک

 گندم زاِر قشنگم! -

عقب رفت . دستپاچه شدم. نفهمیدم چطور کیفم را 

ون دویدم. حنی صند ل هایم را هم برداشتم و از اتاقش بپ 

جا گذاشتم. دمپایی های  کنار ورودی جلوی ساختمان را 

پوشیدم و دویدم . مش حسن  به من نگاه کرد. بابا کاووس 

د از نفس نفس جلوی در را جارو یم زد. او هم تعجب کر 

 زدنم.  گفت: 

 سگ کرده دنبالت؟-
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جواب ندادم. از در پشنی وارد ساختمان شدم. خودم را 

خانه و روی صندیل انداختم داخل ا ن تاق آذوغه ی کنار آشپر

نشستم و قلبم را چنگ زدم. بعد دستم رفت طرف لبهایم! 

 او من را بوسیده بود! من گندم زار قشنگش بودم. 
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ن را آماده کرده بودم.  و حاال نشسته سفره ی  هفت سی 

بودم و با لذت نگاهش یم کردم. در این چند روزی که  

ا پیش من ب  ود؛سمپ 

 

جرات پیدا کرده بودم  و هر جایی را که کنکاش نکرده بودم  

ن را  و چند تکه ظرف برنچی  ؛ واریس کردم. از جمله زیر زمی 

ن  پیدا کردم.   قدییم در زیر زمی 

ن را درونشان با سم ا برقشان انداختم  و حاال هفت سی  پ 

 چیده بودم. 
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ن هم خودم حاشیه دوزی   ن رنگ زیر هفت سی  مخمل سپی

 م . کرد

فردا عرص سال تحویل یم شد و من تنها بودم. آمدن رویا  

جون و کرانه به تاخپ  افتاده بود؛  اما خانه اشان کامال نو 

ن  کامران به طول نوار شده و منتظر ساکنینش بود. برگشیی

انجامیده بود. تنها ارتباط ما پیام های هر روز صبحش بود. 

پی کالس های احوال پریس ساده، خپی نیامدن مادرش، خ

چند روزه ای که در دیی انجام یم شد و او به عنوان لیدر 

باید حضور پیدا یم کرد و سوال و پرس هایش درباره ی 

 ان. کیس از خانه ی بابا مهر مزاحمت یا آمدن

کلماتش خییل عادی و دور از هر گونه احسایس بودند . 

ویل من هر شب آن لحظات همخوایی امان بعد از سالها را 

 تدایع یم کردم. 

دلم برایش تنگ یم شد و راه به جایی نیم بردم. از آن وصل 

ی نگفته بودم.  ن  به مریم چپ 
 ناگهاین

ا من را  مثل یک راز درونم حفظش یم کردم.  مریم و سمپ 

تنها نیم گذاشتند. اما مریم دو سه روز اخپ  را درگپ  کارهای 

ا تصادف کرده و او هم مجبور  سال نو بود و برادر سمپ 
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شده بود؛ سفر اضطراری به شمال داشته باشد. من دوباره 

 تنها مانده بودم. اما گذر روزها باعث شده بود ؛ 

سم.  در تمام روزه ن بپی ای کمپی از آسیب احتمایل معی 

ون از خانه نرسیده بود. درها و قفل ها و گذشته پایم به بپ 

ن ها برایم مثل هوا اهمیت داشتند. خودم را با خانه دوربی 

 به گل و گیاه رسگرم
ی

کرده بودم. هر چه را یم تکاین و رسیدگ

 تهیه یم کرد.  خواستم ؛ برای عیل یم فرستادم و او برایم

 هیجاین و  گایه وقتها به این فکر یم کردم که
ی

از آن زندگ

ن ها به کجا  دنیا گشیی

رسیده ام! اما بعد زبانم را گاز یم گرفتم و از خدا عذر  

خوایه یم کردم. من این گوشه نشینن را دوست داشتم. 

 روحم داشت تکه هایش را  به هم یم دوخت . 

دیده بودم؛ اما از اینکه  درست است زخم خورده و آسیب

 کامرانم خوشحال آشای توبه کرده ام و ای
ی

ن که میان زندگ

 بودم. 
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سفره ی هفت سینم چند شاخه شکوفه ی بادام و 

 بیدمشک کم داشت. 

به حیاط رفتم و از شاخه ها چند تایی با قیچر باغباین جدا  

 کردم. 

ای بوته های رز درون  باغچه های حاشیه هم رزخه

 داشتند. 
ی

 قشنگ

اختمان . خانه بوی چند تایی چیدم و برگشتم داخل س

ی یم داد.  ن  تمپ 

 

بوی بهار و فصل نو. موزیک مالییم گذاشتم و به  

ینن های عید را درست کنم.   شپ 
خانه رفتم تا بافی ن  آشپر

 گردویی  
ینن ا کلوچه ی نخود و شپ  دو روز پیش با سمپ 

 درست کرده بودیم. 
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ز نارگیل و پسته درست کنم. کامران عاشق یم خواستم لو 

 ینن بود. این دو شپ  

 تمام دقتم را به کار گرفتم. 

که تازه داشتم روی لوز نارگیل را با لیسک صاف یم کردم

 صدای زنگ آیفون آمد. 

 

تکان شدیدی خوردم. ترس و وهم با هم پریدند درونم. 

ی  دستانم را با پیشبندم پاک کردم و همانطور که شماره

 عیل را یم گرفتم ؛ به طرف آیفون رفتم . 

  

 ن بود! لبم را گزیدم و چشمانم اشک آلود شدند. ماما

آنجا ایستادم و تصویرش را نگاه کردم. نگاه نگرانش و  

 موهای طالیی اش را. 

 این پا و آن پا یم کرد. دوباره زنگ را زد. 

 

 چکار کنم. نیم دانستم 
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عزلتم و تنهایی هایم  دلم را کوچک کرده بود.  دوباره  

د.   دستش را روی زنگ فشر

تردید گویسر را برداشتم. متوجه شد و صورتش را جلو  با 

 آورد: 

م ! -  آشا...مامان ...دخپی

 

منن که مدتها محبت مادر را نداشتم؛ دلم ضعف  رفت 

 برای کلماتش. 

خودش جمع انگار هر کدامش عمیق ترین  محبتها را در 

 کرده بود. گفتم: 

 سالم مامان! -

 صدایش جان گرفت: 

 رو باز کن! سالم عزیز دلم! آشا در -

 گفتم:   

 چکار داری مامان؟ . -
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 شادی چهره اش پر زد. دست کشید به شالش و گفت: 

م! بذار بیام داخل. -  دلم برات تنگ شده بود دخپی

 ابروهایش کج و معوج شدند  و دهانش جمع شد. 

اینها حاالت قبل از گریه اش بودند. نتوانستم بیش از  

شت که چه شده و مقاومت کنم. مادرم بود! فرفی نداآن

نشده بود و فرفی نداشت که چقدر زمان از آخرین مهرش 

 گذشته بود . 

 دل من طاقت غمش را نداشت. گفتم: 

 باید بیام قفل ها رو باز کنم. -

 باشه ! منتظر یم مونم. -

حیاط را باز کردم ؛ و تا وارد حیاط شد؛ من را در وقنی در 

د.  خودم را آغوش کشید. الغرتر از دفعه ی پیش شده بو 

ون کشیدم .چهره اش رنگ پریده بود . زود از آغوشش بپ 

 در را بستم و دوباره قفل کردم و گفتم: 

 بفرمایید! -
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و راه افتادم به طرف ساختمان. او هم پشت رسم یم آمد. 

قهوه ای و شال سیاه پوشیده بود. مبل نشیمن ژاکت نازک 

 را نشان دادم: 

 خوش اومدی مامان! -

. نگاهش به پیشبند چهار خانه ی روی دستپاچه بودم

اهنم بود. گفتم:   پپ 

 

 433،#پست

 

 

ینن درست یم کردم-  …داشتم شپ 

 بعد دو قدم عقب رفتم: 

 

 چای آماده ست! -

 االن بر یم گردم.  
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خانه رفتم و تکیه زدم به کابینت و پا تند کردم و به  ن آشپر

 نفس کشیدم. 

ن پهن بود. از اینکه قرار بو   د مامان چه بساط لوز روی مپ 

 بگوید و اینبار چطور ناراحتم کند یم ترسیدم. 

فنجان ها را  درون سینن گذاشتم. اما مامان فرصت نداد و  

خانه آمد. گفتم:  ن  به آشپر

 االن میام! -

ن بود :   چشمش به مپ 

 

ن جا خوبه! هم-  ی 

وع به  ن و چاقو را برداشت و با دقت رسر رفت به طرف مپ 

 لوزها  کرد. بریدن

نگاهش یم کردم. برای چند ثانیه انگار  سینن به دست

ان  زندگیمان ترمال بود. انگار من هم مثل همه ی دخپی

شوهر کرده بودم و مامان یک روز قبل از عید آمده بود تا 

ن شود.    از خانه داری من مطمی 
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 مامان چاقو را اریب روی لوز یم کشید : 

 فکر نیم کردم یادت مونده باشه! -

ن گذاش  تم : سینن را روی مپ 

 

ینن رو خودت - هر سال چند نمونه مشخص از  عید شپ 

. حنی  درست یم کردی. لوز و قطاب  و کلوچه ی نخودجر

ینن یم خرید ؛  اگر بابا مهران کیلو کیلو شپ 

 ! باز هم دست بردار نبودی 

مامان از جهت مخالف چاقو را  روی لوز کشید . تا در 

 نهایت تکه های لوزی به دست آید: 

چه کوچک قرمز داشنی که همه ی یادمه ی- ه دفپی

! اون ی رو توش یم نوشنی ن عیدی که هفده دستورهای آشپر

 سالت بود و یه سینن لوز رو خودت تهیه کردی یادمه

 

 434#پست
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 لبخند لرزاین زدم: 

 همش از هم وا رفت! -

 

 مروا و مریم هه رو با قاشق خوردن! -

 اشکم را پاک کردم: 

 

ینن نخ- چاق یم گفنی زیاد شپ  ورین . کیس طرفدار دخپی

 نیست! 

 

پودر پسته را برداشت و با نوک انگشت  وسط لوزی ها 

 یک کوه کوچک از پسته ریخت: 

 مادر خویی نبودم! -
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 جوایی ندادم. در عوض گفتم: 

لوز پسته ای درست کردم. خنک شده بیارم با  یه سینن -

 چای بخوریم! 

 کارش تمام شد. سینن را برداشت و داد دستم: 

ه! ا-  ینو بذار توی یخچال تا خودشو بگپ 

 

روی صندیل نشست. من  درون بشقاب چند تا تکه لوز 

ه  ن ن نشستم. خپ  پسته ای گذاشتم و برگشتم و روی مپ 

 صورتم بود: 

بودم. توی این روزها چندین بار خواستم آشا! نگرانت -

 بیام ویل مریم اجازه نداد. گفت حالت رو بد یم کنم. 

 کنه؟آدم حالشو بد یمراست میگه؟ مامان  

 جواب ندادم. ادامه داد: 
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این دوری و دلخوری ها تقصپ  تموم این اتفاقها و تموم-

 منه؟ 

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

ش تقصپ  خودم-
 ه! نه! بیشپی

 

ه ی انگشتان کشیده و  . من خپ  ن دستش را گذاشت روی مپ 

پوست سفید دستش شدم. حلقه و پشت حلقه ی 

های آیی برآمده ی پشت دستش، الک  ارزشمندش. رگ

 صدفن که روی ناخن های مرتبش زده بود. 

 ادامه داد: 

ن مامان! وقنی یه بچه ای توی زندگیش خطا یم کنه ؛ - ببی 

یم شه. این به معنای اون نیست  از طرف والدینش تنبیه

که مادر یا پدرش دوستش ندارن. اون روزی که فهمیدم 

ند سایل که ندیده بودمت رو اومدی تموم درد و ناراحنی چ

 خایل کردم. اما خدا شاهده که دوستت دارم. 
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یم. یادت نیست که وقنی بندرعباس بودیم؛ چطور  تو دخپی

 جونم شستم؟برای نجات خودم و شماها  دست از 

 مقابلش: فنجان چایش را گذاشتم درون نعلبگ و گذاشتم

- 

 

 435#پست

 

 یادمه مامان! 

که توی همه ی نیستم. قبول دارممن از دست تو ناراحت  

 سالها برام زحمت کشیدی. 

 

ن کردی. دوستم داشنی    رفاهم رو تامی 

من راه خطا رو رفتم. کیل دلیل موجه و غپ  موجه برای 

 شتم. به خودم و شما آسیب زدم . اشتباهم دا

ش بدم. بیشپی   ویل همه ی اینا گذشته. من نیم تونم تغیپ 

 شدم.  خراب و داغوناز همه خودم
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 …با آبروی همه بازی کردم. اما

 

گونه کنم. به چشمان اندوهبارش و به استخواننگاهش یم

ون زده:   اش که بپ 

 فکر نیم کنید ؛ چرا یه کم-

 

نمیاد رها کردم و رفتم؟ چرا یادتونجر شد که خونه رو 

ن  و آواز با من چکار کردن و چه وصله ای به پیشونیم  معی 

 زدن؟ 

 

؟  نمچرا یادتون ن ونم انداخیی یاد که پا برهنه از خونه بپ 

اصال یه سوالمو جواب بده؛ باورت یم شه که من یی گناه 

 بودم؟

 

باال  مردد نگاهم کرد. دهان باز کرد تا حرفن بزند. دستم را 

 آوردم: 
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خودتو اذیت نکن مامان! یم دونم که هنوزم باورت نیم -

برو از  شه که من مقرص نبودم. اما بعد از این همه سال

ت واقعا جر بوده. مامان از آواز  ن دخپی س. برو ببی  ن بپر معی 

س! بگرد و جواب سواالت رو خودت پیدا کن!  تا باورم  بپر

! بابا مهران برای من اسطوره بود   . کنن

 

بابای عزیزم بود اما جایی که باید یادش یم موند من همون  

ن کیس بود که به من برچسب  آشای معصوم هستم؛ اولی 

  هرزه رو زد. دخپی 

نوک دماغش رسخ شد. چشمانش اشک آلود شدند. ادامه 

 دادم: 

مامان من توی همه ی سالهای زندگیم تورو کم داشتم. -

مهربونیت رو. اون لحظه هایی محبتت رو، اعتمادت رو و 

؛  که نیاز داشتم باورم کنن

 نکردی!    
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حاال چه فایده داره ؟ من یم دونم که دلت نسبت به 

ی ک  ه هرجایی بوده چرکینه. دخپی

 دستش را باال آورد: 

 نه نگو! دیگه به زبون نیارش! -

 گذشته و تموم
ی

؟ مگه نیم گ شده؟ چرا بهش فکر یم کنن

لعنت یم فرستم. تو ذهنم به شیطونمیاد توی من هر وقت

 االن شوهر داری. زن کامران شدی! 

 چند روز دیگه رویا جون و کرانه میان! 

؟با هم چرا شماها نیم گم ن  نیستی 

 

 چرا رابطه ها خرابه؟ 

 

جوایی ندارم بدهم. مگر یم شود که رویا جون در یط این 

 من مطلع نشده باشد؟ مگر یم شود که 
ی

سالها از بیچارگ

 نداند چه اتفاقایی افتاده. 
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چقدر مامان  ساده فکر یم کند. عوض پاسخ به حرفش   

 گفتم: 

 آواز رفته؟-

 

ن ورس شد و شانه ه تالطمش تمام ایش فرو افتادند پایی 

 تکان داد: 

 

 آره رفت. اون اینجا آروم و قرار نداره! -

؟- ن جر  معی 

 

ن - چند روز هست که رفته سفر! با دوستاش رفته. معی 

 اون آدم قبل نیست ؛ خییل عوض شده. دیگه 

 باورم نیم شود! 

 

 پوزخند زدم و به چای اشاره کردم: 

؟چایت رو بخور مامان! بابامهران یم -  دونه اینجایی
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ن تکان داد و استکان چای را برداشت:   رسش را به طرفی 

 نه نیم دونه! -

کینه ای هست! ممنوع کرده که من بیام اینجا. بابات یه کم

 …امروز واقعا دلم طاقت نیاورد. فردا عیده و اما 

بغض کرد. مامان برای من ناراحت بود! برای تنهاییم دل یم 

 دم و دستش را گرفتم: سوزاند. دستم را جلو بر 

حق داره که منو دوست نداشته باشه! اما خییل بابا مهران-

 که دلت هوای دخپی خطاکارت رو کرد! خوشحالم

 

 هر وقت دلت تنگ شد بیا اینجا مامان!  

 ممنونم. -

 دور و ورش را نگاه کرد: 

خونه باصفاست! - ن  چقدر این آشپر

 زد: بعد به من که نگاهم به چهره اش هست چشم یم دو 

- 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2119  

 436#پست

 

 

 ران کجاست؟کام

 

دلم خواست نقش یک دخپی خوشبخت را بازی کنم. 

ی که در خانه ی بخت تمام هم و غمش عشق به  دخپی

 شوهرش هست: 

 

ن واسه فردا الزم - ن مپ  ون.  یه مقدار چپ  کامراان رفته بپ 

 داشتیم  . دیگه االن هاست که برگرده! 

ده شد از اینکه حنی نیم دانس تم  که کامران تا و دلم فشر

 ا بر یم گردد یا نه. فرد

 مامان بقیه ی چایش را خورد و برخاست: 

 من دیگه یم رم. -
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من هم در حایل که هول و دستپاچه بودم و نیم دانستم 

 چه عکس العمیل انجام دهم ؛ برخاستم: 

 باشه! -

 پلک زد و مردد دستانش را باز کرد: 

 یم شه بغلت کنم؟-

 

به طرفش. اما مشیدم و دو قدم برداشتلبم را داخل دهانم ک

قدرت بغل کردنش را نداشتم و این او بود که من را در 

د و گونه ام را بوسید و من بوی او را به ریه  آغوشش فشر

که دستانم را دور هایم کشیدم. و آنقدر حس خویی داشتم

دمش.   تنش گره کردم و به خودم فشر

داده بود! کیم  مامان رفت ؛ در حایل که به من حس خویی 

اعتنا ، کیم دلسوزی و مهرباین اش برایم مثل بمب انرژی 

ن   بود. لبخند روی لبم  دائیم بود و با دانسیی

ن به سفر رفته، آواز به فرانسه برگشته و مامان   اینکه معی 

 کیم به من اهمیت داده ؛
ی

 حنی شده از رس دلتنگ
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 تنهایی شب را به آرایم پشت رس گذاشتم و در یط چند  

 ترس خوابیدم. شنی بود که بدونوقت اخپ  تنها 

 

 437#پست

 #حال

 

 

چند سال بود که اینطور بوی عید و سال نو را حس نکرده 

 نکرده بودم. نه 
ی

بودم. چند سال گذشته را انگار؛ اصال زندگ

هفت سینن در کار بود و نه ذوفی برای یک سال جدید. من 

 متفاوتم گم شده 
ی

بودم و تمام در الیه های عجیب زندگ

 واقغ گسسته بودم.  بند
ی

ها ی احسایس و عاطقن را با زندگ

ن شده بودم که کامران نیم آید. اما یم خواستم  تقریبا مطمی 

ی پلو و مایه پختم .  ن  کنم. سپی
ی

روز عید را مثل دیگران زندگ

اما میل لب زدن به آن را نداشتم. ژاکت نازگ رو 

اهنم ن بود. روز خورشید تاباپوشیدم و رفتم به حیاط. امپپ 

به صدای پرنده ها گوش دادم. یی هدف باغچه ها را واریس 
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کردم. ردیف گلدان های کنار حوض را مرتب کردم و دسِت 

آخر با شانه های افتاده برگشتم داخل و روی کاناپه 

خطش در ذهنم نماند. نشستم. کتاب خواندم اما حنی یک

ر خاطراتم را مرو  مثل آدمهایی که سالها در عزلت هستند. 

کردم. و بیشپی خاطره هایم را با کامران. به سال تحویل 

نزدیک یم شدیم. برنامه های تلویزیوین پر از زرق و برق و 

تحویل سال را که زدند؛ من  لبخندهای عریض بودند. توپ

با شعله ی شمع بازی یم کردم. هیچ آرزویی نکردم! یم 

ود هر چه که قرار بخواستم خودم را بسپارم به خدا. به 

پیش بیابد. پافشاری پاسخگو نبود. تقدیر را خدا یم چید. 

حنی یک خواسته و تمنا فقط آرام بودم. انگار درون ذهنم

ن کامران  هم نبود. روزهای گذشته در دعا کردن برای برگشیی

قبل از تحویل سال گذشته بود و هیچ پاسچن دریافت 

ی یم توانست ن اهمیت داشته  نکرده بودم. دیگر چه چپ 

ا زنگ زدم .  با شد. سال که تحویل شد؛ به مریم  و سمپ 

تماس های کوتاه دو دقیقه ای! و بعد شماره جنان را 

 و باز یی پاسخ ماند. گرفتم
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ی پلو را یم ریختم درون بشقاب که در زدند.  ن داشتم سپی

ش سال نو را  فکر کردم حتما مامان است. آمده تا به دخپی

یک بگوید. دو   ن! او بود! کامران ! یدم به طرف آیفو تپی

این که طول حیاط را چطور یط کردم و چطور قلبم تند 

تند زد و دو بار کلید از دستم افتاد تا توانستم قفل ها را باز 

کنم به کنار و اینکه وقنی در را باز کردم و نتوانستم یک 

 کلمه هم بگویم جای خودش! 

 

 438#پست

 

 

 او بود که گفت: 

؟آشا سالم-  !خویی

 صدای ضعیف گفتم: و من با 

 س...سالم کامران. سال نو مبارک! -
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و رسم را باال بردم و به چهره اش نگاه کردم. صوریی که 

ش را بلد  ن آنقدر در ذهنم تصورش کرده بودم که همه چپ 

بودم. چمدانش را کشید داخل حیاط و در را بست. نیم 

. تصورش را دانستم باید چکار کنم. این او بود که بغلم کرد 

؛ تنن و روج که روزها در هجر بوده و حنی امیدی به کنید 

چیده تا به بازگشت نداشته و دالیل زیادی را کنار هم

ن  خودش ثابت کند که معشوقش به یادش نیست؛ این چنی 

در آغوش گرم  معشوق فرو رود. صورتم چسبید به پالتوی 

 یم داد. حنی د 
ی

کمه ی سیاهش . بوی عطر و رسما و ماندگ

حس خویی منتقل یم کرد. ده لباسش روی پوستمفلزی یخ ز 

 کنار گوشم گفت: 

 عیدت مبارک آشا! -

در آغوش گرفتنش شاید چند ثانیه بود اما به اندازه ی چند 

سال طول کشید. خون یخ زده ی درون رگهایم را به جریان 

 انداخت. او گفت: 

 د! که برای سال تحویل خونه باشم ؛ اما نشتالش کردم-

 بود ؛ وقنی گفتم:  لبخندم لرزان
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 اشکال نداره! بیا بریم داخل! ناهار خوردی؟-

عادی رفتار کنم. ته دلم یم لرزید از اینکه مثل یم خواستم

زن و شوهرهای دیگر یم شدیم. از اینکه تمام اما و اگرهایم 

معاشقه و تسخپ  تن اشتباه از آب در آمده بود. بعد از آن

 م را پس زدم. تمام افکار ترسناک

ن را که دید خندید و گفت: س  فره ی هفت سی 

چند ساله که این ظرفها توی انباره ! دل و دماغ جال -

 دادنشون رو نداشتم. چه قشنگ شدن! 

دستانم را در هم گره کرده بودم و کیم آنطرف تر ایستاده و 

نگاهش یم کردم. کاش یم فهمید که االن فقط یم خواهم 

 شم. گفتم: چسبیده به تن او با

ون نیم رفتم. پس کیل وقت - بیکار بودم. و از خونه بپ 

 که پر کنم! اضافن داشتم

 از رس شانه نگاهم کرد. گفتم: 

 …من ناهار رو آماده کنم-

خانه رفتم. کاش یم دانست وقنی  ن و رهایش کردم و به آشپر

آن طور لز رس شانه نگاه یم کند ؛ در حایل که یک لنگه ی 
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ای خوش فرمش میان سایه است و لبه ابرویش کیم باالتر 

د؛ چقدر جذاب است.  ی ته ریشش کیم انحنای باال یم گپ 

چطور دل و ایمان من را به باد یم دهد. هر چه سلیقه 

داشتم به خرج دادم و سفره را چیدم. غذایی که فکر یم 

ن بود. ؛آخر رس شامکردم  عیل یم شود؛ روی مپ 

همان بوی عطر ، لباسهایش را عوض کرده بود.  همان 

. انگار دلم خنک بود. 
ی

ن و همان مرد همیشگ مدل راه رفیی

ن نشست و گفت:   پشت مپ 

- !  به به چه غذایی

 : زمزمه کردم

 نوش جان! -

ن  ن برداشیی  قاشق و چنگال گفت: حی 

 

ن روبراهه؟-  اتفاق خایص که نیافتاده؟ همه چپ 

 نه اتفافی نیافتاده. فقط دیروز مامانم اینجا بود. -

ن جوی  لقمه اش گفت: دن حی 
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 خب! -

 شانه باال انداختم: 

 

 439#پست

 

 دلش تنگ شده بود! -

 پوزخند زد: 

 تازه یادش اومده؟-

 یم برن. باالخره آدما یه جایی یر به اشتباهشون-

 کیم تریسر ریخت کنار بشقالش: 

 اما گایه خییل دیر یم شه! -

 نگاهش کردم: 

مامانمه! نیم تونم  دلشو بشکنم. با اینکه دل -

ن   ستم از همه اشون! هچرکی 

 و به فکر فرو رفتم. او گفت: 
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 خب بیا حرفشو نزنیم!. مایه از کجا آوردی؟-

 لبخند لرزاین زدم: 

 خرید! دیروز به عیل گفتم برام-

 جرات دادم و گفتم: و به خودم

 تو چرا اینبار اینقدر دیر اومدی؟ -

کنفرانس و یه رسی کار دیگه داشتم . راسنی مامان و کرانه -

 فردا میان! پس 

 بیخودی دلشوره گرفتم و لبم را گزیدم: 

 خوش اومدن! -

 بعد طاقت نیاوردم و گفتم: 

کامران!  چرا او روز صبح که رفنی هیچ یادداشنی برای من -

؟  نذاشنی

 دهانش از جویدن وا ماند. اخمهایش در هم رفتند و گفت: 

 غذاتو بخور! بعد درباره اش حرف یم زنیم. -

بود! اما او غذایش را کامل خورد. و  دیگر اشتهایی نمانده

ن غذا خوردن از کنفرانس و ترفیعش گفت. از زن  حی 
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ن قاره ای در هواپیما زایمان  الیایی که در یک پرواز بی 
اسپی

کرده بود. از مردی که او را با پشش اشتباه گرفته بود. 

عکسهای بچه ی کرانه را نشانم داد. لبخندهای عریض و 

که در و من مدام به این فکر کردم سفید و قشنگشان را 

روزهای گذشته چقدر تنها بودم و چقدر خوشحال بودم که 

 حاال او کنارم هست. 

 

 440#پست

 

 

چای عرصانه را که ریختم ؛ با ذوق لوزهای نارگییل و پسته 

ای را هم در ظرفن چیدم و به سالن رفتم. نشسته بود روی 

ن کنار پنجرهکاناپه و به سفره نگاه یم کرد. این  ی هفت سی 

خودش بدیع ترین و زیباترین تابلوی زندگیم بود. سینن 

ن گذاشتم و روی کاناپه تک نفره نشستم.  چای را روی مپ 

ن و بعد  بوی هل چای باعث شد نگاهش بیافتد به مپ 

 لبخندش عریض شد. با همان صدای بم و آرامش گفت: 
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پر  یاد چند سال پیش افتادم. اون عیدی که با یه بشقاب-

از لوز اومدی خونمون. مامان و بابا رفته بودن لندن پیش 

 کرانه! 

 حرفش: میانپریدم

چند ماه گذشته بود از روزی که فهمیده بودی ؛ من -

 حذف شدین نیستم! 

ن بود:   نگاهم کرد. نگاهش تپ 

لوزها رو بعد از سال تحویل آوردی! اون موقع شب همه -

 خواب بودن! 

 تو تنها بودی و دلم پیش تو بود! کلید اینجا رو داشتم! -

آه کشید. فنجان چای را برداشت و یگ از لوزها را با 

دوانگشت  از روی بقیه لوزها جدا کرد و کنار نعلبگ اش 

گذاشت. من با او نه از رس یی حرفن که به خاطر سبک و 

ن  ن به سنگی  کردن حرفهایم و تالش برای نسنجیده نگفیی

کاری کرده باشم ؛ فنجان سکوت یم رسیدم. برای آنکه  

 چایم را در دست گرفتم . کامران گفت: 

 خونه و این سفره زحمت کشیدی! خییل واسه این-
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باید یم گفتم ؛"مگر اینجا خونه ی خودم نیست؟ پس با 

 جان دل کار کردم". اما گفتم: 

 بیکار بودم کامران! باید وقتمو پر یم کردم! -

 نیافتاد؟کیس مزاحمت نشد؟ اتفافی -

 ی هل در مشامم پیچیده بود: بو 

فکر یم کنم دیگه به اندازه ی گذشته برای کیس نه ! من-

مهم نیستم. ادما در یط این سالها عوض شدن! ترس من 

ن بود ؛ یعنن اول اون و بعد بقیه.   لز معی 
توی زندگیم بیشپی

ی  ن ن  دیگه واسم ترسناک نیست! چپ  اما حاال فهمیدم معی 

ن ارزشمندی...  ست بدم! هیچندارم که از د  چپ 

چایش را  نوشید و بعد لوز را در دهانش  گذاشت. دوباره 

 چای  نوشید. گفت: 

 شاید چون االن من پشتیبان تو هستم! -

 ماتش شدم. لوز دیگری برداشت . گفتم: 

شاید یگ از دالیلش این باشه . اما دلیل اصلیش منم! -

ن  و تجربه کردم که دیگه معی  ن تونه نچون من اونقدر همه چپ 

سونم.   بپی
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ون زد. اما لبخند نشاند  به وضوح دیدم که رگ پیشانیش بپ 

 روی لبانش و گفت: 

 441#پست

 

 

- !  خب باید بهت عیدی بدم! یم توین خودت انتخابش کنن

که به زنش عیدی یم داد ؛ که دلش را به مثل هر شوهری  

دست یم آورد؛ او هم یم خواست دلم را به دست بیاورد. 

 گفتم: 

ی که یم خوام رو نتوین پس بدی! شاید - ن  چپ 

 ابروهایش را در هم کشید: 

 پس بدم؟ اون چیه؟-

 دستم را گذاشتم روی قفسه ی سینه ام: 

 گردنبندم! اونو پس بده! گردنبند ادرییس رو. -

 ش کردم! گم-
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 دهانش نیمه باز ماند. 

بخدا که در چشمانش برق اشک را دیدم. یم دانستم  

ف سفرش! پشت قاب جعبه گردنبند کجاست. داخل کی

ی ساعت عمو سامان!  جواب دیگری  نداد. در عوض 

 برخاست و گفت: 

عیدی هات توی اتاقته!  در ضمن لباساتو بپوش تا بریم -

 جا خونه ی مریم .شام دعوتیم اون

قلبم با درد یم کوبید. چرا با دلم راه نیم آمد. اگر من را 

چه بود؟  بخشیده بود ؛ پس این  کش دادن ماجرا برای

 فنجان را رس کشیدم و برخاستم: 

 خییل ممنونم برای عیدیت. باشه  حاضن یم شم. -

به طرف اتاق! گردنبند را نیم داد اینها را گفتم و پا تند کردم 

 و این یعنن هرگز من را نبخشیده بود. 

عیدی هایش زیاد بودند. لباس و عطر و کفش و...همه ی 

هایی که یک زن را خوشحال یم  
ن خوشحال کنند ؛ اما منچپ 

ن رسیده بودم که هیچ نشدم.  من به درجه ای از دانسیی
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و یی خوشحالم نیم کرد. من فقط  خلوص یم جالل و جپی

 خواستم. 

 که آورده بود را 
ی

ایی رنگ
آماده شدم. همان لباس مخمل رسر

پوشیدم، همان عطری که پسندیده بود و همان کفش 

الها قبلش یم ظریقن که من را یاد جشن خداحافیطن س

انداخت. پالتوی سیاه را روی لباسها تن کردم و کیف و 

به سالن رفتم. او آماده بود! کت و شلوار شالم را برداشتم و 

اهن ه ! نگایه گذرا به رس تاپایمو پپ  کرد و تالش کرد که تپ 

 نگاهش نماند روی چهره ام و گفت: 

شه تازه بریم رس راه یه  دسته گل هم بخریم  .  هر جر نبا-

 عروس و دامادن! 

خواسته اش بودم. یی حرف و یی مخالفت. نه به من تسلیم

نکه او حرف آخر را یم زد ؛ بلکه به این دلیل که من خاطر ای

عاشقش بودم. و او چند وقت پیش با تصاحب دوباره ی 

 تنم عشق را به من برگردانده بود. 

ود. خانه ی مریم همان  بود! فقط کانونش گرم تر شده ب

 فرداد گل را لز من گرفت و گفت: 
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؟ از اون قاره به این قاره ا-  ومدی؟باالخره قابل دونسنی

 

لبخند یی معنایی زدم. مریم گونه ام را بوسید و پالتو شالم را 

 گرفت: 

 چقدر برازنده شدی عزیزم! -

به کامران که با فرداد مشغول تماشای آکواریوم بود نگاه 

 کردم: 

 سلیقه ی کامرانه. -

 مریم دستش را گذاشت پشت کمرم و گفت: 

ن تا واست چای بیارم. -  بیا بشی 

. خییل ذوق زده ام     که خواهرم اومده خونه ام عید دیدین

 

 442#پست

کامران آمد و کنار من روی مبل نشست. فرداد به دنبال 

خانه رفت. کامران از جیب کتش یک جعبه ی  ن مریم به آشپر

ون آورد و روی پایم گذاش  ت: کوچک بپ 
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ن دعوا کردم و کتک کاری - هدیه اشونه. شب عقد با معی 

. نشد کادوشونو بدم. توی خیابونا شد و بعدم ول گشتم

 وقنی برگشتم که جشن تموم شده بود! 

ن و  جعبه را کنارم گذاشتم و به صحنه ی کتک کاری معی 

 فکر کردم. کامران

ن تا آسمان با فرداد  مریم رسحال و شاد بود. رفتارش زمی 

شده بود، نگاهشان که به هم یم افتاد؛ عشق  فوران  عوض

 یم کرد از چشمانش . 

ینن تعارف   کاسه ی آجیل را  گذاشت کنار بشقابم و شپ 

 کرد. 

دلشوره ی بیخودی گرفته بودم از اینکه امشب که 

خانه امان باید چه حرکنی کنم. باید چطور زین برگشتیم

ن روی قلبم سنگینن یم کرد. حو  اس پرت باشم! همه چپ 

بودم. وقنی کامران بازویم را گرفت ؛ یکه خوردم. و هاج و 

 فت: واج نگاهش کردم. او گ

جان رو حواست کجاست آشا؟ نیم خوای کادوی مریم-

 بدی؟ 
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رس تکان دادو جعبه را به مریم دادم. مریم به بهانه ی آماده 

خانه. فرداد دو کردن ن شام من را پشت رسش کشاند به آشپر

 ی  آورد رو به کامران گفت: جام و یک بطر 

 بیا به سالمنی سال نو یه لنی تر کنیم! -

 مریم گفت: 

 چرا حواست پرته؟  گو ببینمخب ! ب-

 من موهایم را پشت گوشم راندم: 

ی نیست! - ن  چپ 

 ایستاد و دستانم را گرفت: مریم روبرویم

آشا ! به من اعتماد کن عزیزم! مگه من و تو جز هم کیو -

 داریم؟

را نداشتم. روزها و سالها حرفهایم را درونم انبار واقعا کیس 

 درد و دل کردن. گفتم: کرده بودم و حاال نیاز داشتم به 

رابطه ی من و کامران عجیب و غریب شده! نیم دونم -

 کنم یا خنن  
ی

باید چکار کنم! نیم دونم باید در برابرش زنانگ

 باشم! 
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 روی صندیل نشستیم. مریم گفت: 

 دن دبشو به دستقطعا با محبت کر -
ی

ی! چرا زنانگ میپی

ن آشا  ؟ شما دوتا همدیگه رو دوست دارین. ببی  اگر یم نکنن

خوای نگهش داری و رابطه ات رو ترمیم کنن باید تالش 

 .  کنن

 ناامید گفتم: 

 

 من خونه اشو مرتب کردم. سفره ی عید انداختم. 

 

ینن مورد عالقه اشو پختم. هر کاری که یم شد کرد رو  شپ 

 …دادم انجام

 مریم خندید: 

اینا یه طرف ماجراست. همه ی زنا یم تونن این کار رو -

. اون ن یم تونه بابت همه ی اینا کیس رو استخدام کنه .  بکین

مثل تموم سالهایی که تو نبودی. تو باید احساست رو 

. مطمئنم که بلدی!   خرجش کنن
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لبم را گزیدم . جایی از ذهنم خجالت یم کشیدم از اینکه 

به خاطر گذشته ام  اینطور اطمینان داشت. بغض  مریم 

 کرده گفتم: 

 بودن ؛ مردای زیادی توی زندگیم -

 

ی من نبود! نیازی به خرج کردن احساساتم  اما نیازی به دلپی

نداشتم. من انتخاب یم شدم. حنی جبل هم منو انتخاب 

 …کرد

 مریم یی هوا و تامل بغلم کرد و گفت: 

که من فقط یم خواستم بگم منظورم این نبود! ببخشید! -

و با احسایس که حتما بلدی دوباره دل تو اونقدر مهربون

 مران  رو به دست بیاری. کا

دم:   چانه ام را رس شانه اش فشر

 یم ترسم منو پس بزنه . یم ترسم خجالتم بده. -

 

- !  امتحان کن ! تو از پسش بر میایی
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 فرداداز سالن مریم را صدا زد: 

 

ن شما-  ها؟ چکار یم کنی 

 کرد و داد زد: مریم اشکهای من را با نوک انگشتانش پاک

 رو یم کشیم. داریم نقشه ی قتل تو -

 

 خندیدم. فرداد گفت: 

ون سفارش دادی؟ بیخودی اونجا - یادت رفته شام رو از بپ 

ن پیش ما!   نمونید. بیایی 

آخر شب  در راه برگشت به خانه ، همایون شجریان یم 

خواستم بکنم فکر یم کردم و  خواند. من به کاری که یم

هایی داشت  که به آنها 
ن کامران هم انگار برای خودش چپ 

 بیاندیشد. 

ون خانه او به اتاقش رفت و دیگر بپ  ن نیامد. من در آشپر

نشستم  و به این فکر کردم که چطور یم توانم برای نزدیک 

شدن به او پیشقدم شوم. حنی وقنی به اتاق خوابم رفتم 
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بابت کاری که یم خواستم بکنم. وقنی  هم تردید داشتم

آیینه  لباس خواب ابریشیم قرمز رنگ را تنم کردم و در 

 خودم را برانداز کردم هم مردد بودم. 

 

 443#پست

 

 

رفتنم یک جورمساله بود و نرفتنم یک جور. اما مگر نه 

اینکه او من را بوسیده بود و معاشقه کرده بودیم؟ مگر نه 

داد ؛ دوستم دارد؟ قلبم تند تند یم یم اینکه  نگاهش نشان

به دریا  زد. صدایش را حنی در گوشم هم یم شنیدم. دلم را 

ون رفتم. پشت در اتاقش ایستادم. چند بار  زدم و از اتاق بپ 

م . نشد! غرورم اجازه تالش کردم ه ی در را بگپ  که دستگپ 

یک ذره غروری که برایم مانده بود  نیم داد. یعنن همان

را گرفت. لبم را گزیدم و یک قدم به عقب  جلوی من

ه ی برهنه و گذاشتم که یکهو در را باز کرد. با نیم تن

شلوارک بود. هر دو یمان تکان سخنی خوردیم. نگاه من 
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نشست روی سینه اش و نگاه او رس خورد روی  ربدوشامپی 

 کوتایه که روی لباس خوابم تن کرده بودم. 

هر دو با هم نتوانستیم حرف هر دو با هم به کالم آمدیم. 

 بزنیم. هر دو با هم منتظر ماندیم تا دیگری بگوید و این

منجر شد به سکوت. اما در آخر این او بود که به جهت 

خانه اشاره کرد و من بودم که گفتم:  ن  آشپر

ه- ن  خب یه صدایی شنیدم ! انگار کیس توی حیاطه. …چپ 

 و نگاه دزدیدم تا دروغم رو نشود. او گفت: 

خواستم برم آب بخورم. اما یه نگایه به حیاط یم  یم-

 ندازم. 

ن   خانه: من پا تند کردم به طرف آشپر

 االن واست آب  میارم! -

همانجا جلوی در اتاقش  خشکش زده بود. با دست لرزان 

ون آوردم و یک لیوان آب پر  تنگ آب را از یخچال بپ 

م کیم دور  کردم. چند بار نفس کشیدم تا آن التهاب و رسر

ود. برگشتم ؛ او پشت رسم بود. لیوان میان دستم لق ش

رید  آب رسد دو باره او خورد. آب پاشید روی تنش. رنگم پ
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ن گذاشتم. هول شده بودم.  را تکان داد. لیوان را روی مپ 

خانه را برداشتم و کشیدم به شکمش و گفتم:  ن  حوله ی آشپر

 …وای ! ببخشید! معذرت یم خوام-

ر یم کنم؛ و وقنی متوقف شدم خودم هم نیم دانستم چکا

 که دستش نشست روی دستم و گفت: 

ی نشده! - ن  آروم باش! چپ 

منده بودم. زود اعتماد به نفسم را  اما من از کاری خودم رسر

از دست  دادم و حس یم کردم کامران متوجه شده که چه 

دم و گفتم:  وع کرده  بودم. حوله را در دستم فشر  بازی را رسر

 ببخشید! -

 

 444#پست

 

 

 

 قدم برداشتم که بروم ؛ او گفت: 
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 کیس توی حیاط نبود! توهم بوده! -

رس تکان دادم! اگراصوات از گلویم خارج ین شد؛ به حتم یم 

زدم زیر گریه. بس که عجز داشتم! بس که یم خواستمش و 

نیم دانستم به کدام ریسمان چنگ بزنم تا به دستش 

 بیاورم. 

عمل کرد. جلو  اما او درست برعکس آنچه فکر یم کردم

آمد روبرویم ایستاد . من فقط نگاهش کردم. چشمش به 

بهایم بود. کیم خم شد و لبهایش را گذاشت روی لبهای ل

من. در فیلمهای تخییل بارها دیده بودم که فرشته ای ، 

، انرژی درمانگری نور یا سیایه یا قدرت درونش را  شیطاین

ن   کار را کرد! او اینگونه یم ریزد به وجود دیگری!  و او همی 

که یم تمام حرارت و امنینی که نیاز داشتم، تمام باوری  

 خواستم را ریخت درونم. با همان یک بوسه ! 

دستانش پشت رسم و البالی موهایم بود و من حنی یم 

ترسیدم دست بگذارم روی تنش. رسش را برد کنار گوشم و 

 گفت: 

 دلم واست تنگ شده بود! -
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 بغض کردم: 

 ی هزار بار دق کردم. بدون تو روز  -

سینه دستش را کشید پشت کمرم. دست من نشست روی 

اش. همانجا که قلبش یم تپید ؛ همانجا که گرم بود! دوباره 

بوسیده شدم. جایی میان گردنم را بو کشید. راه برایم 

هموارتر شده بود. به خودم جرات دادم و دستش را گرفتم 

. میانه ی اتاق و کشیدم. پشت رسم آمد. وارد اتاقش شدم

دادم.  ایستادیم. این بار من به خودم جرات بوسیدنش را 

احساس آنطور که یم خواستم؛ باید یک جایی افسار این

خاک خورده را رها یم کردم. خواستنن که سالها درونم 

ن بوسیدنش گره ی  مانده بود. من پیشقدم شدم. من حی 

م را باز کردم و پارچه ی ابریشیم رس خ ورد و روی ربدوشامپی

 افتاد. و صدایی که از گلوی او برخاست؛ همان 
ن زمی 

 بود که من را یی ریا تر کرد. پیچید دور تنم. خو 
استنن

دستانش نوازشگر بودند و لبهایش مهر دایعن که تمام تنم را 

به آتش یم کشیدند. روی تختش بودم. خیمه زده بود روی 

زد. رسشانه  تنم. بند نازک لباس خوابم را از رس شانه ام پس

 ام را بوسید. زمزمه کردم: 
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 خیلب دوستت دارم! -

ب نداد. دوباره بوسید. دستانم را پشت کتفش جوا

 گذاشتم: 

- !  تو تنها آرزو و خواسته ی من از این دنیایی

برهنه شدم. روحم و تنم هر دو برهنه شد! اما او تمام 

حجابم بود از این دنیا. تنم با گرمای بوسه هایش ملتهب 

 شد. گفتم: یم 

 عاشقتم! -

ی ت ن ا یگ و درست در لحظه ای که فکر یم کردم چپ 

شدنمان نمانده؛ نگاهش را دوخت به چشمانم. من تمام 

خواستنم را ریختم در نگاهم. او تکان شدیدی خورد. 

خودش را پس کشید. نفهمیدم چه شد. موهایش را چنگ 

زد  و دو زانو روی تخت نشست. گوشه ی ملحفه را کشید 

 وی تنش. ر 

ن در یک چشم بهم زدن اتفاق افتاد.گفتم:   همه چپ 

 …ن! عزیزمکامرا-
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. با چشم به دنبال لباس  نگاهم نکرد. روی تخت نشستم

دم  ن تخت! برداشتمش و فشر خوابم بودم. مچاله بود پایی 

 به تنم: 

 

 ۴۴۵#پست

 

 

 

 چیشد ؟ چه اتفافی افتاد؟ -

ن بار  ن تکان داد. برای  اولی  یم دیدم بغض  رسش را به طرفی 

را کرده. پس زده شده بودم! نفهمیدم چطور لباس خواب 

تنم کردم. جلو رفتم .دستم را پیش بردم تا صورتش را لمس 

کنم. بر خاست. لباس پوشیدنش را در بهت نگاه کردم. 

پنجره را باز کرد. هوای رسد نیمه شب سال نو ریخت داخل 

د. کاش یم ن  گفت چه اتاق. تنم نور مدر شد. کاش حرف مپ 

شتم به اتفافی افتاده! کاش اگر خطایی ، کمبودی یا ایرادی دا

 زبان یم آورد. گفتم: 
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 چرا برام توضیچ نیم دی؟-

 حنی نگاهم نکرد . فقط زمزمه کرد: 

 نیم تونم  آشا! برو بخواب! -

میان اتاق ایستاده بودم. تیمه برهنه و ترسیده. لباس خوابم 

 را چنگ زدم: 

 …ویل ما-

؟ م- هربار  ن یم خوام بهت نزدیک بشم ویل نیم تونمما جر

 که یم بینمت فکرای عجیب به رسم یم زنه. 

 چه فکری؟-

این را با ناامیدی گفتم. لبهایش را به هم چسباند و دوباره 

 موهایش را چنگ زد : 

 برو بخواب! و ببخشید! -

ببخشید که نشد حرف! برای یه بارم که شده توضیح بده. -

 ن االن حس یم کنم دارم جون یم دم! س زدی و ممنو پ

 برگشت به طرفم: 
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؟ یم خوای بفهیم که من چه دردی یم - یم خوای بدوین

 کشم؟ هان؟

اینها را بلند گفت. در سکوت شب صدایش پیچید . 

چشمانم پر از اشک شده بودند و او را مات یم دیدم. 

 گفت: 

با بقیه  فکر اون مردهایی که لمست کردن، اون وقتهایی که-

بودی ولم نیم کنه آشا! احساس بدی دارم. یم خوامت اما 

ارم. یم خوام مال من بایسر  ن ازت متنفرم. عاشقتم اما ازت بپ 

ویل مدام به این فکر یم کنم که تو چکار کردی و چه اتفافی 

 افتاده! من پریشونم. روز و شب ندارم. 

 با صدای لرزاین گفتم: 

- 

 

 ۴۴۶#پست
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رو از رس ناچاری کردم. من اون کارا من عوض شدم! من 

افتاده بودم میون جهنم. راه فرار نداشتم! تموم روز و شبام 

فقط به یاد تو گذشته. هر ثانیه اش! کاش اجازه یم دادی 

 برات کل اون سالها رو تعریف کنم. 

ن تکان  داد:   رسش را با تاسف به طرفی 

یاد تو کافن نیست! یم دوین چرا؟ چون منم تموم روزام به -

ت و غرورم چکار گذ شته اما با منطقم، با تعصبم، با غپ 

 کنم؟ 

 که از فرط غصه ی یی 
یی اختیار لبخند زدم. نه از دلخویسر

 پایانم. به طرف در اتاق  رفتم و گفتم: 

من عاشقتم. آدم عاشق دیگه خودشو نیم شناسه. من -

یط تموم روزهای گذشته همه ی تالشمو کردم که باورم 

! اما  …کنن

ون رفتم. فاصله ی اتاقش تا اتاقم را به در را ب از کردم و بپ 

زحمت یط کردم. در میانه ی اتاقم روی فرش سقوط کردم 

. مثل سقوط یک فرشته از بهشت به جهنم. مثل از چشم 
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افتادن عزیز ترین فرزند از چشم پدر!  نامرادی من پایاین 

 نداشت. 

 

 ۴۴۷#پست

 

 

نامرادی ا تمامصبح شده بود اما من چطور یم توانستم ب

ون بروم.    دیشب از اتاق بپ 

 

کل دیشب را گریه کرده بودم؛ به اندازه ای که چشمانم از 

 التهاب و پف باز نیم شد. 

 

آفتاب وسط اتاق افتاده بود! روز اول نوروز برای من  

اختم اینطور پر از اندوه بود.  لباس خواب ابریشیم را اند

 م. درون پالستیک سیایه و گره کور زد
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ون   ساده ترین و گشادترین لباسم را تنم کردم و از اتاق بپ 

رفتم. او پرده ها را کنار زده بود ؛ سکوت در خانه جا خوش 

وک بود.   کرده و انگار سالها خانه مپی

خانه رفتم. در سطل آشغال را برداشتم و لباس  ن به آشپر

 ش. خواب را انداختم درون

 

حیاط  تومبیلش دروناو حنی صبحانه هم نخورده بود.  ا 

  برای فرار از من جایی رفته بود. آه 
نبود و این  یعنن

 کشیدم! 

 اتفاق یم افتاد؛  شاید اگر این پس زدن قبل از دیی رفتنم

م یم ریختم و هر دمیم کردم. روزها اشککن فیکن از رسر

نان اتفاقات ترسنایک درونم آتش یم گرفت؛ با اینکه که  آنچ

ه بودم و آنقدر مردهای ثروتمند کوچکم را پشت  رس گذاشت

 کرده بودند ؛

توسط او یی که عاشقش بودم و با روحم اما پس زده شدنم 

در آمیخته بود؛ بیش از آنچه فکرش را یم کردم ؛ 

دلشکسته ام کرده بود. دیشب با خدا حرف زده بودم. گله و 
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که من را از این جهنم کرده بودمشکایت کرده و التماسش  

 بدهد. پا در هوا مانده بودم. نجات 

 

 ۴۴۸#پست

 

 

چای دم دادم و به هر زحمنی که شده برای درمان درد 

 معده ی خایل ام  دو سه لقمه نان و پنپ  خوردم. 

 پیام داده بود که ظهر یم آید تا با هم برویم دربند!  مریم 

فرداد امروز صبح رفته بود و مریم هم به نویع مثل من تنها 

 بود! 

 امران غذا آماده کردم. برای ک

ن و ساالد درست کردم  حنی بشقاب و لیوان گذاشتم روی مپ 

روی ظرف. آماده شدم و منتظر مریم و سلفون کشیدم

ز آمدن کامران ؛ مریم آمد و تا من را دید ماندم. قبل ا
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فهمید که یک جای کار درست نیست. وقنی روی صندیل 

 جلو کز کردم؛ گفت: 

 چه اتفافی افتاده؟ -

  ام در هم آمیخته بود. 
ی

نا نداشتم. دلشوره و دلشکستگ

 گفتم: 

 نزدیک بشم! پس زده شدم! تالش کردم به کامران-

 م را بفهمد: کیم تامل الزم داشت تا معنای حرف

 یعنن  چجوری؟-

 پوزخند زدم: 

یه مرد چطوری یه زن رو پس یم زنه؟ وقنی به داغ  -

 ؟ترین لحظه ی رابطه یم رسه ؟ تجربه اشو داری

 

نیم نگایه به من انداخت و دوباره حواسش را جمع خیابان 

 کرد: 

 نه ندارم! اما متاسفم! -

 مریم از در لفافه حرف زدن خسته شدم. -
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 جوایی نداد. 

 محجویی بود. هیچ وقت از مسایل 
مریم ذاتا دخپی

خصویص اش و یا احساساتش حرف نیم زد.  اما من ترمز 

 بریده بودم: 

 

ن یه مدت با یه مرد - ثروتمند  عرافی دوست بودم.  منو از بی 

قرار  چند تا عکس انتخاب کرده بود.  پول خویی یم داد. 

شد یک ماه کنارش باشم.یه سفر به اسپانیا داشت برای  

تجارت طال! نیم خوام وارد جزییات بشم  ویل تموم اون 

یک ماه منو پس زد. فکرشو بکن ! یک بار هم با من 

 همبسپی نشد! 

وش برهنه شدم . رقصیدم. کالب رفتم  و کیل هر شب جل

م اما  براش کارهایی که خودش پیشنهاد یم داد رو انجام داد

که یه بیماری جذاب نبودم ! خنده دار بود!  بعد فهمیدم

رواین داره!  زنها رو پس یم زد؛ چون همشش اونو پس زده 

 بود و بهد ترکش کرده و به امریکا رفته بود. 
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یم دانستم از شنیدن گذشته ی من حال  مریم آه کشید. 

 بدی پیدا یم کند. ادامه دادم: 

م، خییل جاها باهام بدرفتاری شد. خییل وقتها کوچک شد-

ن رو همه جوره تجربه کردم ؛ ویل دیشب جون  نخواسیی

دادم. فکرشو کن عاشق یگ بایسر و نتوین به دستش بیاری! 

  فکرشو کن یهو پا پس بکشه و بهت بگه نیم تونم! 

 لبم را گزیدم تا گریه نکنم: 

مریم! بودن من کنار کامران اشتباهه! اون با خودش کنار -

 یومده. ن

اون در من به دنبال یه آشای قبیل یم گرده. اما من حنی اگر 

خودمو بکشم هم دیگه نیم تونم اون آشای چند سال پیش 

 باشم! بودنم اشتباهه! 

 مریم گفت: 

ی احت- ی خب!  شاید به فرصت بیشپی ن یاج دارین! کم چپ 

نیست آشا! به عشق کامران شک نکن ! اون قلبا دوستت 

بده! اون یه مرد ایراین هست! تعصب و داره ویل بهش حق 

ن کرده!   غرورش دلش رو چرکی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2157  

منم همینو یم گم. اگر چند سال هم بگذره بازم کامران نیم -

ه .   تونه فراموش کنه. بازم یه جایی از ذهنش  درگپ 

 ه سمت مریم: بر گشتم ب

 من باید یه فکر اسایس بکنم مریم! -

 چه فکری؟ بازم یم خوای ول کنن بری؟-

ن سکوت باعث شد تا مریم ملتمس جو  ایی ندادم. و همی 

 بگوید: 

به نزن آشا! -  نکن این کار رو! دیگه به خودت و بقیه ضن

و من افکاری درون ذهنم بود که مریم هیچ کدامش را نیم 

 توانست درک کند؛ 

ن او جای من نبود! او درون گودی که من دست و پا چو 

من را نظاره یم  زده بودم نیامده بود! همه از باالی گود 

 کردند و دوای درد اشتبایه یم دادند! 

 

 ۴۴۹#پست
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 کل وقت بودنم با مریم به نصیحت کردن گذشت. 

 راه حل هایی که مریم جلوی پای من 

 یم گذاشت گایه خنده دار به نظر  

یدند. دلش یم خواست  یه جوری به من کمک کند ؛ یم رس

خانه  من را اما نیم توانست. دست آخر وقنی جلوی در 

 پیاده کرد ؛ گفت: 

 

- .  یم دونم خییل سخت یم گذره! اما تو از پسش برمیایی

خونه برات سخت شد ؛ اگر یه وقنی دیدی موندن  توی این

ین نم کار کار اینه که بیایی پیش من. خواهش یم کبهپی

 اشتبایه انجام نده! 

 لبخند زدم و گونه اش را بوسیدم. 

 دوباره گفت: خیالش راحت نشده بود ؛  

م! -  برات از یه مشاور وقت یم گپ 
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ن باهاش حرف بزن. هر جر که توی دلته بهش  برو بشی 

 بگو. 

مشاور تعصب و جناح خایص نداره. رسزنشت نیم کنه و از 

 نیست! طرفن آشنا هم

ن راه خریده بودم  از صندیل پاکت نان ش مال تازه ای که بی  پ 

 عقب برداشتم و گفتم: 

 

 ! خودم یه مشاور خوب پیدا یم کنم. برام وقت نگپ  -

 دوباره صورتم را بوسید و گفت: 

 من فقط نگرانتم! -

 یم دونم مرییم! -

 حاال که یم دوین ؛ برای زندگیت تالش کن خواهرم! -

شدم. همانجا جلوی در  رستکان دادم و از اتومبیلش پیاده

ایستادم تا ماشینش از کوچه خارج شد و بعد در حیاط را 

 کردم و وارد شدم. باز  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2160  

خورشید تازه داشت غروب یم کرد. حیاط ساکت بود و  

چراغهای خانه روشن! به اتومبیلش نگایه انداختم. 

روزهایی که نبود ماشینش را در خانه ی پدرش یم گذاشت. 

 حیاط یم شد. مهمانتومبیل سیاه بزرگو وقنی یم آمد این ا

 

ر ورودی جفت به طرف  ساختمان رفتم. کفشهایم را کنار د

 کردم و وارد شدم. 

بوی عود یم آمد. او روی کاناپه ی پشت پنجره نشسته بود 

 و کتاب یم خواند. آرام سالم کردم. 

 رسش را از روی کتابش بلند کرد و نگاهش را دوخت به من: 

 سالم! -

خانه رفتم. و دوب ن ه شد. به طرف آشپر اره به کتابش خپ 

ن   مال را روی مپ   گذاشتم. پاکت نان شپ 

ن را مرتب کرده   حداقل ناهاری که پخته بودم را خورده و مپ 

 بود. 
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چای حاضن بود ؛ برای خودم یک فنجان چای ریختم. 

مانتو و شالم را همانجا روی پشنی صندیل رها کردم و 

 نشستم . 

خانه بیاید. تمام سغ   چند دقیقه طول  ن کشید تا به آشپر

سم. گرچه درونم پر از خودم را یم کردم که طبیغ به نظر بر 

 التهاب بود. گفتم: 

- 

 

 ۴۵۰#پست

 

 

 

 چای  بریزم واست؟
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ن نشست. جوایی نداد اما من برخاستم و  آمد و پشت مپ 

مایل درون بشقاب  یک فنجان چای برایش ریختم و نان شپ 

ن قرار دادم. گذاشته و کنارچای  ش روی مپ 

ه شدم. دسته  ی  فنجانم را برداشتم و به تلفن همراهم خپ 

 فنجانش را گرفت. نگاه من رسک کشید به حرکت دستش. 

من آنقدر او را دوست داشتم که حنی مدل انگشتانش،  

نوع حرکاتش و ژستهایش را هم بلد بودم. تک رسفه ای کرد 

 و گفت: 

 آشا! منو ببخش! -

 

ی را نیم توانستم   نگاهش کردم.  ن ازچشمان سیاهش چپ 

 بفهمم. ادامه داد: 

 

متاسفم! نیم خواستم کاری کنم که تو  بابت دیشب واقعا -

! دست خودم نبود!   ناراحت بیسر

ن گذاشتم و دستانم را در هم گره کردم :   گویسر را روی مپ 
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 اشکال نداره! -

 نیاز به عذر خوایه نیست! 

 یی جهت لبخند زدم: 

خییل خجالت کشیدم! درسته که احساس درسته  دیشب -

 دی! بدی داشتم و حتما صدای گریه هامو هم شنی

  !  اما...فکر یم کنم تو حق داشنی

متفکر بود! اجزای صورتم را نگاه یم کرد و تا دستم را تکان 

 یم دادم ؛

 نگاهش سقوط یم کرد روی دستانم. گفتم:  

پس  من فکر میکردم که چون قبل از رفتنت با هم بودیم-

ن عوض شده.   همه چپ 

ی به خاطر  ویل اینو در نظر نگرفتم که شاید اون همبسپی

نیاز ناگهاین تو بوده. اما دیشب مساله فرق یم کرد! بهت 

س و فکری که داری.   حق یم دم بابت هر اسپی

 ما هر کاری کنیم یه جای این رابطه یم لنگه! 

ن برخاستم: ا  ز پشت مپ 
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 حدم رو رعایت کنم!  به هر حال من سغ یم کنم که-

 نالید: 

 …آشا! اصال اینطور که فکر یم کنن -

اتفاقا همینطوره که فکر یم کنم. از اولشم قرار بود من و -

 تو همخونه باشیم. 

من یه کم احمق و رویایی بودم کامران. بذار خیالت رو  

 راحت کنم. 

ی! من یم خواستم دیشب نه رس و صد ن ایی یم اومد و نه چپ 

 . عمدا اومدم پشت در اتاقت! کنارت باشم

گره ابروانش کور شدند و نگاهش را از من گرفت و به 

پنجره دوخت. نیم دانم چه مرگم شده بود! شاید دل بریده 

 بودم از امیدواری بیخودی. گفتم: 

شاید پیش خودت فکر کنن که چقدر وقیح هستم! اما من -

شه دوستت داشتم. عاشقت بودم و عشق فقط جنبه همی

 نداره!جسم آدم رو هم درگپ  یم کنه.  روج

هر شب با رویای  هم آغویسر با تو خوابیدم کامران. نه  

فکر کنن که این چند روز گذشته روها! نه! کل این سالها. 
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من تمام شبها حشت تو رو داشتم. توی چهره ی همه ی 

 …مردها دنبال تو بودم

 کشیدم:   آه

 

ونستم یی کاش یم شد یی پرده حرف بزنم. کاش یم ت-

 …خجالت بهت بگم که چطور توی هر رابطه  ام

 

 موهایش را چنگ زد . 

طاقتش را نداشت! نیم خواست از گذشته و رابطه هایم 

 بداند . 

 اما من سنگدل شده بودم:  

 

 ۴۵۱#پست

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2166  

 من زن پر تجربه ای هستم. -

حدااقل توی روابط جنیس و احسایس. خییل خوب بلدم 

ی کنم.    برای یه مرد دلپی

 

یم دونم جر بگم و جر بپوشم و چکار کنم. ویل ! برای تو 

 فقط آشا هستم. 

از روزی که برگشتم توی خونه ات شدم همون آشای  

ن بار وقنی روی تختت بغلش کردی  سالها پیش که اولی 

 دست و پاش رو گم کرد و زد زیر گریه! 

 یادت میاد؟ 

ون  . چای از فنجان پاشید بپ  ن و  مشتش را کوبید روی مپ 

ن جیلینگ صدا دادند:   فنجان و بقیه ظروف روی مپ 

 

؟ دا- ؟یم خوای منو بکیسر ت من بازی یم کنن  ری با غپ 

 تکیه زدم به کابینت : 
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ت رو باید - نه! دارم خود واقعیمو بهت نشون یم دم. غپ 

 سالها پیش برام خرج یم کردی  که نکردی! 

 نه حاال که من عیار شدم!  

! تو نیم توین گذشته ی منو   پاک کنن

 !  یی خیالش بیسر
 نیم توین

 کردم و چرا  فقط باید بشنوی ! باید بفهیم من چکار  

 

 ۴۵۲#پست

 

 

 

 برگشت به طرفم: 

 

 تماییل به شنیدنش ندارم! -

 خندیدم: 
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 پس باید بذاری برم یر زندگیم ! -

 

 تو منو آوردی اینجا!  

 یم دوین عاشقتم! یم دوین جز تو هیچ کیس رو نیم خوام.  

! بعد   یم دوین   که علت اصیل تموم بدبخنی هام خودیی

 حنی حاضن نیسنی 

بفهیم جر بر من گذشته؟!  حاضن نیسنی فکرت درگپ  بشه 

ن دردهام و نقظه ضعفهام دارم جون یم  در حایل که از نگفیی

 دم! 

 حرفن نزد. در عوض چشمانش پر از اشک شدند. گفتم: 

 یم دونم دوستم داری! -

! تو با  اگر نداشنی خودتو بابت من  به دردرس نیم نداخنی

و درآمد ماهیانه ی چند  این موقعیت و این سطح اجتمایع

 هزار دالری قطعا کیل موقعیت خوب داری! 
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تو نه بابای منن و نه برادرم . پس فقط یه علت وجود داره  

 برای بودنم اینجا! 

 پرید میان حرفم: 

 

 ما زن و شوهریم! درسته که دلم نسبت به رابطه با تو -

چرکینه اما چون عقدت کردم؛ پس باید وظیفه امو انجام 

 بدم. 

 

 لبخند زدم: 

عقدی که من یادم نمیاد چه زماین اتفاق افتاده ؛ باطله! -

ن؟  مگه توی یی حوایس از کیس بله یم گپ 

اصال چه نیازی بود به ازدواج؟ من همینجوری هم یم  

مو تونستم اینجا بمونم. جز اینه که یم خواسنی دست و پا

؟  زنجپ  کنن

 و به طرفش رفتم. کیم خم شدم و به چشمان خواستنن 

سیاهش نگاه انداختم. دستم را جلو بردم و نوک انگشتم را 
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کشیدم روی ابروی پر پشتش. تکان نیم خورد. بوی 

 عطرش آرامم یم کرد گفتم: 

 

ا بهونه ست. باید به - ن تو منو دوست داری ! بقیه چپ 

یس ! بدوین جر  خودت جرات بدی و آشای واقغ رو بپر

بازی نیم کنم. دیگه شد و چرا!  و من از این به بعد نقش  

بر نیم گردم به کارهای گذشته چون باب میل و اراده من 

 نبودن  اما همون آشای واقغ یم شم! 

 

یس و ببینن و تحملم کنن ؛    بپر
و اگر فکر یم کنن نیم توین

 نی که شده ! قسم یم خورم که ازت جدا یم شم! به هر قیم

 

 گونه اش را بوسیدم و از او فاصله گرفتم: 

 ا جون فردا چه ساعنی میاد؟روی-

 

 دهانش نیمه باز بود! فنجانش را از 
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ن برداشتم و یکبار دیگر پر کردم و مقابلش گذاشتم.  روی مپ 

 به حرف آمد: 

 فردا صبح یم رسه! -

خانه گفتم:  ن ن از آشپر ون رفیی ن بپ   حی 

 اه! منم باهات میام فرودگ-

به حیاط رفتم . تکلیف خودم را معلوم کرده بودم. من 

اور نیم خواستم. من دلم یم خواست کامران من را به مش

طور کامل بشناسد و بداند چه اتفافی افتاده . من تمام 

ن به او در گوشه ی ذهن و قلبم  حرفهایم را فقط برای گفیی

 انبار کرده بودم.  

نش هم هیچ سودی اگر او نیم خواست بداند؛ پس بود

 برایم نداشت. 

 

 ۴۵۳#پست
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بود! آدمها در حال رفت و آمد بودند. من از فرودگاه شلوغ 

دیشب خودم شده بودم! حنی  کنار کامران نشستم و فیلم 

نگاه کردم. خندیدم و راجع به داستان فیلم اظهار نظر 

کردم. لباس راحت تنم کردم. آنچه که دوست داشتم! 

ن و تاپ !  شاید به نظر مسخره بیاید ؛ اما من  شورت جی 

مشم بود و هیچ مانع دینن هم نداشتم. این آشا بودم ! او ه

از در لفافه بودن و ادا در آوردن بدم آمده بود! صبحانه ام 

س آمدن مادر شوهری که هنوز را با اشتها خوردم و اسپی

قطغ نبود را پس زدم.  تا جایی که توانستم شیک کردم  و 

خودم را ، همان ها که در چمدانم از دیی آورده لباسهای 

دم. عطر گرانقیمتم را زدم و رژ قرمز به لبهایم بودم پوشی

مالیدم. بماند که کامران وقنی من را دید چشمانش گرد شد  

 و گفت: 

 چه شیک کردی! این لباسا از کجا؟! -

 شانه باال انداختم: 
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 نامناسنی داشتم باید شبیه -
ی

به زن فکر کردی چون زندگ

 فیلمهای آمریکایی لباس یم پوشیدم؟ ای
نا های خیابوین

 لباسایی هست که قبال تنم یم کردم! 

 او نگاه از من گرفت و گفت: 

ت برگشته! - ن  خدا به خپ  بگذرونه! اون زبون تند و تپ 

 خریده بودیم. کامران  با تلفنش  حرف زد و 
ی

دسته گل بزرگ

 بعد رو به من گفت: 

م اتاق سیگار! -  من مپ 

شانه باال انداختم و تا برگشتنش فضای مجازی را چک 

کردم. پاپاراتزی ها از جبل که  در استانبول و در یک هتل 

اژ؛ " خواننده ی  بود عکس  گرفته بودند ؛ با این تیپی

کت در پروژه  معروف  برای  اقامت چند ماهه و رسر

ن فیلم سینمایش  در هتل پنج ستاره ی داری  اولی  … فیلمپی

!  لبخند زدم. من همیشه به جبل یم گفتم که او "ساکن شد

استعداد بازیگری دارد و او با شوجن و خنده ردش یم کرد. 

 که من نقیسر در آن نداشتم ؛ او راههای 
ی

حاال و در زندگ

 اش امتحان ین کرد. 
ی

 تازه ای را برای زندگ
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کامران برگشت و کنارم نشست. بوی سیگار و عطرش در 

 : مهم آمیخته بود. گفت

 من به شدت سیگار یم کشیدم! -

 از رس شانه اش نگاهم کرد! دیگر مراعاتش را نیم کردم: 

ن حافظه ام باعث شد این اعتیاد - ن رفیی ویل خب کما و از بی 

 رو ترک کنم! به نظرم تو هم سیگار نکش! 

 کیم سکوت کرد و بعد گفت: 

 نیست! وقنی عصنی هستم سیگار یم کشم! -
ی

 همیشگ

 تفاوت از ظاهر خونشدش بود: مپس درونش کامال 

س گرفنی یا از مواجه از اینکه مامان و خواهرت میان- اسپی

 اشون با من؟

 هر دو! -

دسته گل را گذاشتم روی صندیل خایل کنارم و پاهایم را 

 روی هم انداختم: 
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نباش! من نه کاری یم کنم که تو خجل بیسر و نه در نگران-

بد باشه، عکس العمل  ر برابر  رفتار شون با خودم ، حنی اگ

 نشون یم دم! 

 برگشت به طرفم: 

- 

 

 ۴۵۴#پست

 

 

 آشا از دیشب تا حاال چه مرگت شده؟ 

عصنی اش کرده بودم. گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و 

 رها کردن: 

ی نشده! فقط نیم خوام نقش یه موش رو - ن ! چپ  هیچر

 بازی کنم! 
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عالم کرد.  اطالعات پرواز فرود هواپیما ی قطرایرالین را ا

ن به قطر و از قطر به تهران  پرواز رویا جون و کرانه از برلی 

 بود!  رو به  کامران گفتم: 

؛ موقع فرود چه حیس داری؟-  وقنی  تو خلباین

عد به شیشه ی روبرو چشم به ساعتش نگاه کرد و ب

 دوخت: 

ن از روی دوشم برداشته یم - احساس  یم کنم یه بار سنگی 

ا خییل بزرگه! هر دفعه تالش یم شه! مسوولیت جون آدمه

ی به خرج بدم.  وقنی هواپیما روی  کنم که دقت بیشپی

ن  یم شینه و از شتابش کاسته یم شه  یه نفس راحت یم زمی 

 !  توی دلم کشم. یه آخیش بزرگ

 برگشت و به من نگاه کرد: 

 آخیش بزرگ و دل خنک کن زندگیت چیه؟-

 ردم: رسم را بروم کنار گوشش و آهسته زمزمه ک

ین آخیش دل خنک کن زندگییم! -  تو ! تو بزرگپی
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ی ته ریشش را روی بخیسر  ن آنقدر نزدیکش بودم که حنی تپ 

از گونه ام حس کردم. اما او خودش را پس کشید. برخاست 

 و گفت: 

 بیا بریم استقبال! -

وع کرده بود و من  کالفه اش کرده بودم! این بازی را او رسر

 ادامه اش یم دادم. 

عوض شده بود. زن باریک اندام گذشته حاال  رویا جون

کیم چاق شده بود. موهایش یکدست سپید بودند و 

اهن و شلوار ساده ای تن کرده بود. کیف کوچگ روی  پپ 

ورش را کاوش یم کرد تا آشنای دوشش بود. به دقت دور و 

را ببیند. پشت رسش کرانه بود!  متفاوت از عکسهایش ! 

ها بود. همانطور  قرمز رنگ   موهایش روی شانه هایش ر 

ن دور و  ن راه رفیی و دست پش بچه ای را گرفته بود و حی 

ورش را یم پایید. کامران دستش را باال برد و برایشان تکان 

ا دید و مادرش را صدا زد و با اشاره ی داد. کرانه زودتر او ر 

انگشت کامران را نشانش داد.  من پر از دلهره بودم! آن دو 

ن آمدن با هم حرف یم زدند و به من نگاه یم کردند. و  حی 
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ل خودم  نفس های عمیق یم کشیدم. کامران  من برای کنپی

 گفت: 

 بیا بریم بخش تحویل بار! -

د و رها کرد؛ من وقنی رویا جون کامران را در آغوش ش فشر

به خودم  جرات دادم و جلو رفتم و دسته گل را به طرفش 

 گرفتم: 

 آمدی! سالم  رویا جون! خوش -

او نگایه به من انداخت و دسته گل را گرفت و بعد از چند 

 ثانیه گفت: 

 

 ۴۵۵#پست

 

 

 آشا! نیم خوای بیای بغلم؟ دخپی قشنگ من! -

و من چشمانم پر از اشک شدند  از اینکه باالخره یک نفر 

از راه رسید و با دیده ی بد نگاهم نکرد.  کامران پش کرانه را 
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را  با دست دیگرش  به آغوش  بغل کرد و بوسید و کرانه

 کشید و روی موهایش را بوسید! 

کرانه الغر و همانطور کک مگ بود. اما طراوت از چهره 

 ونه هایم را بوسید و گفت: اش یم بارید. گ

آشای عزیزم! چقدر دلم برات تنگ شده بود! سالها از -

آخرین باری که همدیگه رو دیدیم یم گذره!  خوشحالم که 

! ک ن داریم! و دوباره بغلم کرد. اینجایی  یل  حرف واسه گفیی

لبخند زدم. هیچ کس نیم توانست بفهمد که پذیرفته شدن 

ن بود! طوری که آدم مطرودی مثل من چقدر دل  انگپ 

 نامرادی دو شب پیش را کم رنگ کرد. 

 

 ۴۵۶#پست
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در راه برگشت ؛ رویا جون روی صندیل جلو نشست. من 

نشسته بودم. پش تپل و  کنار کرانه روی صندیل عقب

زیبای کرانه  چسبیده بود به مادرش و هر از گایه یگ از 

ش حرف یم گلها را لمس یم کرد. رویا جون از پرواز و مصائب

زد. کرانه شماره ی همشش را گرفت و آهسته و به انگلییس 

 حرف زد: با او 

 عزیزم خییل جات خالیه! کاش تو هم اومده بودی! -

خییل بهپی از عکساش بود. هیچ اثری از زخم آره دیدمش! -

روی چهره اش نیست! نیم دونم...به نظر آروم و 

 خوشحال میان! فقط نگران مامانم هستم! 

اشت درباره ی من حرف یم زد. چطور فکر نیم کرد که د

 من انگلییس بلدم؟ به خیابان نگاه کرد و گفت: 

ی نیم خوام. باشه عزیزم- ن اطالع  جز خوشحایل داداشم چپ 

 یم دم.  

و چند احوال پریس کوتاه و خداحافیطن کرد. خوشحال 

 که آنچه شنیدم ؛ حالم را بد نکرد.  بودم
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کامران از آیینه ی جلو من را نگاه کرد و من نگاه دزدیدم. 

خانه ی عمو سامان رنگ و روی جدیدی گرفته بود! همه 

ن و نو بود. رویا جون برای بار اول عیل و سمپ   ن تمپ  ا را یم چپ 

ا مثل دو عزیز با آنها رفتار کرد. من هنوز دسته گل دید ؛ ام

ا با نگراین به طرفم آمد:   را حمل یم کردم. سمپ 

؟ -  سالم آشا جون! خویی

 رس تکان دادم و گونه اش را بوسیدم: 

 داداشت بهپی شد؟ -

! منم - ن آره مرخص شد و توی خونه ازش مراقبت یم کین

 ود! دیشب برگشتم. عیل تنها ب

 عزیزم! خوش اومدی -

که به طرف ساختمان ویال یم اشاره ای به رویا و کرانه

 رفتند کرد : 

 چطورن؟! -

 چشمگ برایش زدم: 

 فعال که خوبن! -
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 ۴۵۷#پست

 

 

و به طرف آنها رفتم. وقنی دسته گل را درون گلدان شیشه 

ای گذاشتم و به سالن برگشتم؛ فقط کامران روی مبل 

جون و کرانه رفته بودند لباسهایشان را  نشسته بود! رویا 

عوض کنند. عیل چمدان هایشان را برده بود ؛ به اتاق 

 هایشان. گفتم: 

ی هست؟ - ن  چای دم یم دم ! توی یخچال چپ 

 ران متفکر نگاهم کرد: کام

 آره ! بذار بیام کمکت. -

ینن را از  خانه آمد. جعبه ی شپ  ن و پشت رس من به آشپر

ون آورد و  ن گذاشت. من فنجان ها را یخچال بپ  روی مپ 

 درون سینن چیدم. یکهو گفت: 

 آشا! -
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 نگاهش کردم. کیم اخم کرده بود: 

مامان همه چیو نیم دونه! فقط کرانه کامال در -

 مسایل هست!  انجری

 لبخند زدم: 

مهم نیست کیس بدونه یا نه! چون اینجا بودنم برام-

 تصمیم تو بوده نه من! 

 کالفه گفت: 

صمییم تر باش! نیم خوام دونم! اما لطفا جلوی مامانمیم -

 ناراحتش کنم!  

؟ یگ دو ساعت دیگه مامانم- میاد و همه آخرش که جر

بابا مهران و بقیه یم گن! نگه ؛ چیو بهش یم گه! اگر اون

 یعنن نیم دونه من کجا بودم و چکار یم کردم؟ مگه یم شه؟ 

 دستش را با دستمال پاک کرد: 

- 

 

 ۴۵۸#پست
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یم دونه کجا بودی . اما کم یم دونه! منظورم این نیست که 

مامان یی اطالعه! منظورم اینه که بهش گفتم خوشبختم و 

ندارم دربلره کذشته  با تو روزهای خویی دارم !  و دوست

 صحبنی بشه. من  فهیم جر یم گم؟ 

 رس تکان دادم: 

 بله ! خیالت راحت باشه!  -

ینن را به سا لن برد. من ماندم تا چای دم او ظرف شپ 

بکشد! یم خواست خوشبخت به نظر برسیم! بازی کنیم! 

 شاد  باشیم! کامران نیم توانست 
ً
ویل من یم خواستم واقعا

 خواست کنارم باشد ؛ ویل دو دیل اش را من را ببخشد! یم

 نیم توانست درمان کند.  

 سینن چای به دست به سالن رفتم. رویا جون گفت: 

 شکر که نمردم و از دست عروسم چای یم خورم!   خدا رو -

لبخند زدم و چای را تعارفش کردم. پش کرانه به آجیل های 

ن گذاشت ن ناخونک یم زد.  سینن را روی مپ  م و کنار روی مپ 

کامران نشستم و به خودم جرات دادم و دستم را گذاشتم 
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روی دستش. به وضوح تکان خوردنش را حس کردم. کرانه 

جون به ما نگاه یم کردند. نگاه رویا جون روی و رویا 

دستمان بود و من گره دستم را محکم تر کردم.  رویا جون 

 گفت: 

یم؟ من یه عرویس تمام- و کمال یم  خب گ قراره جشن بگپ 

ین کارها رو واسه  ن یه پش! یم خوام بهپی خوام! منم و همی 

 عروسیت انجام بدم. 

 کرانه گفت: 

نم دست از رسشون بردار! هر جور مامان! خواهش یم ک-

 خودشون صالح یم دونن!  

ها را یم دانست  ن من به کرانه نگاه کردم! از اینکه او خییل چپ 

 خجل بودم!  

 رویا جون گفت: 

 این آرزوی منه!  -

 کامران گفت: 

چشم مامان به موقعش این کار رو یم کنیم!  وقنی عقد -

کرده بود و کیل   کردیم؛ اوضاع آشا خوب نبود! تازه تصادف
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دیم . هیچ کیس مشکل داشت ؛ من وآشا و نریم و فرداد بو 

نبود! زن عمو و عمو مهران هم که بابت مسایل گذشته با 

ن . از طرفن عمو هنوز که هنوزه رس جریان  آشا قهر هسیی

حالش بهپی بشه! بعد جشن یم آواز با من شکرآبه. یم خوام

یم.    گپ 

د و گفت: برگشت و به من نگاه کرد. دس  تم را فشر

 مگه نه عزیزم؟ -

 رس تکان دادم.  

 یاجون  پش کرانه را در آغوش کشید و گفت: رو 

 باشه ! من منتظر اون روز هستم!   -

کرانه چایش را یم خورد و هر از گایه به ما نگایه یم 

 انداخت. رویا جون گفت: 

 

 ۴۵۹#پست
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ن و آال جون  گفت وقنی رسیدیم- مهران میاد اینجا! معی 

میان! واسه امشب مهموین ترتیب دادن! اما قبلش هم

 که خوشامد بگن.  میان

تمام تنم منقبض شد. نیم خواستم با آنها مواجه شوم. 

 کرانه گفت: 

دلم واسخ عمو مهران یه ذره سده! از پارسال که اومد -

  نداشتیم!  لندن ؛ دیگه ارتباط آنچناین 

  کشید: دور و ورش را نگاه کرد و نفس عمیقی 

 خوشحالم که اینجا هستم! -

من مثل اسپند روی آتش بودم! نیم خواستم با خانواده ام 

 روبرو شوم. برخاستم و گفتم: 

 برم میوه بیارم!  -

خانه این ن پا و آن پا کردم. به و به کامران اشاره دادم. در آشپر

پر کشیده بود! کامران با آرامشم وضوح ترسیده بودم و 

ن   خانه آمد. ترسیده به طرفش رفتم: تاخپ  به آشپر

 خونه کامران! من...من باید برم-
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؟  - یس و قایم بیسر  چرا؟ تا گ یم خوای بپی

من فقط نگران مامانت هستم. بابا مهران رعایت کیس رو -

ن هم هست! شما دو   یم افته و معی 
نیم کنه! یهو یه اتفافی

 دعوا کردین و... تا 

ایم به تو رو  ویل من اینجام و کیس اجازه ی- یی احپی

ن  ن نگران نباش! خودم حلش کردم. معی  نداره!بابت معی 

 دیگه خطری واسه تو نداره. 

دهان باز کردم حرفن بزنم اما دیر شده بود. صدای خنده 

ن گوش عالم را کر یم کرد.  صدای رویا جون که  های معی 

 کامران را صدا یم زد در رسم اکو شد: 

- 

 

 ۴۶۰#پست

 

 

 ان جان! بیا ... کامران! مام
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 کامران دستم را گرفت و گفت: 

 یم! آروم باش! هیچ اتفافی نیم افته! من اینجام ! بیا بر -

حرفش هیچ آرامیسر به من نیم داد!  چون اطرافیانم را یم 

ون رفتیم با هر سه نفرشان  خانه که بپ  ن شناختم. از آشپر

مواجه شدم. مامان؛ رویا جون را در آغوش کشیده بود. 

ن  پش کرانه را بغل کرده و بابا مهران کرانه را در  معی 

رده آغوشش داشت. آدمهای مهرباین که با من نامهرباین ک

ن نگاه  بودند ؛ یک جا جمع شده بودند. تالش کردم به معی 

نکنم. در عوض چشم دوختم به بابا مهران. به تکیه گاهم 

که پشتم را خایل کرده بود! مامان تا من را دید مضطرب 

حنی جلو نیامد تا من را ببوسد! فقط سالم کرد و با  شد. 

را نادیده گرفته ترس به بابا مهران نگاه کرد. انا بابا مهران من 

 بود.  

کامران سالم خشک و خایل کرد و من نتوانستم دهان باز 

کنم  و کالیم بگویم. بابا مهران اصال به حضور من توجیه 

ن ب ن با نشان نیم داد و من دلشکسته و غمگی  ودم.  معی 

 خنده گفت: 

 چطوری آشا جون! مشتاق دیدار! -
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فقط نگاهش انگار برق به تنم وصل کرده بودند. ترسیده 

 کردم. کامران دست انداخت دور شانه ام: 

ن جان! -  بفرمایید! خوش اومدی معی 

ن  مامان با رنگ پریده رویا جون را همرایه کرد به سالن. معی 

 رفتند. کرانه کنارم ایستاد:  و بابا مهران هم پشت رسشان

 خصویص تو به خودت ربط داره! هیچ -
ی

قوی باش! زندگ

 فن بزنن! بیا بریم! حق ندارن حرکدومشون

دستم را کشید و با خودش برد . دقیقا روبروی بابا و مامان 

ن مبل کناری ام نشسته بود. قلبم به کندی  نشستیم. معی 

کرد و بابا مهران   یم زد. مامان با رویا جون خوش و بش یم

پا روی پا انداخته و سکوت کرده بود. تلفن کامران زنگ 

رف در خروجی رفت!  رویا خورد. عذر خوایه کرد و به ط

 جون گفت: 

 آشا جان ! هنوز چای داریم؟ -

ن شده بودند.  با  به زحمت برخاستم. پاهایم دوباره سنگی 

م که چشم به  دنبال کامران بودم. فنجان ها را پر یم کرد

ن را شنیدم:   صدای معی 
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 آشا جون! یه لیوان آب یم دی به من؟ -

ن به چای ریخت روی دستم. تکان شدیدی خور  دم. معی 

 طرفم آمد. سوزش دستم را فراموش کردم. نالیدم: 

 به من نزدیک نشو!  -

میان راه متوقف شد. دستم را گذاشتم لبه ی کابینت که 

ن در یک لحظه متح پ  شد. دستانش را نیافتم. چهره ی معی 

 باال آورد و گفت: 

ن قبل - س بخدا کاری باهات ندارم! من اون معی 
س...نپی نپی

 نیستم!  

 جلو نیا! وگرنه جیغ یم کشم! -

 دو قدم آمده را عقب رفت:  

س من فقط آب یم خواستم! من کاری بهت- ندارم آشا! نپی

! اون روز توی کوچه صدات زدم چون یم خواستم  دخپی

 یه کنم! معذرت خوا

 آنقدر با ترس و وحشت نگاهش یم کردم که گفت: 

 باشه! من یم رم! -
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ن نشستم .  ون رفت. من همانجا روی زمی  خانه بپ  ن و از آشپر

نداشتم. چند دقیقه ی بعد کامران به دیگر نای ایستادن

خانه  ن خانه آمد. من را که دید آنطور گوشه ی آشپر ن آشپر

 نشستم ؛ به طرفم آمد: 

 چرا رنگت پریده؟ چیشده! آشا -

 پلک زدم . اشکم چکید. گفتم: 

 یم خوام برم خونه!  -

 تا بتوانم بلند شوم. او گفت: را روی کابینت گذاشتم دستم

؟ -  دستت چیشده؟! سوخنی

و نگاهش افتاد به قوری و چای هایی که روی کابینت برکه 

 ساخته بودند. دستش را انداخت زیر بازویم و 
ی

ی زرد رنگ

 : بلندم کرد 

ن !  -  بیا اینجا بشی 

و روی صندیل نشاندم و کرانه را صدا زد. با دستمال روی 

کابینت را خشک  کرد و فنجان های بافی مانده را پر کرد . 

 سینن را برداشت و گفت: 
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 اینا رو یم برم و بر یم گردم! -

 

 ۴۶۱#پست

 

 

 

 کرانه از راه رسید. کامران گفت: 

داز! جعبه ی کمک های دستشو سوزونده. یه نگاه بهش بن-

 یه کنار پنجره به دیوار متصله. اول

من ماند به او. کرانه کنارم آمد. دستم را نگاه و رفت. چشم

 کرد و گفت: 

 بد سوخته! تاول یم زنه! -

رفت رساغ جعبه ی کمک های اولیه. تحملم تمام شده 

های تند بود! نیم خواستم آنجا بمانم. برخاستم ، و با قدم

خ ن ون زدم. کل مسپ  و از ساختمانه خارج شدماز آشپر ان بپ 
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باغ را دویدم و به کوچه رفتم. چند نفس عمیق کشیدم ! 

ا من را دیده بود و به دنبالم آمد و صدایم زد:   سمپ 

 آشا! کجا یم ری؟  -

دستم را کشید و اشکها و ریمل های زیر چشمم را که دید 

 گفت: 

ن کار -  ی کرده؟  چیشده؟ چرا این ریخنی شدی؟ معی 

 گفتم: 

برو کیفمو بیار! گذاشتمش روی کنسول ورودی.  یم لطفا -

 خونه! تحمل این آدما رو ندارم... خوام برم

او یی تامل به داخل رفت. آنجا با وجود آنها جای من نبود! 

نیم توانستم تحمل کنم که کنارشان بمانم. دلم تنهایی 

 خودم را یم خواست.  

 را پشت د
ی

ن تمام ذپماد  سوختگ هنم را ستم کشیدم.  معی 

 گذشته ام ؛ حنی 
ی

مشغول کرده بود! گیج بودم! در کل زندگ

ن آرام ندیده بودم! نیم دانستم  ن را این چنی  یکبار هم معی 

نقش بازی یم کرد و یا واقعا عوض شده بود! همانجا 

ه شدم.   نشستم و به دیوار روبرو خپ 
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 ۴۶۲#پست

 

 

. کامران با یک ظرف دو ساعت بعد صدای در حیاط آمد 

غذا در دستش وارد شد و متفکر به طرف ساختمان آمد. از 

 همان جلوی در ورودی من را صدا زد: 

؟ -  آشا! کجایی

هنوز حنی مانتو و شالم را هم در نیاورده بودم. همانطور با 

خانه نشسته و خودم و همان لباس ها پشت ن ن آشپر مپ 

ن خ زندگیم را  انه شد و اندگ میان دوره کرده بودم. وارد آشپر

درگاه مکث کرد و من را نگاه کرد و ظرف غذا را مقابلم 

 گرفت: 

 واست ناهار آوردم! -

 رسبزیر گفتم: 

 لطف کردی! -
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ظرف غذا را گذاشت داخل ماکروویو ودکمه ها را زد و به 

پلو  دنبال بشقاب درکابینت را باز کرد . دو دقیقه بعد باقایل

ریخت و قاشق و چنگال را کنار و ماهیچه را درون بشقاب 

بشقاب گذاشت و به طرفم آمد و بشقاب را مقابلم قرار 

 داد و گفت: 

 تریسر لیته بیارم یا بندری؟ -

سید و کیم از تریسر بندری را  جواب ندادم. او هم  دیگر نپر

ن یم  ریخت داخل کاسه و همانطور که آن را روی مپ 

 را عقب کشید و نشست.  گذاشت؛صندیل 

  بخور! -

م تا قاشق را بردارم. نگاهش افتاد به دستم دستم را پیش برد 

 و مچم را گرفت: 

 این چیه؟چه بالیی رست اومده؟ -

 دستم را پس کشیدم: 

ی نیست ! با چای سوخته! - ن  چپ 

 گ؟ چرا؟ -
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ن یهو اومد و من - خونه چای یم ریختم که معی  ن توی  آشپر

 خت روی دستم! ترسیدم و چای ری

 : با عصبانیت گفت

 چکار داشت؟ جر گفت؟ -

 گفتم: 
ی

ن شد ؛ با آرامش ساختگ  نیم خپ 

آب یم خواست! خییل مودبانه تقاضای آب کرد و من -

 احمق اونقدر ترس داشتم که نزدیک بود سکته کنم! 

ن مشت شد:   دستش روی مپ 

خونه!  - ن ن گوه خورده که اومده آشپر  معی 

- 
ی

ن همیشگ  نبود...فرق داشت ! مثل معی 

...بهش گفتم که نباید به تو نزدیک بشه! حاال هر -  جر

 رسم را باال آوردم و به چشمانش نگاه کردم: 

ن حرف بزنم!  -  برعکس من یم خوام با معی 

 تقریبا با داد گفت: 

؟ چه لزویم داره؟ من اجازه نیم دم! -  جر
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 نگاه از چشمان رسخش نگرفتم: 

 باید باهاش حرف بزنم. از این فرار کردن و ترس خسته-

 شدم!  

کار نه به باید ریشه ی این وهم رو خشک کنم و برای این

 اجازه ی تو نیاز دارم و نه هیچ کس دیگه ای!  

ن گذاشتم و گفتم:   فکش منقبض شده بود. قاشق را روی مپ 

ن - حاال که فکرشو یم کنم با توجه به تموم تجربه هام؛ معی 

ن یه درصد از خطرایی که پشت رس گذاشتم هم نیم شه! م

ن از من بابت  سالها به دنبال این بودم که بفهمم نفرت معی 

 چیه! دیگه فرار بسه! وقتشه باهاش مواجه بشم.  

دستم را ؛ همان که سوخته بود؛ جلو بردم و روی رانش 

 م. به حرفهایم فکر یم کرد: گذاشت

دیگه در برابر کیس کوتاه نمیام. پنهان نیم شم و نیم -

 ترسم. 

وع کردم به غذا خوردن! ایندستم را برداشتم  حاصل و رسر

دو سه ساعت فکر کردنم بود. تهش چه اتفافی یم خواست 

بیافتد؟ سخت تر از تجاوز بود؟ ترسناک تر از فرار ؟ 
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ن وحشتناک تر از مردهای ه وسباز و وحیسر ؟ معی 

مجموعه ی کوچگ از همه ی اینها بود و من تجربه اش 

 کرده بودم. 

 رخاست و گفت: کامران از روی صندیل ب

من یم خوام یه کم بخوابم! اگر دوست داری برو پیش -

 مامان و کرانه. 

اهنش  نیم نگایه به او کردم. در حال باز کردن دکمه ی پپ 

 بود. گفتم: 

 اه طوالین  رو یط کردن و اونا هم خسته ان. به هر حال ر -

 

 ۴۶۳#پست

 

 

ه یه کم آروم عالوه بر اون شب هم مهموین دارن! بهپی

ن.   بگپ 

 آره حق با توئه! -
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پیام داده بود که امشب با کامران به میهماین اشان مامان

بروم. اما یم دانستم ؛ تعارفن بیش نیست و بابا مهران 

خواهد بود. کامران هر کاری پذیرای دخپی خطاکار زنش ن

کرده بود ؛ اما پپ  برادرش بود و رهایش نیم کرد. بخشش 

 من فرق داشتم. مودبانه نوشتم: داشت برای او. اما من... 

احت کنم. ممنونم- مامان. من یه کم رسما خوردم و باید اسپی

ن رو برام بفرست!   لطف کن و شماره ی معی 

 بالفاصله جواب داد: 

ن -  واسه چیه؟ تو رو خدا رسر درست نکن آشا! شماره معی 

 پوزخند زدم: 

ن حرف بزنم. و قول یم دم کار بدی - نیم مامان باید با معی 

 کنم.  

خواند و جواب نداد. کار نشد نداشت. فوقش  یک جوری 

از کرانه یا رویا جون شماره را یم گرفتم و اگر نیم شد هم 

رفتم و پیدایش یم کردم. اما مامان چند دقیقه ی یم خودم

 بعد شماره را فرستاد و خیال من را راحت کرد.  
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م پر از بدون رسو صدا رفتم به حیاط و در حایل که درون

راب بود؛ شماره را گرفتم و گویسر را چسباندم به اضط

ن از آن سوی خط گفت:   گوشم. معی 

 الو؟ بله!  -

 گلویم را چنگ زدم: 

. آشا هستم! - ن  سالم معی 

متعجب بود که سکوت انگار او هم از شنیدن صدای من

 کرد. ناگزیر ادامه دادم: 

 باید حرف بزنیم! -

س   پنجره نگاه باز هم سکوت پاسخش بود. به کردم. اسپی

 کامران را داشتم. گفتم: 

 کافه ارکیده . رس خیابون  اصیل.   ۱۰فردا صبح ساعت -

و ارتباط را قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم. باالخره 

 تمامش یم کردم. 

ن من    انگار کامران به رویا جون و کرانه فهمانده بود که رفیی

ان ه هیچ کدامشبه خانه ی بابا مهران غپ  ممکن هست؛ ک
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نه زنگ زدند و نه اضاری کردند. کامران تا دم غروب در 

اتاقش ماند و غروب رفت به حیاط و مشغول باغچه ها 

 شد. رفتم به حیاط و گفتم: 

 

 ۴۶۴#پست

 

 

ی خونه ی مریم؟ -  یم شه لطفا منو بپی

 

 زانو زده و جایی از باغچه را با بیلچه 
ن همانطور که روی زمی 

 نگاهم کرد. گفتم: د؛ برگشت و زیر و رو یم کر 

حرف بزنم. تو دلم گرفته! یم خوام برم  پیش مریم! یه کم-

هم برو پیش خانواده ات. حنی یم توین بری مهموین  بدون 

 !  اینکه نگران تنهایی من بایسر

 از من رو برگرداند و دوباره مشغول به کارش شد و گفت: 

 خب !  -
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 برو آماده شو! 

 نقشه ام عمیل شده بود. قل نییم از خوشحال شدم! الا

 

 ۴۶۵#پست

 

 

 

کامران در یط مسپ  حرف نزد فقط وقت پیاده شدن از 

 اتومبیلش گفت: 

 

 دستت بکنه. نذاشنی -
ی

به مریم بگو یه فکری واسه سوختگ

 کرانه نگاش کنه! 

 

 یم ترسم عفونت کنه! 
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لبخند زدم. نگراین های این چنینن او من رو کیم آرام یم 

 گفتم: کرد.  

 باشه حتما. مهموین خوش بگذره ! -

 

ی بشنوم. مریم از اینکه من را آه کشید و من نماندم ن تا  چپ 

 پشت در خانه اش یم دید تعجب کرد. 

ن شد؛ رفت! وقنی در  کامران وقنی از بودن مریم مطمی 

 آسانسور باز شد؛ 

جلوی در خانه اش منتظرم بود و نگراین از چهره اش مریم

 یم بارید: 

؟ -  چیشده؟ تو اینجا چکار یم کنن

 خندیدم: 

ه بابا! -  چه خپی

مگه باید اتفافی افتاده باشه ؟ دلم واست تنگ شده بود و 

ن اومدم !  ! واسه همی   یم دونستم شیفت نیسنی
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 نفس راحنی کشید و از جلوی در کنار رفت: 

ن آدم یم ترسه! - ی واسه همی  ن  آخه تو بالخپ 

و پشت دستم را نشانش  شالم را از روی رسم برداشتم

 دادم: 

 

!  اتفاقا باید یه کاری واسه ای-  بکنن
ی

 ن سوختگ

 چشمانش را درشت کرد: 

 

 وا خدا مرگم بده!  چیشده؟-

 و به طرفم آمد و از نزدیک دستم را واریس کرد. گفتم:  

 برات یم گم! فقط یه کم فرصت بده تا نفس تازه کنم! -

ن ر  ن پانسمان کردن برایش همه چپ  ا گفتم و در آخر با حی 

 تردید نگاهش کردم: 

ن رو ببینم! برمفردا یم خوام -  معی 
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نگاهش پر از ترس بود ! در ین ین چشمانش  برق اندگ یم 

 درخشید: 

به نظرم کار بیهوده ای هست! اصال تو چطوری  یم خوای -

؟ تویی که توی کوچه دیدیش و غش 
باهاش روبرو بیسر

ن رس کردی! کردی! تویی که سالها با وهم  و ترس بودن معی 

 هان؟ 

را واریس کردم و نفسم را رها  پانسمان مرتب روی دستم

 کردم و با اطمینان به او چشم دوختم: 

این تنها و آخرین راه هست برای تموم کردن ماجرای -

! باید یه درماین برای این ن خوره ی روج پیدا کنم. معی 

 ! ن  باهاش مواجه یم شم! همی 

ی نگفت و ف ن ه شد. گفتم: چپ   قط به ناکجا خپ 

بذار ، چای آماده کن! آجیالت رو پاشو یه استانبویل  بار -

 بیار! مثال من مهمونتم! 

 با تاین برخاست و گفت: 

خونه! - ن باشه! اما هنوزم یم گم کارت اشتباهه. پاشو بیا آشپر

 پشت رسش راه افتادم و گفتم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2207  

 چه خپی از خاله؟ -

 در یخچال را باز کرد: 

اله نگو بالی جون! روزی دوبار زنگ یم زنه دستور خ-

 ده! البته من بهش توجیه نیم کنم. فرداد که یم جدید یم

گه جواب تلفنش رو یگ در میون بده. اما من جواب تموم 

تماس هاش رو یم دم. یم خوام ببینم گ خسته یم شه از 

 کار! این

 لبخند دندان نمایی زد. گفتم: 

ی - ن ؟ مریم اگه یه چپ   بهت بگم مسخره ام نیم کنن

ن   خانه برداشت و گفت: پیازها را از سبد کنار آشپر

 تاجر باشه! -

روی صندیل نشستم و یک دانه از نقل های درون ظرف 

ن را در دهانم گذاشتم:   رسامیگ روی مپ 

- 

 

 ۴۶۶#پست
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 دلم یم خواد برم بندر عباس! 

 چاقو برداشت و پیاز را پوست گرفت: 

 چرا؟ -

 کنم اگر برم بندر عباس یه جورایی این طلسم حس یم-

ته یم شه! مدتهاست...خییل ساله که به لعننی شکس

 دریاش 

فکر یم کنم. من خییل جاها رفتم و خییل ساحل ها دیدم؛ 

 اما انگار آرامشمو فقط اونجا  توی ساحلش جا گذاشتم.  

دستش از خرد کردن پیاز وا ماند. برگشت و از رس شانه 

 د و گفت: نگاهم کر 

ن -  حس رو دارم! درک یم کنم؛ چون منم همی 

 انگار نسیم خنگ از قلبم گذشت. 

ماندن کنار مریم و درد و دل کردن با او نویع مرهم  برای  

روح و جانم بود. مثل هر وقنی که اندوه داشتم ؛ شب را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2209  

م و او  نوازشم کرد. صبح برایم صبحانه کنارش خوابید

ن گفت: آماده کرد و دم رفتنم   برای دیدن معی 

 

ن اعتماد نکن! اون حنی - حواستو جمع کن آشا! و به معی 

 اگر تغیپ  هم کرده باشه! 

ویل گناهش قابل گذشت نیست! یادت نره که تو یم ری تا 

ن حد نگهش  باری از روی دوشت برداری! پس فقط در هی 

  دار! 

 گونه اش را بوسیدم و گفتم: 

 م بندرعباس و برگردیم! به فکر مرخیص باش! دو روز بری-

 مردد گفت: 

 تا ببینیم جر پیش میاد! -

کافه در ساعت ده صبح تقریبا خلوت بود. چند نفری در 

ها خایل بود.  ن  مپ 
حال صبحانه خوردن بودند . اما بیشپی

دلم دلهره ی شاید تعطیالت عید علت این خلویی بود. در 

مدن احتماالت فکر کرده بودم؛ آعجینی داشتم؛ به تمام

، یا کیس از اهل خانه ! اما رایه که  ن کامران، رفتار معی 
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انتخاب کرده بودم را باید ادامه یم دادم. دهانم خشک بود 

و انگار قلبم به جای اینکه در سینه ام بتپد؛ در گلویم نبض 

ها نشستم و  ن تقاضای یک لیوان آب  یم زد. پشت یگ از مپ 

 کردم

نده به ده بود. یی اختیار نگاه کردم؛ ده دقیقه ما به ساعتم 

؛ نگاهم رس یم خورد به اطراف و آدمها. هر بار که در کافه 

باز یم شد تکان شدیدی یم خوردم . فشار سنگینن روی 

رسم حس یم کردم و زانوهایم سست شده بودند. باالخره 

ن با آن قامت بلند و هیکل  انتظارم به پایان رسید  و معی 

 درشتش از در کافه وارد شد. 

در حایل که موهایش را باالی رسش جمع کرده بود و بلوز 

ن زاپ دار پوشیده بود.  ن بلند و شلوار جی   سفید آستی 

در یک دستش موبایلش و در دست دیگرش سوییچش  

چرخاند و من را دید. به طرفم آمد و من با هر بود. چشم

 که نزدیک یم شد ؛قدیم  

 مردم و زنده شدم!  
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 ۴۶۷#پست

 

تا  از میان چشمان پر از تاد؛ رسم را باال بردممقابلم که ایس

 او را ببینم. لبخند روی لبهایش بود: اشکم

 

 سالم آشا!  -

 رس تکان دادم و به زحمت گفتم: 

 س...سالم!  -

رم گریم از 
ُ
صندیل را عقب کشید و نشست. نشستنش ه

هوا را فرستاد به طرفم. نباید گریه یم کردم. نباید یم لرزیدم 

 . 

 

ون دادم و دوباره هوا را بلعیدم. گارسون نفس م را آهسته بپ 

ن گفت:  د. معی   آمد تا سفارش بگپ 

ین و خنک -  شپ 
یه فنجون قهوه الته برای من و یه نوشیدین

 نوم!  برای خا
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 مثال موهیتو؟ یا آناناس و ... -

ن گفت:   معی 

 موهیتو خوبه! -

ه ی من شد. فهمیده بود که  ن خپ  گارسون رفت و معی 

ور مشتعل و ناآرامم.  تمام تمرکز و اعتماد بنفسم را چط

 و گفتم: جمع کردم

! نیم خوام زیاد توضیح بدم! فقط اومدم اینجا که - ن معی 

یک بار برای همیشه  این دشمنن و علتش رو بدونم و 

 تمومش کنم! 

انگار خدا به کمکم  یی هیچ حالت خایص نگاهم یم کرد. 

 دامه دادم: شتافته بود که قدریی یافتم و ا

از وقنی یه دخپی پنج شش ساله بودم ؛ منو ترسوندی! -

گلهام رو خراب کردی، عروسکم رو  ، حنی به...به بدنم 

 نداشتم و شبها کابوس 
ی

دست زدی! روزها از ترست زندگ

امروز منو تو رو یم دیدم. این تکرار سالهای ساله که با منه. 

 عوض شدی؟ پس لطفا ب
ی

ه من خالص کن! مگه نیم گ

 ثابتش کن! 
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بغضم را فرو دادم و نگاهم را از او گرفتم و به انگشتانم 

 چشم دوختم: 

که شدم آنچنان ظلمهایی به من کردی که زندگیمو بزرگ-

نابود شد! عشقمو به خاطر تو از دست دادم. بابت تو از 

 
ی

جهنم کردی! بابا مهران رو برامخونه فرار کردم. تو زندگ

ون  انداخت ؛ چون تو بهم تهمت زدی! منو از خونه بپ 

! من روزگار بدی رو گذروندم. توی دیی هم راحتم 
ن معی 

!  تو برام مثل اهر یمن بودی! مثل یه دیو! خییل نذاشنی

ترسیدم، خییل فرار کردم و هراس داشتم. اما؛ حاال یم خوام 

ر دادی؟ چرا باعث بدبختیم شدی؟  چرا؟ چرا منو آزابدونم

؟ برگشتم ؛ اما هرگز  اون آشای قبل نیستم. هیچ  یم بینن

 کس قبولم نیم کنه... 

ن  اشکم رس خورد . و صدایم خاموش و کالمم گم شد!  معی 

 گفت: 

- 

 

 ۴۶۸#پست
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گریه نکن!  من بهت یم گم....مامان من یه زن زیبا بود! 

اون یه فرشته ست  خییل دوستش داشتم؛ حس یم کردم که

مامان اونجوری که همیدمکه هیچ همتایی نداره. اما وقنی ف

فکرشو یم کنم نیست؛ و به چشم خودم بدی هاش رو 

دیدم؛ دنیام خراب شد! مامان به بابا عالقه نداشت و اون 

 و عشق نمادین و پوشایل بود! همون روزها اعتمادم 
ی

زندگ

زیبایی از نظر من  به همه ی زن ها پر کشید! هر زن و دخپی 

 ش بدکاره و دغلکار بود! مامان و ر 
ی

فتارش و بعد هم دیوانگ

 من رو تبدیل کرد به یه بیمار روج!  

ن  کافه جر با سفارش ها از راه رسید و این باعث شد که معی 

سکوت کند! و من به او نگاه کنم. به چشمان عسیل  اش 

رد و رو که از برق اشک یم درخشیدند. از کافه جر تشکر ک

 به من گفت: 

انشون کنم. کآنچنان آسیبهایی به تو زدم- ه ؛ نیم تونم جپی

وقنی برای درس خوندن و بیشپی فرار کردن از خونه ای که 

مامانم خانوم خونه نبود ؛ رفتم انگلیس؛ تبدیل شدم به یه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2215  

ا بود. غرور  پش یایعن و پر مدعا که کارش اذیت کردن دخپی

ی نه لعنتیم و عقده ای که دا شتم باعث یم شدن هر دخپی

و رها کنم! دل خییل ها رو شکستم  جذبم بشه رو آزار بدم

ا دنبال من بودن. خب چهره و قد و قواره  ویل همیشه دخپی

ام گول زنک بود! وقنی برگشتم ایران و دوباره توی باغ کنار 

شماها بودم؛ اون حس انتقام و تنفر شدید شد! اما همش 

ی  ن فراتر از تنفر بود که من درست نیم این نبود! یه چپ 

ودم بهش پر و بال بدم و درست ازش شناختمش. بلد نب

 استفاده کنم  

 سوایل نگاهش کردم: 

آشا! من بهت عالقه پیدا کردم! وقنی برگشتم و دیدم که -

چطوری شدی و چقدر زیبایی ازت خوشم اومد! اما تو منو 

 ی!  نیم دیدی! از من یم ترسیدی و نزدیکم نیم شد

نمودار بود  دهانم نیمه باز ماند. آنقدر تعجبم در چهره ام

 که گفت: 

! من همه ی مهر و عالقه ام رو به تو - حق داری که ندوین

پشت اون چهره ی ترسناک و رفتار ناپسند پنهان کرده بودم 
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مثل بابا بشه! البته اون موقع اینا رسنوشتمچون یم ترسیدم

 رو درک نیم کردم . 

 : آه کشید 

؛ وقنی  بعد از اون اتفاق ها و اون کارای زشت و ناگوار -

 شدم ! یه پشیموین و ترس بد 
ی

برگشتم لندن دچار افشدگ

به رساغم اومده بود! به اندازه ای که دست به خودکیسر 

 نجاتم داد و رایه آسایشگاه رواین شدم.  زدم؛ ویل دوستم

و رسم سوت کشید از اتفاقهایی که باورش سخت بود! ا

 لبخند زد: 

، مشاوره و قرص - ی ، جلسات ترایر
و درمان ! باورت بسپی

رفتار  بشه یا نه عوض شدم. ریشه ی تریس که پشت اون

ها  پرخاشگرانه بود خشکید. فهمیدم همه ی زن ها و دخپی

 . ن ، همه خائن و دیوانه نیسیی ن . همه بد نیسیی ن مثل هم نیسیی

 تو رو خراب آدم شدم! و فقط ناراحتیم از این بود که زن
ی

دگ

 ده اما منو ببخش! جایی برای بخشش نمونکردم. یم دونم

 

 ۴۶۹#پست
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جوایی ندادم و به جای آن اشک ریختم. برای خودم ، برای 

ن اینطور تخریب  اتفاقایی که باعث شده بود من و معی 

ن گفت:   شویم. برای تمام روزهای گذشته .  معی 

ن دیگه هم مونده که باید بگم! -  یه چپ 

آب از رسم گذشته بود ؛ یک وجب و صد وجبش چه فرفی 

م و به اوچشم دوختم. او کرد؟ فقط اشکهایم را پاک کرد  یم

 گفت: 

کیس که شماره تلفن و آدرس کامران رو به جبل داد؛ من -

 بودم! 

ن شد به طرفم.  آنچنان تکان سخنی خوردم که او نیم خپ 

د . اما من خودم را پس  دستش را جلو آورد تا بازویم را بگپ 

 کشیدم: 

؟ چطور؟ تو...تو از کجا یم دون-  سنی

 مید روی صندلیش نشست: دستش را پس کشید و ناا 
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من توی اون کشنی بودم؛ کیس که روی نقشه های برج کار -

 یم کرد من بودم! مشاور و مهندس ناظر شیخ!  

 با ناباوری گفتم: 

 تو ؟ باورم نیم شه! -

باور کن! بارها دیدمت، اما خودمو نشون ندادم. بارها -

به سایه ات اومدم و وقنی جبل نجاتت دادم. بارها سایه 

وارد زندگیت شد؛ پا پس کشیدم! چون خیالم راحت شده 

 بود؛ اما شیخ پر قدرت بود ! و تو رو از جبل دور کرد. 

 هیجان زده گفت: 

ویل به روح مامانم قسم یم خورم که اون روز نیم دونستم -

! یهویی دیدمت! من شاهد همه جر 
توی اون کشنی هسنی

 بودم! 

ون کشیدمت. من بر من...  دمت بیمارستان! من از آب بپ 

ترسناک شده بودی. صورتت شکافته بود. حنی مردی و 

دوباره احیات کردن! من به جبل زنگ زدم تا بیاد و کمکت 

 کنه!  

 خنده ی عصنی به رساغم آمده بود . گفتم: 
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ی نگفته. چرا کامران از تو حرف - ن چرا جبل تا حاال چپ 

ونجا یم دیوونه یم شم! چرا تو باید ا نزده؟ من ...من دارم

 بودی؟ نه  امکان پذیر نیست.  

 لیوان موهیتو را به طرفم گرفت و گفت: 

- !  یه کم از این بخور . االنه که غش کنن

جای تعارف و عناد نبود. لیوان را گرفتم و نصف 

محتویاتش را بلعیدم. بدنم به انرژی نیاز داشت.  لیوان را 

ن و  دم . و گفتم:  کوبیدم روی مپ   چشمانم را به هم فشر

 بقیه اشو بگو! -

 صدایش در رسم موج یم خورد: 

چو ن من به جبل گفتم که تو چطور از من یم تریس. همه -

و براش تعر  ن که از من حرفن نزنه. یم یف کردم و خواستمچپ 

دونستم که کامران  هنوز هم دلش گپ  تو هست. عشق 

حس کرده بود. شیخ  شما واقغ بود! جبل خطر جدی رو 

ن کرد. ما تو رو به یه اسم دیگه  برای پیدا کردنت جایزه تعیی 

ی کردیم. جبل به کامران اطالع داد و  و با مدارک جعیل بسپی

جبل یم دونستیم که ترک کردم. هم من و هم من بازی رو 
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  یم تونه تو رو برگردونه به ایرانفقط کامران
ی

و به زندگ

 واقغ.  

بودم؟ من زندگیم و حیات دوباره ام را به مدیونش شده 

اویی که سالها از سایه اش یم ترسیدم ؛ مدیون بودم؟ چرا 

 من اینطور پر تالطم بود؟ چرا مثل فیلم
ی

های دنیا و زندگ

اکشن و معمایی هالیوودی هر چند وقت یک راز برمال یم 

 شد؟

 

 ۴۷۰#پست

 

 

ن تمام معادالتم  نمانده بود! معی 
را بهم  دیگر اشک و جاین

زد. ترسناک ترین مرد زندگیم حاال دو تا بال سفید داشت ! 

مثل فرشته ی طرد شده ای که خدا یکهو او را امتحان کرده 

ن  و بعد بخشیده و بالهایش را پس داده بود. پلک زدم؛ معی 

که صاعقه   ترسناک جایش را به قهرمان گناهکاری داده بود 

تم روی قلبم. این وار برایم عزیز شده بود! دستم را گذاش
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که هنوز هم رس پا بودم و قلبم یم کوبید؛ خودم را هم به 

 تعجب وا داشته بود. گفتم: 

هایی که شنیدم رو هضم کنم!چطور ناباورم! نیم تونم-
ن چپ 

؛ ناجیم  باور کنم که تویی که یم خواسنی به من آسیب بزین

 خاطر تو زنده ام؟   شدی؟من به

د و دست ش لبهایش را به هم فشر انش را روی سینه ی ستپی

 گره کرد و گفت: 

من نیم خوام خطاهای گذشته امو در پشت کاری که برای -

نجات تو کردم پنهون کنم ؛ یم دونم باعث خییل از 

 اتفاقهای زندگیت من بودم. 

 حرفش: میانپریدم

مت تو و دروغت طرد پس قبول داری که من به خاطر ته-

 جهنیم که   شدم و مجبور به فرار و بعد هم
ی

اون زندگ

 شدم؟ 

ن کرد:   رسش را باال و پایی 

ن بار - آره قبول دارم و برای بخشیده شدنم و برداشیی

 یم کنم! 
ی

 سنگینن که روی دوشم هست ؛ هر کاری که بگ
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 ابروهایم باال پریدند: 

 هر کاری؟ -

 دی تکان داد: به نشانه ی بله رسش را تاکی

 هرکاری... -

ن باور پذی ر بودند ؛ چون او از تمام اتفاقات حرفهای معی 

خپی داشت؛ اما من نیم توانستم اعتماد کنم. از اینکه کاسه 

ای زیر نیم کاسه اش باشد هراس داشتم. من مثل مارگزیده 

که از ریسمان سیاه و سفید یم ترسید. باید ای بودم

مثل ابراهیم که با ذبح اسماعیل امتحانش یم کردم؛ باید 

با ذبح ارج و قربش پیش بابا مهران  یم  امتحان شد؛ او را 

 آزمودم. مردد گفتم: 

! باید همه -  که تو باعث بدبخنی منن
ی

باید جلوی همه بگ

 !
ی

و براشون بگ ن  چپ 

مبهوت نگاهم کرد. اجزای چهره ام و بیشپی چشمانم را  

ون و بدون تردی  د گفت: نفسش را فوت کرد بپ 
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و به - ن ! امشب همه چپ 
ی

همه یم گم. یم باشه! هر جر تو بگ

 بیاد! امشب خونه ی بابا مهران این 
ی

توین به مریم هم بگ

 کنیم! 
ی

 طلسم رو یم شکنم تا تو و من بتونیم زندگ

 

 ۴۷۱#پست

 

 معجزه مگر چه بود؟ 

 

جز اینکه ُمطرِد گناهکاری چون من در دادگایه یی گناه 

 شناخته شود. 

ند زنده الاقل حرفن را که سالها کیس باور نکرده بود با سیا  

 و علت واقغ گرفتاری ها به همه ثابت کند. 

 

به تمام کساین که من را مقرص و کثیف و هرزه یم دانستند. 

 به والدینم و معشوقم و حنی خواهرم. 

ن برخاست و گفت:   معی 
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 شب منتظرم! خودم هماهنگش یم کنم. -

 

و حساب یم کنم آشا. الاقل یکبار توی  ن تو فقط بیا! پول مپ 

!  زندگیم   تو مهمونم بایسر

 خداحافظ... 

 اینها را گفت و رفت. 

ن دو نفره ای که یک نفر بدون خوردن قهوه  من ماندم و مپ 

اش ترکش کرده بود. ماندم و میان هیاهوی کافه و صدای 

دن قاشق و چنگال و برخورد فنجان ها و صدای بهم خور 

 مبهم آدمها به روزهای تلخم فکر کردم. 

 

 م محرز بودند. به روزهایی که جهن 

 

 #گذشته: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2225  

 

 ۴۷۲#پست

 

 

 

خپی صاعقه وار به گوشم رسید. درست وقنی که در عشق  

حل شده بودم. از همان وقنی که من را میان اتاقش کامران

ن پیامش این بوسید ؛ ارتباط پیایم  وع شد. اولی  ما هم رسر

 بود: 

ینن داره! اما این -" یم دونستم که   لبهات چه طعم شپ 

همیشه فرق داشت. آشا من یم خوامت. خییل بوسه با 

زیاد! درست از همون وقنی که برگشتم و توی مهموین 

ی نیست ته  ن ن تو چپ  دیدمت ؛ فهمیدم دوست داشیی

. اون موقع اگر به فراموش بشه! حاال بیشپی دوستت دارم

ای دیگه پاپس  ن خاطر کم سن و سایل تو و به خاطر خییل چپ 

 م کنارت باشم! کشیدم؛ اما حاال فقط یم خوا
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نیم دانستم چه جوابش بدهم. او پشت رس هم برایم از 

احساسش نوشت و من فقط خواندن و گذاشتم تیک آیی 

اف کند. شب یک دسته گل ادرییس  شود و او بیشپی اعپی

که اد . و باز پیام داد. اما من آنقدر هیجان زده بودمفرست

راب کرده یم ترسیدم اگر حنی یک کلمه تایپ کنم؛ کار را خ

باشم. دنبال یک عبارت معجزه وار یم گشتم و روز بعد 

قبل از ظهر به زبان آوردمش.  شماره اش را گرفتم. با زنگ 

 دوم جواب داد: 

 الو گندم زار... -

 گفتم: با صدای لرزاین  

 همیشه عاشقت بودم و عاشقت خواهم موند. -

و بالفاصله  قطع کردم و دستم را گذاشتم روی قلبم که 

دیوانه وار یم کوبید. تلفنم زنگ خورد. برای لحظه ای فکر 

 کردم اوست؛ اما فریماه

 

 ۴۷۳#پست

 #گذشته
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بود. ارتباط را وصل کردم و یم خواستم برایش بگویم که 

 به من 
ی

چطور چند سال صبوری ام جواب داده و زندگ

 لبخند یم زند. اما او هیجان زده گفت: 

؟ -  سالم آشا خویی

؟ آره من عایل امفریماسالم- یم خواستم بهت یه ه تو خویی

ی رو بگم.  ن  چپ 

 مکث کرد: 

ی بهت بدم! -  اتفاقا منم زنگ زدم یه خپی

 جای شلویعن بود. گفتم: 

 خب تو اول بگو! -

 تعارف  نکرد و با کلمات پشت رس هم و عجوالنه حرف زد: 

مد آشا من دارم از ایران یم رم. دوستم توی یه خانه ی -

درست کرده . ویزام آماده شده و امروز ...یعنن نیم  برام کار 

 ساعت دیگه یم رم! 
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 قلبم کند زد. با دلخوری گفتم: 

؟ آخه حاال؟!!! -
ی

 واقعا؟ چرا حاال داری به من یم گ

ن نشدم حرفن بزنم. - ببخشید! اما نیم خواستم تا مطمی 

راستش یهویی همه کارام جور شد. نیم خواستم ذهنت 

.  بشه. تو بدرگپ   س داشنی  ه اندازه کافن بابت کامران اسپی

دلم گرفت. تنها دوستم داشت یم رفت. دوسنی که برایش 

ین تصمیم  از جان و دل مایه یم گذاشتم و او از مهمپی

 زندگیش دیر موقع به من گفته بود: 

خوشحالم واست. امیدوارم روزهای خویی در پیش داشته -

م که باید  ! اما دلگپ   اشم که یم دونم ... آخرین نفر ببایسر

 ناراحتیم را متوجه شد : 

درگپ   از من دلخور نباش آشا!  فقط نخواستم فکرت-

 کردن 
ی

بشه! بخدا مجبورم برم. اینجا دیگه جای زندگ

نیست. یم خوام برم دنبال آرزوهام. یم خوام برم پول 

درست و حسایی در بیارم. همونجا درسمو ادامه بدم. حاال 

اومده ؛ موندنم اشتباهه! من اینجا وقعیتش پیش که م

 کیس رو ندارم.  
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 من نگرانش بودم. یم ترسیدم برود و در چاه بیافتد. گفتم: 

؟ نکنه گولت زده باشن! -  از رایه که یم ری مطمئنن

 خندید: 

کامال جای امنیه. با دو تا دخپی دیگه یه آپارتمان گرفتیم . -

و هم یم دم. و کرایه جامکار یم کنم. درس هم  یم خونم 

اون خانه ی مدی که یم خوام کار بکنم کیل کالس آموزیسر 

ن  حاال تا برسم یه دوره زیر نظر واسه پسنلش یم ذاره. همی 

خیاط های ایتالیایی یم گذرونم . فعال کمک خیاط اصیل 

هستم. اما خودت که یم دوین من زرنگم. مهم اینه که 

م. انگلییس بلدم . عریی رو هم یاد   یم گپ 

ن خوب به نظر یم رسید. او فکر همه جا را کرده ه مه چپ 

 بود. گفتم: 

! امیدوارم-
ی

ن همینطوری باشه که تو یم گ  که همه چپ 

- 

 

 ۴۷۳#پست
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 حرف یم زنیم آشا! هر روز با هم

 باشه! -

 خب خپی تو جر بود؟ -

د. گفتم:   حالم گرفته بود و بغض گلویم را یم فشر

 خره به من ابراز عالقه کرد. خپی خوب من کامران بود! باال -

 جیغ کوتایه کشید : 

؟ خییل خوشحالم! مبارک باشه! -
ی

 وای ! راست یم گ

مریس عزیزم! اما هنوز که اتفافی نیافتاده. فقط ابراز عالقه -

  کرده و باید ببینیم جر پیش میاد! 

مهم همینه که باالخره طلسم شکست. آشا یادت نره که -

 شنی من هستم. همیشه کنارتم.  هر وقت به کمک احتیاج دا

 به گریه افتادم: 

 دلم برات تنگ یم شه! -
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 دل منم ! خب باید برم... -

وقنی رسیدی پیام بده. از خونه ات و محل کارت عکس -

 بفرست . خییل دوستت دارم 

 خداحافظ عزیزمن!  منم دوستت دارم. 

او ارتباط را قطع کرد و من اشکهایم رسازیر شدند. حنی 

ن ندیده بودمش. یم دانستم فریماه چجور آدیم وقت ر  فیی

ن و خداحافیطن متنفر بود. یم دانستم که  هست. او از رفیی

دالیل خاص خودش را دارد برای نبودن. اما باز هم دلم 

 شکسته بود.  

 کامران پیام داده بود: 

چرا تلفنت رو اشغال کردی؟ یم خواستم کیل دورت -

 بگردم! 

 نوشتم: 

 کنه! دارم دق یم کنم! فریماه واسه ه-
ی

 میشه رفت دیی زندگ

 

 ۴۷۴#پست
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تلفن را گذاشتم روی تخت و به دوستم فکر کردم. مامان و 

عقد بودند. امروز با چند تا مریم در حال تدارک مراسم

ینگ قرار داشتند و مدام یگ   یم رفت و یگ یم آمد.  کپی

 کامران پیام فرستاد: 

 تم! پاشو بیا خونه ی خودم! منتظر -

خانه رفتم. آرزو داشت  ن لباس ساده ای تن کردم و به آشپر

 شایم کباب ها را رسخ یم کرد. من را که دید متعجب گفت: 

 چرا چشمات رسخه؟ -

 شانه باال انداختم: 

ی نیست! مامان کجاست؟ - ن  چپ 

توی اتاق کار مهران خان هست. دارن واسه مراسم -

 . ن  نامزدی آلبوم یم بیین

 گفتم: 

 یم رم قدم بزنم.   یل هول هست. من دارممامان خی -
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 جوایی نداد. در عوض یگ از شایم کباب ها را به دستم داد: 

 بیا اینو بخور ! -

ون رفتم.  د و سه بار در زدم و گونه اش را بوسیدم و بپ 

 صدای کامران را شنیدم: 

 اومدم! -

خنگ از قلبم در را که باز کرد و رو در رو که شدیم؛ نسیم

 . گذشت

 

 ۴۷۶#پست

 

 

ن دیدنش هم حالم را بهپی کرده بود. همیشه  انگار همی 

همینجور بود! وقتهایی که دلم گرفته بود و غصه داشتم ؛ 

ن را ف راموش یم کردم. اصال به او که فکر یم کردم همه چپ 

ن کیس  دیدن چهره ی او برایم مثل معجزه بود. دوست داشیی

گار معجزه ای از خاص یم کند . انچهره ی اش را برای آدم
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نور بود. رس به زیر شدم. دستم را کشید و وارد حیاط شدم. 

در رابست و پشت در بغلم کرد. رسم چسبید به سینه اش 

یی کنار شقیقه ام را بوی عطرش مشامم را پر کرد. جا

 بوسید. آهسته گفت: 

یه وقت غصه نخوریا! من هستم. من کنارتم! شاید نتونم -

ی از دستم برنیاد ویل کنارتم.  با هم معجزه کنم. شاید کار 

غصه یم خوریم، با هم گریه یم کنیم. من و تو با هم حرف 

یم شیم! مگه نه؟ تو آروم قلب من یم یسر و یم زنیم و آروم

 امش قلب تو! من آر 

 دستانم گره شد دور تنش و زمزمه کردم: 

چقدر کم داشتمت. چه روزها که فقط یه لبخندت رو یم -

نگران نباش! آروم باش! من کنارتم از طرف  خواستم. یه

تو! چه شبها که با نگاه کردن به عکسهات صبح نشد! چه 

و باهات درد و دل نکردم! وقتها که توی خیالم بغلت نکردم

   کایم

 .. 
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لبهایش را چسباند به لبهایم . گرم بود. حس خویی داشتم. 

کیم از من فاصله گرفت و با آن چشمان درشتش به 

نم نگاه کرد. مژه های برگشته لش در انتهای چشما

چشمانش خواستنن اش یم کرد. لبهایش میان ته ریشش به 

لبخند ملیچ مزین شده و امان از آن کمان ابروهایش که 

م و خط رویش ابروهایش را لمس باعث ش د دستم را باال بپی

 کنم.  کف دستم را بوسید و گفت: 

 بیا بریم ... -

بس و آزاد کردم ؛ تا کنن نرمال بشوم. چند بار نفسم را ح

 حوض را نشانم داد: 

ن چه قشنگ شد؟ -  ببی 

 ذوق زده گفتم: 

 وای عایل شده! -

 گفت: خییل کار مونده

- 
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 ۴۷۷#پست

 

 

 

خییل کار مونده. خییل زیاد . شاید مرمت اینجایک سال یا 

 بیشپی طول بکشه ؛ اما ... 

 بر گشت به طرفم: 

 اینجا قراره چیکار کنم و کنار گ باشم!  که اما حاال یم دونم-

 لبم را گزیدم و رسبزیر شدم. با صدای بلند خندید: 

 عاشق این رسخ و سفید شدنت هستم. -

 نشست و گفت:  لبه ی پله ی ایوان 

 یم خوام یه لطقن به من بکنن آشا! -

کنارش نشستم. دستم را در میان دستش گرفت و به دقت   

 تم: به دستم نگاه کرد. گف

 من واست جون یم دم! -
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 گفت: 

ی بفهمه. اول اینکه نیم خوام فعال کیس از ارتباطمون- ن چپ 

ن من و تو باشه. همدیگه رو بفهمم و بشناسیم و در بی 

ش با هم باشیم. اینجا که آماده شد؛ به مامان و بابا یم آرام

گم. تا اون وقت کارم هم یه رس و سامون حسایی گرفته! تو 

! اونوقت هم به هدف ه ات یم ریس و مستقل یم یسر

کمون برسیم!   مشپی
ی

 راحت تر یم تونیم به زندگ

 باشه!  -

 لبخند زد: 

ام خب یم دوین که من چند روزی یکبار هستم. یم خو -

تموم اون وقنی که هستم رو برای تو ضف کنم. اما وقنی 

نیستم؛ مسوولیت اینجا رو به تو یم سپارم! کار خایص نیم 

. فقط هر جر که دوست داری رو به معمار و خواد بکنن 

 طراح بگو! 

آب شد. اینجا خانه ی من و تو یم شد. اینجا با قند در دلم

 یم کردیم و بچه دار یم شدی
ی

 م و ... هم زندگ

ون دادم:   نفسم را عمیق کشیدم و بپ 
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م کایم! -  دارم از خویسر یم مپ 

 رسم را میان آغوشش گرفت و گفت: 

!  خدا نکنه! من -  یم خوام بایسر و منو خوشبخت کنن

 جایی روی بلوزش نزدیک به قلبش را بوسیدم و گفتم: 

 یم دم! اجازه یم دی؟ کار باغچه ها رو خودم انجام-

کشت کنه اینجا   –ا بذار مش حسن اول آماده حتما! ام-

ن ها و کف حیاط و  رو. خاک باغچه عوض بشه. دور چی 

 ن باغچه ها! دیوارها مرمت بشن .بعد این تو ای

 ذوق زده گفتم:  

فقط یم خوام زودتر بوته های ادرییس رو توی باغچه ها -

 بکارم! 

د و یی حرف به منظره ی حیاط چشم 
من را به خودش فشر

 دوختیم. 

 ** 

اهن بلند دکلته اش با موهایی که  مریم زیبا شده بود. پپ 

خییل زیبا باالی رسش جمع کرده بود  و تاج ظریف روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2239  

ش او را شبیه به فرشته ها کرده بود. خانواده ی عماد موهای

در یط سه روز خواستگاری  را به رسانجام رساندند و حاال 

حرمیت نامزدی یم کرد. نامزدی که با مدر آخر هفته مریم

همراه بود. دسته گل ظریفش در میان دستانش او را زیباتر 

دمان کرده بود. عکاس آمده بود تا از او در باغ زیبای خو 

عکس بیاندازد. هر کیس مشغول به کاری بود. کامران رفته 

 بود سفر کاری. 

 

 ۴۷۸#پست

 

 

خاله و آقا فرهنگ آمده بودند. خاله آنچنان خوشحایل یم 

شق مریم است و روز و شب دعایش کرد انگار که عا

 خوشبخنی اوست.  

اما فرداد...او مثل سایه شده بود! پیدایش نبود! چند روز 

را ندیده بودیم. من و آواز با مریم و عکاس در باغ  گذشته او 

بودیم. عکاس داربست هالیل گل رز رونده را که پر از گلهای 
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د تایی صوریی پر رنگ بود انتخاب کرد برای آنکه مریم چن

اهن آیی آسماین کوتاه و پر عکس تگ بیاندازد.  آواز با آن پپ 

ود؛ توجه از پولکش و موهای مواجی که روی شانه هایش ب

عکاس را جلب کرده  بود. خواهر من در آن سن و سال 

اهن بلندی به سلیقه ی مامان تن مورد توجه بود. من پپ 

اهنن صدفن و پوشیده و موهایم  را هم کرده بودم. پپ 

ه  ن خپ  آرایشگر مامان به زیبایی آراسته بود. مریم به دوربی 

 بود  و عکاس با او حرف یم زد که صدایی گفت: 

 بارک باشه مریم خانم! م-

فرداد بود؛ با چهره ای کدر و رنگ پریده و خسته . سیگار 

 میان انگشتانش بود و پوزخند روی لبهایش! 

ید. دسته گل از طراوت در یک آن از چهره ی مریم پرکش

 دستش افتاد. آواز زمرمه کرد: 

 آخ جون هندی شد! -

به ای به بازویش زدم:   من ضن

 ز! واقعا بیشعوری آوا-
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و رفتم به طرف مریم و دسته گل را برداشتم. چشمان مریم 

 بودند. گل را به دستش دادم: پر از اشک

ل کن! -  خودتو کنپی

 د گفت: رسش را تند تند  تکان داد و رو به فردا

 ممنونم! روزی خودت باشه ! -

فرداد ماتش بود! مثل کیس که به آرزوهای برباد رفته اش 

دایی که یم نشیند لب ساحل و به مات یم ماند. مثل ناخ

کشنی هایش در دور دست های خلیج نگاه یم غرق شدن

کند. موهای بهم ریخته اش را چنگ زد و راهش را گرفت و 

 رفت.  

به او  و من دیدم که چطور تمام تنش یم نگاه مریم ماند 

 لرزید. 

 

 ۴۷۹#پست
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من شده بود. مراسم مریم نبودن کامران باعث کسل بودن

وت برگزار شد. خی  یل پر جالل و جپی

 عماد سنگ تمام گذاشته بود.  

 

خانواده ی  عماد متشخص بودند. عالوه بر خودش و پدر 

ا   پزشک  بودند. و مادرش اطرافیان و فامیلش  هم اکپ 

مامان با دمش گردو یم شکست. تمام توانش را به کار  

 گرفته بود تا از آنها عقب نماند. 

 

کردم؛ فرداد با کت و شلوار شیک و   برعکس آنچه فکر یم

صورت اصالح شده در کنار خاله و آقا فرهنگ به مراسم 

 آمد. 

با پوزخند مریم را نگاه یم کرد و کامال پیدا بود که چطور  

د.  ن بپی  توانسته اعتماد بنفس مریم را از بی 

لبهای مریم به خنده وا نیم شدند. مخصوصا وقنی  فرداد  

 خوش و بش کردند. همکنار مروا نشست و با 
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حنی برای رقص و وقت شام هم با یکدیگر بودند و مریم  

 مثل آدمهای شکست خورده آنها را نگاه یم کرد.  

. و تقریبا دم صبح خانه باالخره  مراسم به اتمام رسید 

احت کنیم. من آماده ی  خلوت شد و ما توانستیم اسپی

رد شد. میانه خواب یم شدم که مریم در اتاق را باز کرد و وا

 ی اتاق ایستاد و با گریه گفت: 

 پشیمونم! -

 دارم دق یم کنم...آشا...  

 

حرفهای مریم مثل آب یخ بود که آدم تب دار را به تشنج 

 دارد. وا یم

بغلش کردم و دلداری اش دادم و او نا آرایم کرد. حنی به 

رسش زده بود برود پیش فرداد. کنار هم دراز کشیدیم و من 

 کردم و گفتم:   نوازشش

مریم تو انتخاب خودتو کردی.عماد پش بدی نیست؛ اون -

ه و عاشقته! تو امشب باهاش پیوند  از هر نظر از فرداد بهپی

! قطعا باید   قبل تر فکراتو یم کردی.   زناشویی بسنی
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 با صدای لرزان گفت: 

فرداد رو فراموش یم فکر یم کردم کارم درسته. فکر یم کردم-

 کنم. 

 

امشب که کنار مروا دیدمش یم خواستم دق کنم. فکر  اما؛

که اون مال من نیست و به یگ دیگه عشق یم ورزه و با این

 کنه یم خواست منو بکشه! 
ی

 یگ دیگه زندگ

 

 سیدم! تر 

 خییل ترسیدم آشا! 

 دست کشیدم روی موهای نمناکش و گفتم: 

س  مریم! ببینم-   یعنن تو اصال به عماد عالقه نداری؟نپی

 

دوستش دارم. اما نه اونجور که فردا د رو یم خوام. من -

 عاشق فردادم.  
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مریم! به عماد هم فکر کن! به مردی که به امید تو یم -

 زه! تو دیگه متعلق به عمادی!  خواد آینده زندگیشو بسا

 

ه شد.   آرام و یی صدا نفس کشید و به جایی نا معلوم خپ 

خالق مامان و وجود خاله یم سوخت اما با ادلم برای مریم

و اتفاقایی که افتاده بود؛ هیچ عقب نشینن نیم توانست 

 بکند.  

درست روز بعد مروا به فرداد جواب مثبت داد! و این تپ  

خالیص بود بر پیکر یی جان رابطه ای که با لجبازی و 

 بدبینن مریم و فرداد به فنا رفته بود. 

 

 ۴۸۰#پست

 

 

 هللا شده بودند.  مریم و فرداد مثل جن و بسم
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مریم بیشپی وقتش را پیش عماد بود و فرداد خودش را  

 مشغول به کارهای بورسیه اش کرده بود. 

یک ماه بعد مروا و فرداد یط مراسیم نامزد شدند . مریم  

به طرز وسواس گونه ای  به مروا محبت یم کرد و در 

و خودش را یی توجه به فرداد  کارهای نامزدی کمکش کرده

 یم داد. انگار یم خواست  اننش

با این کارها رسپوش بگذارد به احساسش.  روز نامزدی 

کت  خودش را آراست و با عماد در مراسم نامزدی مروا رسر

 کرد. 

 اما فقط من یم دانستم که در دلش چه یم گذرد.  

یک ماه بعدتر مروا رایه انگلستان شد . و فرداد منتظر ماند 

 ده شود. تا ویزای تحصییل اش آما

ن در ظاهر مریم درگپ  کار و را بطه اش با عماد بود! همه چپ 

 آرام به نظر یم رسید. 

حنی رابطه ی من و کامران که در شور و اشتیاق یکدیگریم 

سوختیم ؛ آرام بود!  کامران چند روز یکبار یم آمد و من را 
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اب یم کرد.  خانه اش روز به روز آبادتریم  از عشقش سپ 

 شد.  

مو سامان برای رس زدن تابستان بود که رویا جون و ع اواخر 

 به کرانه و فامیل رویا جون به لندن رفتند. 

ین خپی برای من و کامران بود. روزهایی که کامران  
و این بهپی

 در سفر کاری نبود؛ تمام وقتم را با او یم گذراندم. 

با هم قهوه یم خوردیم. کتاب شعر یم خواندیم. موهایم را 

وچه نقشه یم یم زد. برای خانه ی قشنگ ته کشانه 

 کشیدیم. 

هایی یم خریدیم. از 
ن گایه یم رفتیم عتیقه فرویسر و چپ 

 سوغایی یم آورد .  سفرهایش برایم

 

 ۴۸۱#پست

 

 

 دل به دلم یم داد و من خوشبخت ترین دخپی دنیا بودم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2248  

وجود کامران باعث شده بود من کمپی در خانه باشم. اما 

وستانم بود. انه ی کالس و وقت گذراین با دنبودنم به به

مثال باشگاه ثبت نام کرده بودم ؛ اما تایم باشگاه را پیش 

 کامران یم ماندم.  

ن مروا مثل  یه برای مریم بود. رفیی ن مامان درگپ  تهیه ی جهپ 

پر زدن پروانه آرام و یی صدا بود؛  اما جای خایل او در خانه 

 انه شده بود آواز! کامال هویدا بود. همدم من در خ

 

م فرق داشت. یایعن بود و  آوازی که با خواهرهای بزرگپی

 زیاده خواه.  

ن کرد . مریم تازه از  میانه ی زمستان بود که فرداد عزم رفیی

بیمارستان برگشته بود؛ خسته و کسل از شب بیداری اش.  

ن ناهار گفت:   مامان رس مپ 

ه . یه مقدار خشکبار خریدم واسه مروا بدم فرد-  اد بپی

   

 یم چرخید روی صورت مامان. مامان گفت: نگاه مر 

 امشب رایه یم شه!  -
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ن  قاشق از دست مریم افتاد توی بشقابش. من از زیر مپ 

دم .   دستش را فشر

 نهارش را با یی مییل و نیم خورده رها کرد و رفت به اتاقش! 

برف در میانه ی روز بهمن ماه  یک بند یم بارید. پشت 

و بارش برف را نگاه یم کردم که  ه ی اتاقم نشسته بودمپنجر 

که  پالتو و کاله پوشیده و به طرف ناگهان مریم را دیدم

 انتهای باغ یم رفت. 

به رسش زده بود! نیم دانم این دم آخری چکار یم  

 خواست بکند. 

تند تند  لباس گرم تنم کردم و چند دقیقه ی بعد از در 

 پشنی به باغ رفتم. 

 

؛ مریم در زده و خانه ی فردادرسیدم وقنی که من تقریبا بهتا 

فرداد در را باز کرده و مقابلش ایستاده بود. پشت درخت 

 تنومند گردو ایستادم. 
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ت به مریم نگاه یم کرد. مریم این پا و آن پا کرد  فرداد با حپ 

 و گفت: 

 س...سالم! -

 فرداد نگایه به رستاپای مریم کرد: 

ی شد- ن  نریم خانوم!؟  ه؟ شما کجا اینجا کجا سالم! چپ 

 مریم چشمان نگرانش را داد به چهره ی او و گفت: 

 مامان گفت داری یم ری! امشب!  -

؟ -  آره ! که جر

 اش را با 
ی

مریم رسبزیر شد . انگار تمام حرفهایش و دلتنگ

 بغضش فرو داده بود! 

 

 پشت کرد به فرداد و گفت:  

 باشه! خداحافظ. -

 ا برگرداند: مریم را گرفت و او ر  فرداد بازوی

 مریم؟  -
ی

 اومدی اینو بگ
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مریم سکوت کرد. فرداد چانه اش را گرفت و رسش را باال 

 آورد: 

 

 به من نگاه کن! -

ی ازم  ن ن چپ   مونده؟ ببی 

؟ من اون فردادی که یم  اومدی با گ خداحافیطن کنن

 شناخنی نیستم. تو هم االن متعلق به کس دیگه ای! 

 

 ش را عقب کشید: مریم رس 

 تو پش خاله یم. تو ....اشتباه کردم که اومدم. -

 فرداد پوزخند زد: 

اشتباه رو خییل وقته انجام دادی! همون روز که از رس -

 لجبازی منو پس زدی. 

 

 چ وقت نیم بخشمت مریم! هی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2252  

به ای با کف دستش به سینه ی  مریم عصباین شد. ضن

 فرداد زد و گفت: 

وع کردی. -  تو رسر

تو هرز پریدی! این تو بودی که مروا رو وارد رابطه امون  

نیم بخشمت. تو گناه خودتو فراموش کردی!  کردی! منم

 منو نابود کردی.... 
ی

 زندگ

 

ن خورد و دوباره  و بعد دوید. میان برف ها . یک بار زمی 

ن فرو رفته بودند که  دوید و من انگار پاهایم در زمی 

اد همانجا زیر برف ایستاد و او را نتوانستم تکان بخورم . فرد

 تماشا کرد و اشک ریخت. 

و دستش را گذاشت روی سینه اش ؛ جایی نزدیک به  

 قلبش و به آسمان نگاه کرد و بلند فریاد زد: 

 خدایا...خدایا... -

دیگر نماندم تا بشنوم و ببینم. من هم سالنه سالنه راه رفته 

 را برگشتم. 
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 ۴۸۲#پست

 

 

سایل که من را عاشق تر، مریم را آرام  دو سال گذشت. دو 

تر و آواز را زیباتر و بزرگپی کرد.  کامران من را تشویق کرده 

بود که زبان بخوانم و خودم را آماده ی تحصیل در یک 

ن مردک فوق  جای درست و حسایی بکنم. داشیی

طراج دوخت برایم مزیت آنچناین نداشت. من به دیپلم

شتم. مریم یط یک جشن آموزش حرفه ای تر نیاز دا

پر کن و پر از تجمل با عماد ازدواج کرد  و به خانه ی دهان

آپارتمان شیک رفت. حرف زدن از فرداد در  بختش در یک

حضور او ممنوع بود! مامان وقنی فهمید عمق عشق مریم 

به فرداد چقدر است  که فرداد بار سفر رابست و رفت  و 

ن روب رو شد. مرییم که گریه او با  مریِم شکسته و غمگی 

هایش تا چند روز ادامه داشت. تب یم کرد و سکوت پشت 

سکوت تحویل همه یم داد. اما بعد از دوره ی نقاهت 

ی صبورتر از قبل و ساکت تر.   روحش ؛ تبدیل شد به دخپی
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و بالفاصله عرویس کرد. مروا گاه به گاه زنگ یم زد و با هم 

پی فعال بودند . به در ارتباط بودیم. صفحات اجتماعیش غ

قول خودش حوصله ی فضای مجازی را نداشت و ترجیح 

یم داد وقتش را ضف درس خواندن و کار و لذت بردن از 

واقعیت کند. من هیچ وقت از فرداد نیم پرسیدم و او هم 

ی از او نیم گفت. اصال رابطه امان به صفر رسیده بود.  ن چپ 

مامان هم اشاره نگار فرداد خط قرمز همه ی ما بود! حنی 

ای به او نیم کرد. در وقتهایی که خاله تهران بود و یا مامان 

و بابا مهران به شمال یم رفتند؛ هم من و مریم همراهیشان 

های کوچگ  ن ماجرا بود و گایه خپی نیم کردیم. آواز در میی

 یم داد. مثال؛  

- 

 

 ۴۸۳#پست
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یا فرداد فرداد و مروا دعواشون شده. فرداد یم خواد برگرده. 

. یا خاله  ن و مروا تابستون بعدی میان ایران که ازدواج کین

ن!   گفته عروسیشون رو رشت یم گپ 

اما همه ی این اخبار ضد و نقیض بودند. روزها و شبها یم 

ن عادت کرده بودیم. خانه   روتی 
ی

گذشتند. ما آدمها به زندگ

ن آباد شده بود. باغچه ها پر از گل ادرییس بودند. ی کامرا

کف و دیوارها مرمت شده و اثاثیه چیده شده بودند. 

ن الملیل داشت.  کامران  ارتقا شغیل پیدا کرده و پروازهای بی 

این یعنن مدت نبودنش بیشپی شده بود. دیدار های ما چند 

 روز یکبار ؛ اما داغ و خواستنن بودند. قبل از آمدنش یم

رفتم به خانه اش ؛ خانه ای که خودم را صاحبش یم 

ن را مهیای د انستم. باغچه ها را آب یم دادم. همه چپ 

آمدنش یم کردم. یک دسته گل ادرییس یم گذاشتم روی 

ن و ترانه های کالسیک اهن های مپ  مالیم یم گذاشتم. پپ 

ن داری که کامران عاشقشان بود تن یم کردم. موهایم  چی 

ن کمرم یم رسیدند. آنقدر بلند ش ده بودند که تا پایی 

 فت : یم گکامران

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2256  

همیشه موهاتو باز بذار. این خونه گندم زار یم خواد. وقنی -

حیاط یم ایسنی و باد یم زنه زیر موهات انگار صدای  میون

 خش خش یه دشت بزرگ پر از گندم به گوشم یم رسه! 

 غذایی آماده یم کردم؛ که به لطف آر 
زو و یا مثال وقنی

؛ کامران مامان همه را تک به تک و با تبحر آموخته بودم

ن پشت دستم را یم بوسید و یم گفت:   رسمپ 

ین رستوران های پاریس نشستم هم - حنی وقنی توی بهپی

 فقط به غذایی که تو درست یم کنن فکر یم کنم. 

رابطه ی ما آرام بود! خییل خصویص و بدون هیاهو. 

 ماندیم. حنی نگاهمان را هم درجمع همیشه دور از هم یم

ل یم کردیم. حواس مان به حد ارتباطمان بود. کنپی

مثل یک شاهزاده ی واقغ بود! دست درازی نیم کامران

ل یم کرد. ارتباطمان نوازش  کرد. تمنای جنیس اش را کنپی

بود و بوسه. کامران معتقد بود که ارتباط جنیس دو عاشق 

اتفاق بیافتد. یم گفت باید در یک مقطع پر از اطمینان 

 خواهد لکه ی کوچگ به آنقدر من را دوست دارد که نیم

افتم بیاندازد. هر چند من حاضن بودم هر طوری که او  رسر

مرز بخواهد باشم. من عشق یی حد و حرص داشتم. بدون
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انه ام را خرجش یم  او را یم خواستم. شیطنت های دخپی

ن   من بود. نشسیی
ی

 کنار او که از کردم.  کامران تمام زندگ

؛ خسته بود و پناه ین هیاهوی جهان و دور دنیا سفر کردن 

ن و یم خواست با نوای شجریان آورد به آن حیلط رسسپی

آرام شود و چایش را با نقل بیدمشگ مزمزه کند و به 

درختان و پرنده ها چشم بدوزد؛ برای من قشنگ ترین 

 اتفاق دنیا بود.  

یم؛ یک بخش هایی را من و یک گایه با هم شاملو یم خواند

یم نشستیم و بحث یم کردیم. رس تکه هایی را او ! بعد 

حرفها و جمالت شاملو به آیدا! تهش همیشه منطق کنار 

یم رفت و عشق جایگزینش یم شد. بعد من نفس آرایم یم 

 کشیدم و لبخند یم زدم و او یم گفت: 

ی که خواسنی رسیدی؟ بوس من کو؟ - ن  خب به چپ 

ین ترین بوسه ی جهان مال من یم شد.  بعدتر کامران و شپ  

من را با کتاب ها و نویسنده های دیگری آشنا کرد. نیچه و 

کامو و هدایت...شاید سخت و گایه نامفهوم بودند اما  آلپی

ن بودم. یم  ن کامران تشنه و مشتاق دانسیی من با داشیی

 خواندم. درک یم کردم ؛ فقط به خاطر کامران!   
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وع شد که او وصل ب ه جانم شده بود! مساله از زماین رسر

 ون از ارتباط ما آگاه شد. رویا ج

 

 ۴۸۴#پست

 

بعد از ظهر اردیبهشت ماه ؛کامران برگشته بود و من در 

خانه اش بودم. داخل حیاط بود. با تلفن حرف یم زد و من 

کیگ که آرزو پخته بود را کنار استکان های چای گذاشته 

م. نیم دانم چه موقع رویا جون آمده بودم تا به حیاط بن پی

 داخل داد زدم:  بود. و من از 

 عشقم تموم کن مکالمه ات رو . چای بخوریم با... -

هم را نگفته روی ایوان با رویا جون مواجه شدم. او با 

ت من را نگاه یم کرد. کامران تلفن به دست از پشت  حپ 

نبسته درخت ها آمد و با مادرش مواجه شد. در حیاط را 

رویا جون بود. حواس پریی وقت مکالمه کار دستمان داد. 

 من را برانداز کرد و سپس برگشت به طرف کامران و لب زد: 

 چند وقته؟! -
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کامران تلفنش را چپاند درون جیب شلوارش و آمد به 

 طرف مادرش و بازویش را چسبید: 

؟  -  مامان! تو اینجا چکار یم کنن

کنم! قلبم کند یم زد و قطعا من نیم دانستم چه غلیط ب

گاه کردن به رویا جون را نداشتم. رنگم پریده بود. روی ن

 کامران گفت: 

-  ! ن  بیا اینجا روی صندیل بشی 

 و رو به من گفت: 

 یه چای دیگه اضافه کن آشا!  -

خانه رفتم. نیم دانستم چکار کنم.  ن من با اضطراب به آشپر

خانه را چند بار رفتم و برگشت ن اهنم را چنگ طول آشپر م. پپ 

و چند دقیقه ی بعد سینن زدم. نفسم را حبس و آزاد کردم. 

ن نشستم. رویا جون  به دست به حیاط رفتم و پشت مپ 

 اخم کوچگ کرده بود. کامران گفت: 

 مامان!  -

 رویا جون رو به من گفت: 
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من آدم سننی نیستم آشا جون و یم دوین چقدر دوستت -

دارم! انتخاب کامران  رو هم زیر سوال نیم برم اما به نظرم 

 کارتون اشتباهه! 

 من فقط نگاهش کردم. کامران گفت: 

 جر اشتباهه مامان؟ این که من آشا رو دوست دارم؟-

 

 ۴۸۵#پست

 

 

 برگشت به طرف کامران: 

ن اگر آال  نه اینکه  شما دوتا توی- این خونه با هم هستی 

جون و آقا مهران بفهمن ؛ یا حنی اگر بابات بفهمه خییل 

 زشت یم شه! 

ه هدف زودگذر نیست! تو جر زشت یم شه مامان! آشا ی-

که منو یم شنایس مامان. من اهل هرز پریدنم؟ اگر آشل 
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ن من و اون یه عالقه ای  اینجاست به خاطر اینه که بی 

ن   ی که قابل بیان نیست.  شکل گرفته!یه چپ 

؟ یم رفتم آشا رو برات -
ی

خب چرا نیومدی به من بگ

 خواستگاری یم کردم! 

بهپی همدیگه رو  خواستیم با هم وقت بگذرونیم تا -

بشناسیم. که یه وقت احساسمون اشتباه نباشه! ما برای 

خودمون یه دالییل داشتیم. از جمله آماده شدن خونه ام و 

 تحصیل آشا و... 

 ویان جون رسی به تاسف تکان داد: ر 

ن ! - ! شما دو تا آدم غریبه نیستی  ن
اینها دالیل بیخودی هسیی

! باید شما به نویع دخپی عمو و پش عمو مح ن سوب یم شی 

بیشپی حواستون به روابطتون باشه. باید فکر اطرافیانتون 

؟ نیم گه  رو بکنید. خدایی نا کرده اگر آقا مهران بفهمه جر

دخپی منو برده خونه اش ؟ اینطور که معلومه چرا کامران 

 شما دو تا اونقدر با هم بودین که مثل زن و شوهرها... 

 من به حرف آمدم: 
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من معذرت یم خوام ازتون. اما ما حد و  رویا جون! -

ن و نه  حدودمون رو یم دونیم. نه شما آدم سننی هستی 

یم  مامانم. ویل من و کامران کامال متوجهیم که داریم چکار 

 کنیم. گناهمون اینه که همدیگه رو دوست داریم! 

و نگاهم چرخید به طرف کامران که چشمان سیاهش را 

 فت: دوخته بود به من. کامران گ

االن باید چکار کنم ؟ نیم خوام از من ناراحت بایسر -

 مامان! 

 

 ۴۸۶#پست

 

 

رویا جون آه کشید و برای چند ثانیه که برای من اندازه ی 

 یک قرن گذشت سکوت کرد. و بعد گفت: 

! فقط با آبروی من و بابات بازی - کاری نیم خواد بکنن

 ! ه زودتر تکلیفمون رو روشن کنن  نکن! بهپی
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 ه من کرد . زل زد به چشمان نگرانم و گفت: و رو ب

حس کرده بودم که  من همیشه دوستت داشتم آشا. قبال -

ن  نبودم. ازت یه خواهیسر کامران رو دوست داری؛ اما مطمی 

؛ لطفا توی این خونه  دارم و امیدوارم به حرفم گوش کنن

زیاد رفت و آمد نکن! نه به این خاطر که من ناراحتم. به 

اگر خدایی ناکرده کیس ببینه و به گوش مهران  این دلیل که

 د!  برسونه؛ هزار و یک حرف پیش میا

بعد بلند شد و یی خداحافیطن رفت. در کشی از ثانیه 

چشمان من باراین شدند.  کامران به طرفم آمد و بغلم کرد. 

 روی موهایم را بوسید و گفت: 

گریه نکن عزیز دلم!  آروم باش! سفر بعدی که اومدم -

و درست یم کنم! به مامان یم گم بیاد و با مامانت  ن همه چپ 

 صحبت کنه! 

قند در دلم آب شد. آمدن رویا جون باعث شد که باالخره 

جریان خواستگاری پیش کشیده شود.  آن روز امیدوار 

بودم. خییل امیدوار...و رفت و آمدم را هم به خانه ی 

 اش امید 
ی

بسته کامران کم کردم. چون به بودن همیشگ

بودم. هر دویمان یم دانستیم که این دوری به نفعمان 
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عتماد رویا جون را به دست یم آوردم. کامران  هست. باید ا

بقیه وقت ماندنش در تهران را در خانه ی پدری گذراند تا 

 خیال مادرش را راحت کند.  

خانه کنار آرزو نشسته  ن چند روز بعد من و مریم در آشپر

ن ها را یم شست . آواز از کالس بودیم . آرزو گوجه س پی

حرف یم زدند. مریم رقص برگشته بود و با مامان در سالن 

ی را چک یم کرد.یکهو  ن ن بود و مدام در تلفنش چپ  غمگی 

خانه شد و گفت:  ن  مش حسن هراسان وارد آشپر

 آقا سامان حالش بد شده ... -

 من و مریم هر دو دویدم.  و آرزو رفت تا مامان را خپی کند.  

عمو سامان وسط سالن افتاده بود . از دماغش خون یم 

ان یم خورد. مریم خییل رسی    ع به ریخت و به شدت تک

طرفش رفت. رویا جون کنار عمو سامان زانو زده بود و با 

 ترس نگاهش یم کرد. مریم نبض لو را گرفت و گفت: 

 تشنجه!  خدا رحم کنه! -

 : رویا جون شوکه بود. من کنارش نشستم و گفتم

 خییل وقته زنگ زدین اورژانس؟ -
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 رس تکان دادو نگاهم کرد: 

 .حاال چکار کنم؟! آشا .. -

 دست دور شانه اش انداختم: 

ی نیست. خوب یم شه!  - ن  چپ 

اورژانس آمد و عمو و رویا جون را برد. من و مریم و مامان 

ن او رایه شدیم. مریم تند یم راند :   هم با ماشی 

 دن! عمو سامان چه بیماری داره؟ اینا عالیم  خویی نبو -

 من گفتم: 

ه و رسگیجه داره. یم دونستم کامران گفت همیشه یی حال-

 رفته دکپی و آزمایش داده .  

 بعد هیجان زده رو به ماان گفتم: 

وای مامان اینا مال دو سال پیشه! بعدش حال عمو خوب -

 بود مگه نه؟ 

 مامان گفت: 
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ی نکرد. همیشه هر جر رویا  بهش اضار کرد پی- ی بیشپی گپ 

ی نیست. ض ن  گفته چپ 
عف یم گفت حالم خوبه و دکپی

 عمویم هست.  

 مریم گفت: 

خدا به خپ  بگذرونه. دارن یم برنش بیمارستاین که من کار -

ی یم کنم.   یم کنم. خودم همه جر رو پیگپ 

 

 ۴۸۷#پست

 

در بیمارستان مامان به رویا جون دلداری یم داد و من و 

هم  بعد از یگ دو ل کارها بودیم. بابا مهرانمریم دنبا

ما گیج و  متعجب بود. عمو ساعت آمد و او هم مثل 

اق بود که کیس باورش  سامان آنقدر همیشه پر انرژی و قپی

نیم شد چه اتفافی برای او در حال  وقوع است. من 

م. مریم به دنبال    بگپ 
داوطلبانه رفتم تا برای همه کافن

ی ع مو سامان بود. از یگ از راهروها یم کارهای بسپی

رو در روی عماد بود !  گذشتم که ناگهاین مریم را دیدم. 
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نیم دانم چرا حس کردم باید پنهان شوم. از کنار دیوار 

 نگاهشان کردم. مریم رس او داد زد: 

 دیگه تحمل نیم کنم! بر نیم گردم عماد! -

 عماد دستان مریم را گرفت و گفت: 

 ا چیه؟ تو دیوونه شدی؟ این لجبازی ه-

 مریم دستش را از میان دستان او کشید و گفت: 

 کاری که تو کردی قابل بخشش نیست!  -

- !  تو اشتباه یم کنن

 مریم زد تخت سینه ی عماد: 

 من دیه به اون خونه بر نیم گردم عماد! -

 عماد دور و ورش را نگاه کرد . 

 

 ۴۸۸#پست
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ه با عصبانیت و لحن من رس دزدیدم . صدایش را شنیدم ک

 رو به مریم گفت:  بعدی

کور خوندی! اگر فکر کردی طالقت یم دم! راه باز و جاده -

ستوین که یم خوای! ویل من   بری هر قپی
درازه. یم توین

 طالقت نیم دم ! 

قلبم مچاله شد . امروز ترسناک ترین روز عمرم بود! انگار 

ه مریم با نحیس از ساعات روز یم بارید. باورم نیم شد ک

د.  یا ما ار او زیادی غافل بودیم و یا او عماد مشکل دار 

ی بدانیم.   ن  زیادی در خودش فرو رفته و نگذاشته بود چپ 

داری و سینن اسکن  ی شد و آزمایش و عکسپی عمو بسپی

انجام دادند. رویا جون را لبه خانه بردیم و بابا مهران پیش 

 عمو ماند.  

از اش رفت و رویا جون قبل  مامان با رویا جون به خانه

 آنکه وارد خانه شود ؛ رو به من و مریم گفت: 

سه و کاری لطفا نذارین- کامران متوجه بشه! کارش پر اسپی

 هم از دستش بر نمیاد! 
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من لب گزیدم و رسبزیر شدم. تمام فکر و ذکرم مریم بود! 

 و گفتم: پریشان و رنگ پریده بود! دستش را گرفتم

 آالچیق بشینیم!   بیا بریم توی-

 شانه باال انداخت: 

 درد یم کنه! خییل خسته ام.  رسم-

 گفتم: 

به آرزو یم گم واست دمنوش بیاره . یه استامینوفن هم -

 !  بخور تا حالت بهپی بشه! اما باید حرف بزین

چرخید به طرف من و سوایل چشم دوخت به صورتم. 

دم و تاکی  د وار گفتم: لبهایم را به بهم فشر

ن  حرف یم - ن تو و عماد شکر آبه! وقنی داشتی  یم دونم بی 

 زدین شنیدم. 

مریم چشمانش را فراخ کرد و انگشتش راگرفت جلوی 

 دماغش: 

 حرف بزن آشا! هیس!  آروم-

 دستش را کشیدم :  
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 بیا بریم  توی آالچیق! -

 و شماره ی خانه را گرفتم. آرزو جواب داد : 

 جونم آشا! -

رسدرد آماده کن و با یه استامینوفن یه دمنوش مناسب -

 بیار آالچیق! 

 چیشده؟ -

! مریم رسش درد یم کنه! -  هیچر

 باشه عزیزیم!  الساعه آماده یم کنم.  -

 ایستادم روبروی مریم و گفتم: 

 چرا ؟! -

چیق نشسته بود. نگاهش را یی حال روی نیمکت داخل آال 

 : ن  دوخت به زمی 

یم کنه!  چون کتکم یم خیانت کرده! و خیانت چرا؟ چون-

 زنه! 

ن و زیاد بود که خشکم زد.  حجم شنیده هایم آنقدر سنگی 

 مریم رسش را باال آورد: 
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باورت نیم شه نه؟ خودمم باورم نیم شه آدیم که انقدر -

انت یم کنه، بد قشنگ نقش عاشق ها رو بازی یم کرد خی

ه یم زنه! اما بسه...دیگه بستهمت یم زنه و کتکمدله، به من

 توانش رو ندارم ادامه بدم. یم خوام ازش جدا بشم

 

 ۴۸۹#پست

 

 

 کنارش نشستم و دستش را در میان دستم گرفتم: 

ه مریم! نیم دونم- جر بگم واقعا ناراحتم ! به نظر منم بهپی

! به بابا مه ن کار رو بکنن  ران و مامان بگو! همی 

رس تکان دادو نگاهش  را چرخاند به سمت خانه ی کوچگ 

 زماین مامن عشقش بود و بغض کرد:  که

 کردم. خییل بزرگ-
ی

 و ترسناک!  اشتباه بزرگ

 نیم شه به گذشته برگشت . پس بهش فکر نکن!  -

 اشکش رس خورد: 
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دلم براش تنگ شده! هر شب بهش فکر یم کنم. هرشب -

ی فرداد چشم روی هم میذارم. تا چشمامو وا یم با رویا

ی که به ذهنم ن ن چپ  میاد فرداد هست. کارم شده کنم؛ اولی 

 به عکساش!  کردننگاه

 که خودش را  باخته بود. گفتم: متاسف بودم برای خواهرم

فرداد دیگه مال تو نیست! این فکر کردنه یی فایده ست. -

بهش فکر کنن به خودتو عذاب یم دی مریم. هر جر کمپی 

 نفع خودته.  

 رسش را تکان داد: 

یم شه! اصال انگار قلبم و یم دونم اما نیم تونم. ن-

 جوارحم فقط فرداد رو صدا یم زنن.  تمام

 اشک آلود و ملتمسش به من چشم دوخت: با چشمان

ونش کنم؟ از قلبم چطور - چکار کنم؟ چطوری از رسم بپ 

 چکار کنم؟پاکس کنم؟ وای آشا من باید 

 

 ۴۹۰#پست
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بلند بلند گریه کرد. دست کشیدم پشت کتفش و دلداری 

 ادم. کیم آرام تر شد و گفت: اش د

نه یم تونم ببخشمش و نه یم تونم دست از دوست -

داشتنش بکشم. ازدواج با عماد بدترین ظلیم بود که به 

خودم کردم.توی این دو سال اصال نتونستم عاشقش 

دم زن خویی باشم براش. اونجوری که باشم. اما تالش کر 

عادت یم یم خواست رفتار کردم. داشتم به حضورش اون

ن  رو یم کردم. اما  با یگ  کردم. داشتم تمرین  دوست داشیی

ای بخیسر که کار یم کنیم ؛ ریخته روی هم. باور ت  از دکپی

فه که با کیس که من هر روز یم بینمش  یم شه؟ انقدر یی رسر

و زندگیم و دایره دوستانم  راهش دادم؛ و حنی به خونه 

یز. اونجا یگ از ریخته روی هم. برای سمینار رفته بودن  تپی

دوستان دیگه امون ازشون فیلم گرفت و برام فرستاد! دنیا 

 روی رسم آوار شده آشا! 

 بغلش کردم و گفتم: 
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 تو تنها نیسنی عزیزم! ما کنارتیم. -

آمد. نگایه به  آواز با سینن حاوی قوری و فنجان ها 

 چشمان اشک آلودما کرد و گفت: 

یزش شده؟- ن    چیشده؟ عمو سامان چپ 

مریم اشکهایش را پاک کرد و من سینن را از دست آواز 

 گرفتم: 

ی نشده! فقط مریم یه کم دلش گرفته بود!  - ن  نه چپ 

 تای ابرویش را باال داد و گفت: یک

 که اینطور! مامان کو؟ -

 موند پیش رویا جون! -

نشست روی نیمکت و پا روی پا انداخت و رسگرم موبایلش 

و هر از گایه لبخند یم زد. مریم شد. با کیس چت یم کرد 

 گفت: 

 آواز دیروز توی مرکز خرید چکار یم کردی؟ -

 آواز بدون آن که به ما نگاه کند گفت: 

ن دیگه! - ؟ خرید یم کین ن  توی مرکز خرید چکار یم کین
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ونو که یم دونم! اما پشه که دستت رو گرفته بود کیه؟ ا-

 این مهمه! 

 اه کردم و گفتم: من با دهان نیمه باز به آواز نگ

 وای آواز! یم دوین اگه مامان بفهمه جر یم شه؟ -

 دست از تلفنش کشید و به من رو کرد: 

جر یم شه؟ االن همه ی دوستای من دوست مذکر هم -

 ن. مگه من بچه امدار دارن! دوست پش هم

 ۴۹۱#پست

 

 

 

 مریم با عصبانیت گفت: 

ن سن ؟ بله که بچه ای! تازه هفده سالت شده. توی ای-

 خجالت آوره!  

 و بعد من را خطاب قرار داد: 
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پشه حدااقل ده سال ازش بزرگپی یود! دست توی دست -

 هم بودن! 

 من به آواز گفتم: 

آواز؟ چه مرگت شده آخه؟ کجا با این آقا آشنا شدی؟ -

 آخه هم سن و سالت هم نیست! 

ن  آواز لبخند زد. به شدت خونشد و مغرور بود و همی 

 شد که بزرگپی از سنش به نظر برسد:  باعث یم

توی مهموین دوستم. پش خاله ی اونه. تجارت یم کنه و -

ال و کودن مرد موفقیه. بعدشم من از پشای کم سن و س

ه!  بدم  میاد! من آدم پخته دوست دارم!  بزرگپی باشه بهپی

ن برداشت به طرفش:   مریم خپ 

ن باید درس ببند دهنتو آواز! خییل پر رو شدی! تو اال-

 !  و درگپ  کالسات  بایسر
 بخوین

 آواز خودش را عقب کشید: 

من درسمو یم خونم! معدل دیپلمم بیست شد. کالسامو -

جهیسر خوندم؟ یادت ت رفته  دو سال همهم یم رم. یاد

رفته که کدوم مدرسه یم رفتم ؟ االنم زودتر از همه ی 
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م چکار یم رسه که دار دوستام دارم کنکور یم دم. پس عقلم

! تو برو به  یم کنم. تو الزم نکرده توی کار من فضویل کنن

 خودت برس! 
ی

 داد زندگ

ه ی آواز شد.  فت کرد. ساکت  و خپ 
ُ
 من گفتم:  مریم یکهو ا

چه طرز حرف زدنه  آواز؟ مریم خواهر بزرگته! خجالت -

 مریم چشه؟ 
ی

 بکش ! بعدم مگه زندگ

آن چشمان  آواز موهایش را ریخت روی یک شانه اش و با 

کشیده ی زیبایش که پر از بدجنیس شده بود به مریم 

 نگایه انداخت و گفت: 

 عماد رو دیدم! با یه زن خوشگل! توی رستوران! -

 

 ۴۹۲ست#پ

 

 

 مریم سقوط کرد روی نیمکت. آواز دست بردار نبود: 
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دستشو نوازش یم کرد. مثل عاشق و معشوق ها بودن. -

ن غرور و ادای همه جر دان بودنت و یی  شک ندارم همی 

 اعصابیت شوهرتو پر داده!  

من دستم را باال بردم و کشیده ای به آواز زدم و داد 

 کشیدم: 

 خفه شو! یی حیا!   -

 با نفرت نگاهم کرد و گفت: 

ن بازم- توی خونه ی یی حیا تویی که رس و تهت رو هم بگپ 

! فکر کردی من نیم دونم؟ بارها دیدمت! احیانا  کامراین

؟  نیم ؟ دکپی بازی جر  ری اونجا خاله بازی کنن

مریم رسش را چرخاند و با یی حایل من را نگاه کرد. من زبانم 

چپاند داخل جیب شلوار الل شده بود. آواز گویسر را 

 جینش و گفت: 

ن بعد واسه من - شما دو تا خودتون هر از اشتباه هستی 

م! نقش بزرگپی رو بازی یم کنید؟ من خودم پدر و مادر دار 

نیاز به شما دو تا ندارم!  الزمه بگم که من دخپی واقغ بابا 

 هستم؟ یا ... مهرانم
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 مریم با صدای آهسته ای گفت: 

! یم دونیم نه الزم نیست-
ی

خواهر من !  بیشپی ازاین ها بگ

رو یم دونیم. برو عزیزم. در هر صورت تا عمو سامان 

  ! بعد تکلیفش روشن بشه لطفا  جلوی زبونت رو بگپ 

 حرف یم زنم.  برو آواز... خودم با مامان و بابا مهران

 

 ۴۹۳#پست

 

ون رفت. مریم زیپ کیفش را  آواز بدون تعلل از آالچیق بپ 

ون آورد. یک نخ را با فندک باز   کرد و یک پاکت سیگار بپ 

روشن کرد و نگاه متعجب من را نادیده گرفت. دو سه تا 

 پک محکم به سیگارش زد و گفت: 

 این روزامه! امالتی-

امروز خییل نحس بود. انگار خدا کمر همت بسته بود که 

همه ی ما را یی آبرو کند. خواهرم سیگاری بود! از گ؟ 

 گفتم:   چطور؟ 

 خویی نیست عزیزم!  التیام-
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 یی 
برایش دمنوش ریختم و به دستش دادم. هر دو تا ساعنی

من هم  حرف آنجا نشستیم. حتما او به فرداد فکر یم کرد و 

به این که خدا کند حال عمو زودتر خوب بشود و کامران به 

 قولش عمل کند و این بار که آمد بیاید خواستگاری! 

دهنده بود که بابا مهران زار زار گریه کرد و خپی آنقدر تکان 

مامان کنارش نشیت و قرص فشار به او خوراند. عمو 

نوع رسطان بدخیم مغز سامان رسطان داشت. یک

خوان!  تقریبا دیر شده بود! دکپی رسیعا دستور شییم است

 درماین داده بود.  

امروز کامران یم آمد! حال و روز مادرش خوب نبود ! عمو 

ی بود و ما مانده بودیم که چطور سام ان در بیمارستان بسپی

 خپی را به کامران بدهیم.   

 بابا مهران گفت: 

خوشحال خودم بهش یم گم!  خپی خوش براش داشتم! -

ن زیر و رو شد!   بودم! اما این دو روز همه چپ 

ما کنجکاو به یکدیگر نگاه کردیم و مامان در توضیح حرف 

 گفت: بابا مهران
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ن داره میاد ایران!  -  معی 

 آواز خوشحال جیغ کوتایه کشید: 

ش لندن وای داداشم ...عزیز دلم! آخرین بار دو سال پی-

 دیدمش! خدا رو شکر!  

 مامان گفت:  و سوایل به

ی به من نگفت مامان؟ من تقریبا هر - ن چرا توی چت چپ 

ن حرف یم زنم!   روز با معی 

من و مریم شاخ در آوردیم! آواز زیادی مرموز بود!  مامان 

 گفت: 

ن غپ  قابل پیش بینن هست. توی کل این سالها - معی 

 به رسش زده خودش بیاد!  همیشه ما رفتیم دیدنش! حاال 

 مریم گفت: 

 ش اومد!  خو -

ن   نزدم. من هنوز هم از معی 
 من حرفن
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ده بودم. اما   یم ترسیدم. آزار او را در کودگ ام از یاد نپی

ین و امن  لبخند نشست روی لبم ؛ وقنی به کامران که بهپی

 ترین آدم زندگیم بود؛ فکر کردم. 

 

 ۴۹۴#پست

 

 

 مامان رو به مریم گفت: 

؟ -  شب یم موین

ن   کرد:   مریم رسش را باال و پایی 

یم مونم اینجا.  عماد رفته سفر و من با این اوضاع عمو -

 تره! اینطوری دلم آروم

 آواز پوزخند زد و مامان متفکر به مریم چشم دوخت! 

 کامران رسش را با دو دست گرفته  و لبه ی تختش نشسته  

بود. چند ساعنی صپی کرده بودم تا بابا مهران بقیه برگردند 

خانه ی عمو سامان. رویا جون رفتم خانه  و بعد یواشگ
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هایی بیمارستان  بود و کامران رفته و برگشته بود!  اینها خپی

بود که مامان برایمان گفت.  فردا  عمو را یم آوردند خانه 

وع یم شد.  وارد اتاقش  اش و جلسات شییم درماین اش رسر

 شدم و آهسته سالم کردم. رسش را باال آورد و نگاهم کرد: 

 ...دیدی چیشد؟ آخ آشا -

رفتم . جلو رفتم و جلوی به زحمت جلوی لرزش دهانم را گ

پاهاش زانو زدم و دستانش را گرفتم. چشمانش پر از اشک 

بودند. تمام تالشش را یم کرد که نبارد. اما یک قطره 

 اشکش افتاد روی دستم.  دستش را بوسیدم و گفتم: 

! امی- د همه امون من کنارتم عزیزم! باید قوی و صبور بایسر

 ه!  اول به خدا و بعدم به شییم درمانی

دست کشید روی موهایم روی زانوهایم بلند شدم و بغلش 

کردم. رسش را گذاشت روی شانه ام و آرام نفس کشید. 

بوسیدمش و دلداری اش دادم. کیم آرام تر که شد به او 

آرامبخیسر که مریم داده بود دادم . کیم غذا خورد و روی 

نشیمن خوابید! در خواب نگاهش کردم و اجز ای  کاناپه  ی

صورتش را لمس کردم و بعد رفتم خانه امان. آواز من را 

 ترسانده بود! نیم خواستم در این موقعیت اتفافی بیافتد. 
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 ۴۹۵#پست

 

 

سید ه بود  مریم  هیچ سوایل درباره ی رابطه ام با کامران نپر

ش کنم و . او یم دانست که من سالها نتوانستم فراموش

اید هم نای خودش هم به دردی مشابه گرفتار بود. ش

حرص خوردن را نداشت. آن شب وقنی به خانه امان 

برگشتم ؛ آرزو مضطرب در باغ راه یم رفت. تا من را دید پا 

 تند کرد به طرفم و گفت: 

 وای آشا قیامت شد! قیامتتتت! -

 چیشده؟ -

گذاشت روی عماد خان اومد! اونقدر داد زد و خونه رو  -

 رسش که  جر بگم... 

 اختمان. آرزو  بلند گفت: دویدم به طرف س

! آروم باش! - ن  توی اتاق کار مهران خان هسیی
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و او درست یم گفت؛ صدای دادو فریاد و بحث مریم و 

ن زندگیمان به  عماد از اتاق کار بابا مهران یم آمد.  همه چپ 

 هم گره خورده بود.  

ین شد که بابا مهران؛ مریم را نتیجه آن همه حرف زدن ا

رایصن کرد که  با عماد به خانه اش برگردد.و من به چشم 

خودم دیدم که مریم ناامیدتر از قبل با چشماین که فروغ 

 آنچناین نداشتند؛ ساک به دست با عماد همراه شد!  

 من را بوسید و کنار گوشم گفت: دم رفتم

ابا ثابت بشه این د برم که به مامان  و بمجبورم برم. بای-

مرد خیانت رو دوباره تکرار یم کنه. یم رم تا اینبار مدرک 

م ازش.    بگپ 

بوسیدمش و او با دستان یخ زده اش صورتم را نوازش کرد و 

 گفت: 

 مواظب آواز باش! -

 و رفت. 

 

 ۴۹۶#پست
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کامران از من کیم دور شد. آنقدر گرفتار بیماری عمو 

من در حاشیه قرار گرفته بود.  ن بود که وقت گذراین با ساما

خانه اش را فراموش کرده بود. و در خانه ی پدری یم ماند. 

 باالخره شب آخری که در تهران  بود؛ پیام داد: 

 میایی خونه ی ته کوچه؟ -

 ذوق زده برایش نوشتم: 

؟ -  آره میام! چه ساعنی

ن -  حاال! همی 

تاقش . بابا کاووس هم داخل اتازه خورشید غروب کرده بود 

ن از جلوی اتاقش گذشتم و تلویزیون نگاه یم کرد. من پاورچی 

 از در کوچک خارج شدم و بستمش!  

کوچه خلوت بود و من کلید خانه ی او را داشتم. در را باز 

کردم ووارد حیاط شدم. از اینکه یم دیدم چراغ خانه روشن 
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م. در را باز کردم است ؛ خوشحال شدم. قدمهایم را تند کرد

در ابتدای راهرو به استقبالم آمد. مثل تشنه ای که  و او 

های بیشمار باالخره به آب یم رسد بعد از رساب دیدن

 روحم را 
ی

بودم. دویدم و در آغوشش غرق شدم. تشنگ

اب کردم. او من را جلو کشید و کنار گوشم گفت:   سپ 

 خییل دلتنگت بودم! گندم زارم! -

 تم: صدای قلبش را به وضوح یم شنیدم. گف

 من بیشپی دلم واست تنگ شده بود!  -

 از هم فاصله گرفتیم؛ به نشیمن اشاره کرد: 

 بیا ! کافن آماده کردم.  -

ن شمع و عود روشن رسامیگ و چند تایی بود. دو ماگروی مپ 

کوگ در یک سینن  هم آنجا بود. رفتیم و کنار هم روی 

 . کاناپه نشستیم

 

 ۴۹۷#پست
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 دنم و گفت: دستش را انداخت دور گر 

یم خواد چندین روز بخوابم . آروم انقدر خسته ام که دلم-

بشم؛ اونم کنار تو. اما حیف !  باید برم! کارم شوجن بردار 

نیست و هیچ بهونه ای نیم سه تراشید!  ببخشید که 

 کنارت نبودم. بابا واقعا به بودنم نیاز داشت.  

 زمزمه کردم: 

 یم دونم عزیزم! درک یم کنم! -

ن برداشت و  کافن را به دستم داد و یگ را هم لیوان خپ 

ینن   در کنار او شپ 
خودش به دست گرفت. تلچن کافن

محض بود. از پدرش حرف زد. از مصایب بیماری اش! از 

دم س و نگراین هایش و من تمام و کمال گوش سپر به او. اسپی

ن و همانطور که   را گذاشتم روی مپ 
لیوان نیم خورده ی کافن

را بردم به طرف موهایش و انگشتانم را  ته بودم دستمنشس

میانشان. کامران امشب جور دیگری بود. مثل یک کشیدم

پش بچه که از ناراحنی به آغوش گرم مادرش نیازمند است. 

 یم دانستم حال روج مادرش هم تعریقن ندارد.  

 چشم در چشمم بود. گفتم: 
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من چقدر بهت یم دوین چقدر دوستت دارم؟ تو یم دوین -

 نیاز دارم؟  

 به لبهایم نگاه کرد. و دیت کشید روی موهایم. گفتم: 

به خاطر من قوی بمون! این سخنی ها یم گذره! روزهای -

 خوب هم میان! 

 امیدوارم... -

وقنی تو ناراحنی ؛ منم حالم خوب نیست! آخه تو وصِل -

 به جونیم! 

ایم. بوسه رسش را جلو آورد و لبهایش را چسباند به لبه 

با تمام بوسیدن های گذشته فرق داشت! برای من یک  اس

جور دیگری بود!  حرارتش متفاوت بود. دستانش را کشید 

پشت کمرم. حراریی درونم حس کردم. دو طرف کمرم را 

گرفت و من را کشاند در آغوشش . روی پاهایش بودم. 

دستانم دور گردنش حلقه شدند. نفس هایمان بیداد یم 

روی سینه ام را بوسید.  من حاضن بودم  گردنم و جایی کرد.  

 تا تسلیمش شوم .  
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اما او یکهو متوقف شد. چشمان خمارش را بست و من 

 گیج و منگ لباس را مرتب کردم. او گفت: 

 ببخشید ! عزیزمن! زیاده روی کردم! -

 دست کشیدم به گونه اش: 

ی برای - ن از من یم خوام مال همدیگه باشیم. پیش تو چپ 

 مال  توئه.  ندارم.  کل وجودمدست دادن 

یم دونم! من خییل مشتاقتم! خییل یم خوامت. مخصوصا -

   !  حاال که یی قرارتم! اما نیم خوام تو قمار کنن

 جایی روی چانه اش را بوسیدم: 

 چطور آرومت کنم؟ -

 لبخند زد: 

ن که کناریم آرومم! -  همی 

دا نطور که یی صمن تا نیمه شب کنارش ماندم و بعد هما

 رفته بودم؛ برگشتم!  کامران صبح روز بعد رفت. 

 

 ۴۹۸#پست
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صبح با تکان های آواز از خواب بیدار شدم. خمیازه 

 گفتم: کشان

 آواز! چرا یی اجازه میایی توی اتاق من! تو گ آدم-
یم یسر

 بذار بخوابم. 

 خندید: 

ن پاشو دیگه! مامان گفته با هم- یم  بریم خرید! فردا  معی 

 رسه! 

ن باعث شد کامال هوشیار بشوم: اسمشنیدن  معی 

؟ -
ی

؟ واقعا راست یم گ  جر

ن آراییسر  و رژ لب من را برداشت و گفت:   نشست پشت مپ 

کیل  آدم آورده توی دروغم چیه؟ مامان از اول صبح-

ن  ن کین  .   خونه. یم خواد همه جا رو تمپ 

 غر زدم: 

 میاد! از رژلب من نزن. بدم-
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 یی خیال رژ را کشید به لبهایش و گفت: اما او 

 خرید کنم! بریمپاشو زود آماده شو با من-

 چشمانم را مالیدم: 

؟ -  حاال توی این هپ  و ویر خرید جر

 چشمگ زد: 

 یم خوام یه لباس خوشگل بخرم واسه مهموین دوستم! -

 تم : از روی تخت برخاس

 البد همون که با پش خاله اش .. -

 اتفاقا خییل هم پش خاله ی خویی داره .  آره همون! -

 رسی به تاسف تکان دادم: 

ن واسه کنکور آماده شو. دو ماه بیشپی نمونده! - آواز!  بشی 

! بخدا به مامان یم گم! تو همش توی مهموین و   پاریی هسنی

 شانه باال انداخت: 

 بگو! اونوقت منم جریان کامران رو یم گم! -
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ون دابا حرص نفسم دم و رفتم به طرف رسویس را بپ 

صال من و بهداشنی اتاقم . باید کیم تحملش یم کردم. و 

کامران نزدیک بود. وقنی کامران کنارم یم بود دیگر از هیچ 

 معینن نیم ترسیدم.  

اینقدر ار آن روز با آواز همراه بودم. از اینکه خواهر کوچکم

من دور شده بود که نیم شناختمش از خودم بدم آمده 

. آواز  شخصیت رسکیسر داشت. گایه کارهایی را از رس بود 

م یم داد. متفاخر و مغرور بود. در مواجه انتقام جویی انجا

با دیگران حس خود برتر بینن داشت. من هم متعجب 

بودم و هم خجالت زده. وقنی باالخره بعد از خرید لباس 

ی   ن مورد نظرش در رستوراین  برای ضف ناهار پشت  مپ 

آنقدر رفتارش با پیش خدمت زشت بود که نشستیم؛ 

اض من را در آورد. ا ما او در برابر تمام نکوهش صدای اعپی

ن ها و حنی نگاه های پر از تنفر ها، چشم و ابرو انداخیی

دیگران یی خیال بود و فقط لبخندی روی لبهایش یم 

نشست. لبخندی که از صد تا فحش بدتر بود. انگار که 

برایم مهم نیستید. بارها با مردی که بگوید ؛ هیچ کدامتان 

نن حرف زد و آمار داد ادعا یم کرد دوست پشش هست تلف
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و من حرص خوردم. هر چقدر که یم خواستم از در دوسنی 

و محبت با او از بد بودن کارش و اشتباه بودن رفتارش 

حرف بزنم ؛ زیر بار نیم رفت. باالخره عرص خسته به خانه 

کمک بابا کاووس و مش حسن در حال   برگشتیم. کارگرها به

ن کردن باغچه ها بودند. مامان   به رسش زده بود. تمپ 

 

 ۴۹۹#پست

 

ن کرده بود.  ن بود را دوباره  تمپ  خانه ای که همیشه تر و تمپ 

بایعن که مواظبت شایسته ای از آن یم شد را هم  با 

ایرادهای بیخودی دوباره زیر و رو کرده بود. آرزو در 

خانه مشغ ن ن بود. آواز داد زد: آشپر  ول غذا پخیی

ن و لیمو واس-  م آماده کن! آرزو یه فنجون چای سپی

ن گذاشت و گفت:   مامان تلفن را روی مپ 

 آواز بیا ببینم جر خریدی؟ -

اما آواز اهمینی نداد و به اتاقش رفت. من صندیل را عقب 

 کشیدم و نشستم و رو به مامان گفتم: 
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 گ رفت و آمد یم کنه؟ مامان حواست هست که آواز با  -

 مامان  کف دستش را به پیشاین اش کشید: 

حواسم هست. یگ دو تا دوست بیشپی که نداره. روژان و -

مهسا. بارها اومدن اینجا و دیدیشون . اون یگ ...آهان

 خانواده های سطح باال و خویی دارن!  

 ند زدم. آهسته گفتم: به نگاه و طرز تفکر مادرم پوزخ

 این دوستش یه پش خاله یل ... انگار -

 حرفم: پرید میان

آره خاطرخواه آواز هست. اما آواز هنوز کم سن و ساله. -

 خودش هم یم دونه براش زوده! 

مامان خپی داشت. او یم دانست و باز هم آواز را آزاد 

گذاشته بود؟ من در سن آواز حنی اجازه ی مراوده ی 

مامان بره را به دست گرگ ی با کایم  فرداد را نداشتم. زیاد

 داده بود . گفتم: 

ه! یم ترسم یه - مامان پشه ده سال یا بیشپی از آواز بزرگپی

 وقت آواز رو خام کنه.  
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 مامان زیر چشیم نگاهم کرد : 

 حواسم بهش هست!  -

ی درست نبود در این  ن د. یک چپ  و دوباره پیشاین اش را فشر

 تم: میان. گف

 حالت خوبه مامان؟ -

 را باال آورد و با آن چشمان آیی زیبایش نگاهم کرد: رسش 

 غصه های من تمویم نداره آشا!  -

نیم نگایه به آرزو انداختم که کفگپ  به دست به مامان 

 چشم دوخته بود. دست مامان را گرفتم و گفتم: 

 چیشده؟! -

 رسی به تاسف تکان داد: 

ن از یه طر -  ف! مریم هم یه طرف دیگه! اومدن معی 

 ره افتاد به جانم: دله

 مریم؟ چیشده مگه؟ -

ن ده دقیقه پیش زنگ زد و گفت باز با عماد درگپ  - همی 

 شده. کیل گریه کرد.  
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 چرا؟! -

 نفهمیدم ! فقط گفت یم خواد بیاد اینجا!  -

 تو جر گفنن مامان؟ -

ون یم ریخت:   پلک زد. نگراین از چشمانش بپ 

 کن! بابا مهرانت  م-
ی

 خالف برگشتنشه! گفتم بمون و زندگ

 صندیل را عقب زدم و از جایم بلند شدم: 

 

 ۵۰۰#پست

 

 

مامان! اون مرتیکه مریم رو کتک یم زنه. با زنها یم پره. بد -

دله و مریم رو آزار یم ده. بعد شما فکر مخالفت بابا مهران 

؟ بابا اگر بفهمه صد درصد مریم رو بر یم   گردونه! هسنی

ی درونم وارونه شد.  ن مثل مایغ داغ که ته معده  بعد چپ 

 ی آدم را بسوزاند و دلهره را تشدید کند: 

 مگر اینکه بابا مهران من و مریم رو مثل مروا و آواز نخواد!  -
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 مامان رنجیده نگاهم کرد: 

حرف درست نیست. بابات سالها به شما محبت کرده این-

 و دوستتون داشته. 

م را دوختم به چشمانش: ن ن  گاه تپ 

 د از مریم حمایت کنه!  پس بای-

 و شالم را دوباره روی موهایم کشیدم و گفتم: 

ن شما ! -  یم رم پیش مریم. اگر اجازه بدی با ماشی 

وت هستند و نیم توانند  مامان مثل آدمهایی که در هپر

ی را تشخیص دهند به آرزو چشم دوخت. آرزو به  ن چپ 

 تایید رس تکان داد: 

ه گناه داره. حی- فشه توی دست اون آدم آال جون! دخپی

بمونه. یهو یم زنه ناقصش یم کنه ها! بخدا داره زجر یم 

 کشه! 

 مامان بریده بریده گفت: 

 زده! چه خایک بررسم بریزم...  یم گه کتکم-
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ون زدم. جای تعلل نبود. مریم نیمه ی  خانه بپ  ن من از آشپر

جانم بود. اگر کامران نفس هایم بود؛ مریم هم قلنی بود که 

نه ام یم تپید. سووی    چ مامان را برداشتم و از باغ در سی

ون زدم. تا آپارتمان مریم و عماد فقط به گذشته امان و  بپ 

ان و رفتارهایش فکر کردم. اگر یم خواستم او را به بابا مهر 

در چند جمله خالصه کنم؛ یم توانستم بگویم که هیچ 

وقت از نظر مادیات برایمان کم نگذاشت. و محبت هم 

. اما شاید چون ما یم دانستیم او پدر واقعیمان داشت

نیست؛ محبتش آنچنان که باید، مثل یک پدر واقغ، 

اییط من و  برداشت نیم شد. اما هیچ وقت در هیچ رسر

ش  ۴مریم را تنها نگذاشته بود. مساوات را برای هر  دخپی

رعایت یم کرد. بارها گفته بود همیشه پشتیبانمان خواهد 

خال سیاه وسط تمام سفیدی پدر  م یکبود. اما  باز ه

بودنش بود و یا شاید من و مریم متوجهش بودیم. نگاه پر از 

اشت ؛ ذوفی که برای آنها یم کرد، مهری که به آواز و مروا د

غلظت توجیه که به آنها داشت را انگار به ما نداشت و یا 

ما نیم خواستیم باور کنیم که ما را هم دوست دارد. تجربه 

از شخصیت پدر و کلمه ی پدر یک تجربه ی تلخ پر  ی ما 
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از مشقت و ترسناک بود. تجربه ای که حنی با گذشت 

شخصیت من و مریم را تحت سالها هنوز هم وجیه از 

شعاع خودش قرار داده بود. اعتماد کامل و تام به 

شخصیت پدر نداشتیم. همه ی اینها به خاطر یی کفاینی و 

ان بود که درست در غلیظ رفتار زشت پدر ناصالح ام

حس های کودگ و در مهم ترین سالها شکل گرفته بود. ترین

 سیگار روی هنوز هم گایه مریم زل یم زد به جای سوخ
ی

تگ

مچ دستش و یا جایی روی ساعدش و یا روی شکمش! روح 

من و مریم وصله پینه شده بود. و جای وصله ها هر چه که 

 یم کردیم بازهم پیدا بود. 

 

 ۵۰۱#پست

 

 

الیی من با کت و شلوار سیاه و کراوات پشت  کانپی نشسته 

بود. یک دسته ی بزرگ گل در گلدان روی کانپی بود! خانه 

مریم و عماد در برج گرانقیمنی بود که ضوابط خاص ی 
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خودش را داشت. سالم و خودم را معرفن کردم. او من را 

ن کرد و گفت:   تعارف به نشسیی

م. قهوه یا چای؟ با خانم دکپی تماس یم-   گپ 

 یی حوصله گفتم: 

ین! - ی نیم خورم! لطفا زودتر تماس بگپ  ن  چپ 

و عبوس همانجا ایستادم. اما الیی من با سعه ی صدر و 

ی را نوشت و بعد  تلفن را برداشت و به من نگاه  ن آرام چپ 

 کوتایه کرد. بعد لبخندی روی لبهایش نشست و گفت: 

 ه خانوم جوان... سالم خانوم. مهمون دارین! ی-

 و سوایل نگاهم کرد. تند گفتم: 

 آشا! خواهرشم! -

 نوم! خواهرتون آشا خا-

 و یی فاصله گفت: 

 چشم!  -

 گویسر تلفن را روی شایس گذاشت و گفت : 

! بفرمایید خانم. منتظرتون- ن  هسیی
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مریم ایستادم فکرش را و سفید آپارتمانوقنی پشت در بزرگ

با چه صحنه ای مواجه شوم.  هم نیم کردم که قرار است

ن که او در را باز کرد؛ دهانم واماند و چشمانم یم  همی 

ون بزند. نالید: خو   است از حدقه بپ 

 آشا... -

و اشکهاش روان شدند. پای چپش را گچ گرفته بود. گچ 

 که تا زیر زانویش بود. در یک دستش عصا بود . 
ی

ن رنگ سپی

 طرفش رفتم:  زیر چشمش و کنار لبش کبود شده بود. به

 وای مریم ! چه بالیی به رست اومده؟ -

د. من  در را پشت رسم دستش را گرفت به دیوار که نیافت

بستم و تکیه زدم به در و به او چشم دوختم. هر دو گریه 

 یم کردیم. گفتم: 

 برو وسایلتو جمع کن . بریم خونه ! -

 میان گریه لبخند زد: 

 ویل مامان... -

 ه دنبالت! خودش منو فرستاد-
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اشکش را پاک کرد. به کمکش شتافتم و به سالن رفتیم. 

 گفتم: 

ت؟ مدارکت؟ طالهات. هر جر که برات چمدونت کجاس-

 ارزشمنده ... 

ه شده بود: به جایی نامعلوم  خپ 

یه نفر  یه پاکت داده بود به الیی من  ! پریروز صبح که از -

بخوابم!  خونه و فقط یم خواستم بیام یه کمکار برگشتم

توی پاکت یه کلید بود ویه  نامه بود. توی نامه نوشته بود؛ 

ر ساعت ده و یازده شب برو به این امشب به جای کا

آدریس که یم گم! کیل با خودم کلنجار رفتم تا عرص. عماد 

ن منو  ...حنی وقت رفیی خونه بود. خییل عادی و آروم. حنی

 بوسید! 

ن تکان داد. دم آخر  پشیمون شدم از رسش را به طرفی 

بیمارستان موندن.  دو سه ساعت مرخیص گرفتم و زدم 

ون. آدرس یه جایی   وسط شهر بود. یه آپارتمان کوچیک بپ 

طبقه.  ُمردم و زنده  ۵توی طبقه ی دوم یه ساختمون 

شدم تا در رو باز کردم . فکرشو کن. کلید انداختم و دری رو 

ال وقوع باز کردم که یم دونستم پشتش یه خیانت در ح
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هست. نگاهشون کردم و در رو بستم و برگشتم بیمارستان. 

 د ؛منتظرم. صبح مثل شمر نشسته بو 

 

 ۵۰۲#پست

 

 

این بالها رو رسم آورد و گفت یم دونه با فالن همکارم در 

ارتباطم. یم دونه مخفیانه با فرداد یم پرم. کیل تهمت دیگه 

 هم زد.  

 پلک زد و به زحمت برخاست: 

 اشکهایی که ریختم ؛ اونم از از چشمم ا-
ن فتاد. با همی 

 چشمم افتاد!  

 بعد به طرف اتاق خواب رفت: 

رفتم پزشگ قانوین و زول درمان گرفتم. با همکارم رفتیم. -

 اون از همه جر خپی داره.  بیا مدارک و وسایلمو جمع کنیم.  
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خونشد شده بود. وسایلش را جمع کرد. حلقه اش را 

اما جعبه ی طالهایش را برداشت.  روی پاتخنی گذاشت 

سند ازدواج و شناسنامه و هر چه که فکر یم کرد از این 

 سهمش بود. سوییچ ماشینش را داد به الیی من و 
ی

زندگ

 گفت: 

 تا یه ساعت دیگه ماشینمو بفرست به این آدرس! -

و با دست لرزان آدرس را برایش نوشت. الیی من با تاثر 

را باز یم کرد حرفن بزند و تهش یه دهانش  نگاهش یم کرد. 

 پشیمان یم شد. دست آخر گفت: 

ن حاال ُمحب رو صدا یم زنم بیاد ماشینو براتون بیاره - همی 

 خانم! 

 مریم لبخند زد و پشت کرد به او. مرد گفت: 

- !  خانوم دکپی

 مریم از رس شانه نگاهش کرد. الیی من گفت: 

ین-  کار رو انجام یم دین!  بهپی

د . من فکر کردم که الیی من بارها مریم لبها
یش را بهم فشر

خیانت ها و رفت و آمدهای عماد را دیده و زبان به دهان 
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گرفته و افسوس خورده و حاال یم خواد یکجوری  به مریم 

 بفهماند که حق با مریم است.  

لحظه ی رویا رویی مامان و مریم واقعا عجیب بود. مامان 

یل نشست و مریم را نگاه از شدت ناامیدی فقط روی صند

ن نداشت. چون چند وقت  ی برای گفیی ن کرد.  و مریم چپ 

قبل همه ی حرفهایش را به مامان زده بود و حمایت نشده 

 با عماد فقط یک چمدان بود و 
ی

بود. حاصلش از زندگ

 سیم و روج اش. آسیب های ج

وقنی بابا مهران با مریم مواجه شد؛ آنقدر عصباین بود که 

زد. هم او و هم مامان از اینکه  مریم را به آن خانه فقط داد 

ی جهنیم فرستادند؛  پشیمان شده بودند. اما مریم آسیب 

را دیده بود. کل شب را گریه کرد و بیدار ماند و خودش را با 

ن صبحانه به بابا سیگارهای پیایر التیا م داد. صبح رس مپ 

 مهران گفت: 

 ازش جدا بشم! یم خوام  همه ی حقمو ببخشم ! فقط -

 

 ۵۰۳#پست
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 بابا مهران  اخمهایش را در هم کرد: 

ی!   به هیچ وجه اجازه ی این کار رو نیم دم-  باید حقتو بگپ 

 به دقت به مریم نگاه کرد: 

 کیس که توی زندگیت یاقلبت هست؟ -

 م رسی    ع گفت: مری

 نه! هیچ کس! -

 بابا مهران لبخند زد: 

مرتیکه رو باید باش! اینپس عجله ای برای طالق نداشته -

 ادب کنم!  

هیچ کدام مخالفنی نکردیم. مریم به فکر فرو رفت و من با 

 تاثر نگاهش کردم. 

ن قرار بود ظهر برسد. مامان فسنجان پخته بود؛ غذای  معی 

! دو سه مول غذای دیگر هم آماده  ن مورد عالقه ی معی 
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واز را کرده بودند. خرداد ماه تقریبا  گرم بود. رزو موهای آ

 یم بافت و من به کامران پیام یم دادم: 

؟ -  کجایی

 خب هواپیما رو تحویل دادم و االن اومدم هتل! -

 بعدی چه موقع ست؟ پرواز -

 فردا شب. -

چه خوب یه روز و یه شب فرصت داری که مادرید رو -

 بگردی! 

 ای کاش بودی! -

خوش بگذره بهت. اون روز هم یم رسه که باهم بریم -

  سفر. 

ن رسید؟ -  معی 

ن فرودگاه دنبالش! -  نه هنوز! مامان و بابا رفیی

ه؟ -  حال مریم بهپی
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تلویزیون و زل زده به یه بهپی که نه! اما نشسته جلوی -

رسیال مسخره که شک دارم حنی یه قسمتش رو هم دیده 

 باشه!  

اوضاعش مساعد نیست! بیشپی دلش یم خواد ساکت -

ن   ! باشه! زیاد به پر و پاش نپیجی 

 باشه...کامران؟ -

 جونم عزیز دلم؟ -

ن داره بر یم گرده خییل ناراحتم! -  من از اینکه معی 

 چرا؟  -

! خاطره ی خو- ن  یی ندارم از معی 

 چتد تا شکلک خنده فرستاد و نوشت: 

ن عوض شده. من بارها - یی خیال بابا سالها گذشته. معی 

ی که باعث نگراین باشه نشون  ن دیدمش و اصال هیچ چپ 

 داده.  ن

 دلم گرم شد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2310  

؟ دلم - امیدوارم همینطور باشه. یم شه یه عکس بفرسنی

 یم خواد ببینمت! 

رستاد. روی تخت با ملحفه های او یک عکس از خودش ف

سفید دراز کشیده بود . نیم تنه اش برهنه بود. گردنبند دور 

ن زل  گردنش را یم شناختم. گویسر را باال گرفته و به دوربی 

ان سیاهش غوغا یم کرد. من چقدر عاشقش زده بود. چشم

بودن! هر بار که عکیس یم فرستاد تمام قلبم رسشار از 

ر چشمانم جمع یم شد. قلبم تند محبتش و یی هوا اشک د

یم زد. دلم یم خواست همان دم جانم را فدایش کنم. اما 

 ها را نیم توانستم آنطور که باید 
ی

هیچ کدام از این دلدادگ

 ها نوشتم: نشانش بدهم. تن

ن زیاد کالفه یم - خییل دوستت دارم! گایه از دوست داشیی

بهت فکر شم. گایه دلم یم خواد کمپی تو رو بخوام. کمپی 

کنم و یه کم خودخواه باشم! اما تهش یم بینم جز تو به 

ی فکر نیم کنم. دلم یم خواد در وجودت حل  ن هیچ چپ 

تو به  بشم.فکر یم کنم اینها همه نشون دهنده ی اینه که

 روح من متصیل کامران! 

 نوشت: 
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 مریس عزیزم. منم عاشقتم! . -

 صدای بابا کاووس آمد: 

 اومدن...اومدن! -

 نوشتم: 

احت کن! بعدا حرف یم زنیم. - ن اومد! تو اسپی  خب معی 

 نوشت: 

 باشه عزیِز مهربونم! مواظب خودت باش! -

ن مثل عکسهایش  ون نگاه کردم. معی  از پشت پنجره به بپ 

د! قد بلند، چهار شانه با موهایی که خییل کوتاهشان بو 

 کرده بود.  

ن به آواز را دیدم که دوید و ا و را بغل کرد. و من پای رفیی

ون را نداشتم.   بپ 

 

 ۵۰۴#پست

 

 #حال
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ن انگار کرخت شده بودم. دوباره همان یی  بعد از دیدن معی 

 حیس پاهایم به رساغم آمده بود. 

ه توانسته بودم با او حرف بزنم. باورم نیم شد که باالخر  

 سالنه سالنه راه یم رفتم اما امیدوار بودم! 

دلیلش هم این بود که باالخره بعد از سالها یم توانستم  به  

اطرافیانم ثابت کنم که همه ی تقصپ  ها به گردن من 

 نبوده. تلفنم را چک کردم. 

ی ه اش را گرفتم؛ از آن سو مریم ده بار زنگ زده بود. شمار  

 خط فزیاد کشید: 

چرا جواب نیم دادی؟ دلم هزار و یک راه رفت! حالت -

 خوبه؟  

 بغضم را فرو دادم و گفتم: 

- !  خییل خوبم! خییل بهپی از اونچه که فکرشو بکنن

 خب حرف بزن ببینم چیشد! -
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همانطور که از سایه ی دیوار یم گذشتم ؛ برایش هر آنچه 

او فقط در سکوت به شنیدم را تعریف کردم .  که گفتم و 

د و در آخر گفت:   حرفهایم گوش سپر

 من امروز عرص میام خونه ی بابا مهران! -

 به حرفهایی هم درباره  
ن ی من داشته باشه که شاید معی 

 باید بزنه! 

ون دادم:   پلک زدم. و نفسم را با سوزش قلبم بپ 

 باشه! عرص یم بینمت! -

ن فکر کردبقیه ی راه را  م. خانه خلوت و به گذشته و معی 

ساکت بود. کامران نبود! این نبودن او انگار عضوی از 

ن زندگیم شده بود. یم آمد و چند روزی تکرار یم شد و  روتی 

 بعد در یک صبح یم رفت. 

 و حنی وقنی هم که بود ؛ گاه به گاه غیبش یم زد. 

 اش و کارهایی که برایش مهم بو 
ی

 دند. یم رفت یر زندگ

خواهرش جزو مهم ها بودند. برایم این روزها مادر و  

 یادداشت گذاشته بود؛"من خونه ی مامان هستم. 
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 بیا !"  

پوزخند زدم. یک یادداشت معمویل از آن دست حرفهایی 

 های آدمهای معمویل بود. اما من و کامران 
ی

که جزو روزمرگ

 آدمهای معمویل نبودیم! 

ن جا بود!   تلچن ماجرا همی 

 به خودم رسیدی کردم. یگ از لباسهایم را عوض کردم. کیم

اهن هایی که در وقت تنهاییم برای خودم دوخته  آن پپ 

ون زدم.  بودم  تنم کردم واز خانه بپ 

ن    کوچه خلوت و ساکت بود. من دیگر تریس از معی 

 نداشتم! 

پس برایم مهم نبود که این خلویی چقدر یم توانست 

ا روی صندیل های جلوی خ انه ترسناک باشد! عیل و سمپ 

ی رسایداری نشسته بودند و چای یم خوردند. کتابهای 

ن بودند.  ا روی مپ   سمپ 

ویی به طرفم آمد و گفت:  من را که 
 دید با خورسر

 سالم  آشا جون! -

 با او دست دادم و سالم کردم. متفکر به  پاهایم نگاه کرد: 
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 حالت خوبه؟ چرا به نظر میاد که سست راه یم ری؟ -

 شانه باال انداختم: 

 

 ۵۰۵#پست

 #حال

 

 

 خوبم! یگ از معضالت زندگیمو امروز حل -

 یم کنم!  

 ایم ! ناخوانا بود حرفه

حق داشت که آنطور سوایل نگاهم کند. به ساختمان ویال  

 نگایه انداختم: 

 کامران خونه ست؟ -

ن حاال رفت خونه ی پدرتون! -  نه! همی 
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ری دلم ریخت! 
ُ
 ه

ن از او خواسته بود که ب  ا حتما معی  ه دیدنش برود. با سمپ 

 خداحافیطن کردم و به طرف ساختمان رفتم.  

 سالن بودند. رویا جون و کرانه در 

ی نقایسر یم  پش کرانه وسط فرش نشسته بود و در دفپی

 کشید. 

 سالم که کردم؛ هر دو رسشان 

چرخید به طرف من! خودم را برای نکوهش آماده کرده 

 بودم. 

 نرمال دیروِز من خرده یم حق داشتند اگر به رفتار غپ  

 گرفتند. اما رویا جون لبخند زد و برخاست و به طرفم آمد: 

 

 سالم عزیزم! چه خوب شد که اومدی! ببینم دستت رو؟ -

و اول بغلم کرد و گونه ام را بوسید و بعد پشت دستم را 

 واریس کرد و با تاثر گفت: 
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  عزیزم؟ کیل نگرانت بودیم!  چرا حواستو جمع نکردی-

 کرانه از همانجا که نشسته بود گفت: 

 حنی نذاشنی پانسمانش کنم! -

 

 حاال خوبه که مریم به دادت رسیده!  

 

این حد از محبت آنها گرما را به جانم ریخت. رویا جون 

لم داد: 
ُ
 دستش را پشت کمرم گذاشت و به جلو ه

ن عزیز دلم! -  بیا بشی 

 

. کرانه هم  ستمبا کرانه دست دادم و روی کاناپه کنارش نش

پانسمان دستم را واریس کرد . کیا  پش کرانه دفپی نقایسر 

. آدمک  زشنی کشیده اش را آورد و گذاشت روی زانوهایم

بود که من با ذوق نگاهش کردم و بعد مداد قرمز میان 

 انگشتانش را گرفتم و یک شاخه گل پنج پر برایش کشیدم. 

 رویا جون گفت:  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2318  

ن تو و مهران-  شکر آبه؟  هنوز بی 

دستم روی کاغذ ثابت شد. رسم را باال آوردم و به او چشم 

 دوختم. 

 

 ت: زبانم الکن شده بود. کرانه گف

مامان یم دونه اما بازم یم پرسه. نه به این دلیل که -

 کنجکاوی یم کنه. 

 

 فقط به این دلیل که یم خوا د  بهت بگه که نگرانته!  

 کش آوردم: به زحمت دهانم را برای لبخند زدن  

 یم دونم! رویا جون همیشه مهربون بوده! -

 نفس گرفتم: 

. و از نظر - ن بله هنوز شکرآبه. حاضن به پذیرش من نیسیی

 خودشون دالیلشون منطقیه!  

 رویا جون به فرش چشم دوخت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2319  

یم دونم که دیروز معذب و ترسیده بودی و یم دونم که -

 !  دلت نیم خواست بموین

 

 مهموین خایل بود! وندیشب جای تو توی ا

 دفپی و مداد را به دست کیا دادم: 

جام خایل نبوده  و بابتش هم اصال ناراحت مطمئنم -

 نیستم! 

 به من یاد داده که توقغ از کیس نداشته باشم. 
ی

 این زندگ

 

 #حال 

 ۵۰۶#پست

 

 

چرخید به طرف کرانه دست گذاشت روی ساعدم و رسم

 او. 

 مصمم گفت: 
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 اریم! اما ما دوستت د-

 

ن کردم:   رسم را باال و پایی 

 کر یم کنم.  یم دونم ! و بابتش خدا رو ش-

 رویا جون  گفت: 

خونه ! هم چای یم خوریم و هم من مایع - ن ن بریم آشپر پاشی 

م! این خانویم که آال جون پیدا کرده  کباب رو سیخ یم گپ 

 واسه کمک کردن هم نیومد! 

ن اول کاری بدقوله!    از همی 

 

وع کرد به جمع کردن مداد ها کرانه  ب ه طرف کیا رفت و رسر

 و گفت: 

 ایم زنگ بزنیم بیاد خونه! عمو چکارش داره؟ کاش به ک-

 

 رویا جون برخاست: 

ی نگفت! اما یه جوری بود! - ن  نیم دونم! چپ 
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من یم دانستم اما ترجیح دادم حرف نزنم. خودم را آرام 

 اب بود.  نشان یم دادم. در حایل که درونم پر از اضطر 

 

باالخره وقنی که کرانه و رویا جون در حال صحبت کردن 

 درباره ی شیوه های مختلف تهیه ی کباب کوبیده بودند؛ 

کامران از راه رسید. سگرمه هایش طوری در هم بود انگار 

 که قرار بود تا ابد همانطور بافی بماند. نگاه رسخش نشست

 روی صورت من.  

 با صدای دورگه ای گفت:  

 آشا! چند لحظه بیا کارت دارم! -

ن ما در رفت و آمد بود.   رویا جون و کرانه نگاهشان بی 

به زحمت لبخندم را حفظ کردم و برخاستم! عصباین بود! 

 من یم شناختمش! 
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و   ن رفت و من الجان و آرام دنبالش راه او پاکوبان بپ 

 افتادم. باالخره باید با او مواجه یم شدم. 

را انجام داده بودم که یم دانستم با آن رس از خود کاری 

 مخالف است. 

 

 #حال 

 ۵۰۷#پست

 

 

کامران به طرف اتاقش رفت و من هم پشت رسش رایه 

 . شدم. واردشد و منهم

 پشت رسمان در را بست.  

ه نگاه کرد.   موهایش را چنگ زد و اخمالود به من خپ 

نگاهش پر از حرف بود. حنی اگر زبانش هم الکن یم شد ؛  

 من یم توانستم از چشمانش حرفش را بخوانم. پس گفتم: 
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 توضیح یم دم! -

 

ون آوردن  و چشمانم کشیده شد به دستانش که در حال بپ 

 پاکت سیگار و فندک بودند و یم لرزیدند!  

 ادامه دادم: 

ن حرف یم زدم. نیم دونم- جر بهت گفته ؛ باید با معی 

یه ذره هم ازش  من اصال بهش اعتماد ندارم! ویل حنی چون

نیم ترسم. یم خواستم به این ماجرا خاتمه بدم!  یم 

ن همه ی معادالتم رو با حرفاش خواستم محق باشم اما معی 

 بهم زد. 

 کامران پک زد به سیگارش و لبه ی تخت نشست: 

؟ تو عمال - ن رو ببینن چرا به من نگفنی که قراره بری معی 

راحت بزین منو گول زدی! رفنی خونه ی مریم که صبح 

ون!  درکت نیم کنم!   بپ 

س که اینبار به خاطر آنکه نروم  نفس گرفتم. نه بخاطر اسپی

م:   و در آغوشش نگپ 
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اندازه مستقل ندادم. فکر یم کنم به اونکار بدی انجام من-

ون ن از تو اجازه نخوام! باشم که برای بپ   رفیی

 مگه من زنداین تو هستم؟

؟ منو؟  بعدش هم تو یم خوای کیو کنپی    ل کنن

 پوزخند زدم: 

 خنده داره ... -

دوباره پک زد و دود غلیظ را برد درون ریه هایش و بعد با 

ون داد و گفت:   مکث بپ 

- 

 

 ۵۰۹پست#

 

 

خودمو محق یم دونم که از کارهای تو مطلع باشم! ویل من

ن  لت کنم؛ فقط بابت از بی  نه به این دلیل که کنپی

ن   تو! و محافظت از نگرانیمرفیی
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تکیه زدم به در و چشم در چشم شدیم. از پشت دود 

 سیگار انگار کیم شکسته به نظر یم رسید. لب گزیدم: 

 بهت جر گفته؟ -

 ه پیشاین اش: دست کشید ب

 بریم اونجا! -
ی

 گفت امشب ساعت هشت همگ

 تاکیدی رس تکان دادم: 

 خییل خوب! یم ریم ! -

ان گفت:   حپ 

؟! - ن  دقیقا داری چکار یم کنن چه فایده حرف زدن با معی 

 ای داشت؟ 

 به طرفش رفتم و کنارش روی تخت نشستم: 

ه توی اون بیمارستان در دیی با یتو چطور فهمیدی که من-

ی هستم؟   اسم و فامیل جعیل بسپی

مردد و متفکر نگاهم کرد. انگار داشت جمالتم را سبک و 

 یم کرد که چه جوایی بدهد. گفتم: 
ن  سنگی 

 هم بگو! راستش رو ب-
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 پشت دستم ماند: دهان
ی

ه ی سوختگ  باز کرد و بست . خپ 

ی شدی! -  جبل زنگ زد و گفت تو بامشخصات جعیل بسپی

گ شماره ی تو رو داده بود؟جبل از کجا یم دونست که -

 باید به تو زنگ بزنه؟ 

دوباره سگرمه هایش در هم رفت . این بار به اجزای 

 چشم دوخته بود:  صورتم

ون آورده؟ یا از  خب حتم- ا شماره ی منو از تلفن تو بپ 

 دوستات... 

 م میان  حرفش: پرید

ن - ن ! کیس که از جبل خواسته به تو زنگ بزنه معی  معی 

 بوده! 

 آنچنان بلند داد زد: 

؟! مگه یم شه؟  -  جر

 که من دستم را گذاشتم  روی رانش و گفتم: 

که گمباش! برات توضیح یم دم! منم شوکه ام. یم  آروم-

ن تموم  معادالت منو بهم زد. معی 
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ن برای کامراندر کل زماین که مکالمه ا یم توضیحم را با معی 

ه بود!   و در نهایت برخاست و  دادم ؛ او فقط به نا کجا خپ 

 گفت: 

! اون راست و دروغ رو بهت یم گه!  -  باید با جبل حرف بزین

ن رو باور کنم!  من نیم تونم  حرف معی 

وبایلش را در دست نگرفت ؛ باورم نیم شد که تا وقنی م

دن. دلم یم خواست فرار کنم! مصمم است برای زنگ ز 

ی درون قلبم مانع از حرف زدن با جبل یم شد.  ن یک چپ 

وع کرد به بلغور  خود به خود بغضم گرفته بود. کامران رسر

جم مغزم از کار  کردن کلمات انگلییس.. . و من انگار مپی

 افتاده بود! 

 وقنی موبایلش را به طرفم گرفت و به فاریس گفت:  آنها 

 خواد با تو حرف بزنه!  بیا ! جبل یم-

و راه  افتاد به طرف در اتاق. من مبهوت به تلفن میان 

انگشتانم نگاه یم کردم. وقنی موبایل دا چسباندم به گوشم 

انگار از صدای نفس هایم فهمید که صدایش را یم شنوم و 

 گفت: 
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 ... سالم  آشا -

 یی اختیار اشکم رُس خورد: 

؟  -  سالم جبل! خویی

 مکث کرد و بعد با صدای آرام و بمش گفت: 

!  من خوبم! امیدوارم-  که تو هم از قبل بهپی بایسر

 حرفن نزدم. صدای نفسهایش در جانم رخنه کرد. گفت: 

ن بود! اگر یم - اون کیس که شماره کامران رو به من داد معی 

ن خییل به تو  خواسنی اینو بدوین  کمک ؛ باید بگم که معی 

یده بود و نجاتت نداده بود؛  کرد. شاید اگر اون توی آب نپر

 زنده نیم موندی.  

 نالیدم: 

 جبل! دلم برات تنگ شده. االن نیاز به حمایتت دارم.  -

 آهسته گفت: 

 منم دلم برات تنگ شده! -

 من به غپ  از تو و جنان دوسنی نداشتم! جنان که تلفنش-

 خاموشه. تو هم  که... 
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درست نیست من و تو به هم نزدیک باشیم. من نیم -

؟ تونم  خودمو گول بزنم! من عاشقتم یم دوین

 آره یم دونم ! اما ... -

امایی در کار نیست! تو کامران رو انتخاب کردی! اما -

ن و ببینمتون! خوشحال یم شم که با هم   بیایی 

 نگ بزنه. باشه! لطفا به جنان بگو به من ز -

جنان اومده ایران! خییل وقته! من ارتباطم رو باهاش قطع -

 کردم. 

 

 ۵۱۰#پست

 

 

 

 چرا؟ -

یس!  -  باید از خودش بپر

 جبل! -
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 جانم؟ -

ن ممنونم.  -  بابت همه چپ 

آشای عزیزم من کاری نکردم! یادت بمونه که من همیشه -

 تو خواهم بود.   حایم

ی شک داشته باشم ؛ به این- ن مطمئنم که تو  به هر چپ 

 !  همیشه حایم منن

 کرد و من را با قلنی آکنده از اندوه به جا 
خداحافیطن

ون رفتم؛؛ کامران سینن به دست  گذاشت. وقنی از اتاق بپ 

به باغ پشنی یم رفت.صدای خنده های کرانه و پشش در 

جون نبود و من در آن میانه حیاط پشنی یم آمد. رویا 

 غریب بودم

 

 ۵۱۱#پست
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س گرفته بودم . ایستاده بودم مقابل کمد لباس هایم وسوا

و تک با تک زیر و رویشان یم کردم. یم خواستم خوب به 

نظر برسن. زیبا باشم. هر چقدر هم که دوستم نداشتند و 

از بودنم در خانه ی بابا مهران نارایصن بودند؛ ویل دلم یم 

واست به چشم بیایم. آخرش ام یکدست سیاه پوشیدم. خ

 انم  چرا رنگ ها برایم کم بودند. نیم د

 نبود. با دقت آرایش کردم و 
ی

برای من باالتر از سیایه رنگ

ناخن هایم  را الک قرمزی زدم. خط محو روی صورتم 

 هنوز صوریی رنگ بود. 

 

یم داد. من شک  هنوز هم جراحت خودش را نشان 

ن برمال شود حالم بهپی یم شود. نداشتم    که اگر همه چپ 

د قوی تر یم شدم و شاید دیگران با نقطه ی حنی شای

 تاریک زندگیم بهپی و راحت تر کنار یم آمدند. . 

 کامران  رستا پایم را نگاه کرد و بعد رسی به تاسف تکان داد. 

 من رضایت  
ی

او از هیچ کدام از وقایع  و تصمیمات زندگ

ن ناهار که زیر درختان باغ پشنی ضف شد و  نداشت. رسمپ 
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مدام هجوم یم برد به طرف گلهای اطلیس  هوای بهاری

 بوی آنها را به مشاممان یم رساند؛ 

هم او ساکت و در خود فرو رفته بود. او ترجیح یم داد من 

 بمانم؛  از همه ی خانواده دور 

 

 اما من یم خواستم فقط 

 واقعیت  بر مال شود. 

 

 ۵۱۲#پست

 

 

وی دست و پایم را گم کرده بودم ؛ وقنی او نگاهش ماند ر 

الک های قرمزم. او چه یم دانست که تمام این  به خود 

ی بود برابر هجوم آنها.    رسیدنم مثل سپر

 

 به ساعت اشاره کردم: 
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 ده دقیقه مونده به هشت! بریم؟ -

 

به طرفم قدم برداشت مقابلم ایستاد. مردد دستش را باال 

 آورد و گذاشت روی شانه ام. فشار اندگ داد و گفت: 

 ه مخالف این رسوایی هستم ؛ با این ک-

 

 اما کنارتم! 

ی رنگ باخت جز  ن برای یک لحظه درونم تیه شد. هر چپ 

 حضور کامران . 

 رسم را باال بردم و به چشمانش نگاه کردم: 

؟ -  یم شه بغلم کنن

 از حرفم غافلگپ  شد. از دهان نیمه باز ش

 

 و دسنی که از روی شانه ام بر داشت فهمیدم.   

 نرنجیدم! 
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توقع یی جایی داشتم از مردی که در تصمیمش و عالقه  

 اش مردد بود! 

یک روز عاشق بود و یک روز تنفر ش و تردیدهایش قد یم 

 کشیدند. 

 

 از کنارش گذشتم و گفتم:  

 بریم دلم نیم خواد دور  به این نمایش  برسم. -

اما او ناغافل بازویم رو کشید و من در آغوش گرم و 

 خوشبویش فرو رفتم. 

دستش را کشید روی موهایم و من گوشم را چسباندم به  

سینه لش تا صدای قلبش به قلب ضعیف من فوت بدهد. 

 آهسته گفت: 

 آرویم؟! -

 م گرفت: بغض

 یم شم . تو که یم دوین آروم-

 چرا یم پریس؟  
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ن بشم! -  یم خواستم مطمی 

ن -  مامان تصادف کرده بودم؟ اون یادت میاد وقنی با ماشی 

پای شکسته و رس پر از خون فقط به تو زنگ زدم و  میون با 

 گفتم  ترسیدم ! بیا بغلم کن! 

ن پا م و گچ خودتو رسوندی بیمارستان  و من درد جا انداخیی

گرفتنش رو تحمل کردم. چون تو بودی و رسمو گذاشته 

 بودم اینجا! 

از او فاصله گرفتم و با انگشت اشاره ام قلبش را نشان 

 دادم: 

! یم دونم ا-  ز من متنفر نیسنی

 

 یم دونم دوستم داری و عالوه بر اون 

 

یم دونم که دلت از من شکسته. منم دلم از تو شکسته.  

ن  ا رو نداشتم. همه ی اتفاقایی که توی منم توقع خییل چپ 

 زندگیم افتاد هم به خاطر دلشکستگیم نبود. فقط به 
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لش از دستم خارج شده بود!    خاطر یی پناهیم بود. کنپی

 دست کشید به گونه ام . چهره اش جدی و تلخ بود: 

ن تموم بشه! با هم -  وقنی جریان معی 

 و من یم شنوم . من 
ی

یم گم و تو یم حرف یم زنیم. تو یم گ

 ... ن راحت تر یم شه. حنی  شنوی! بعدش همه چپ 

 

سکوت کرد. سوایل نگاهش کردم. از من فاصله گرفت و 

 موهایش را چنگ زد: 

 بریم؟-

 

 ۵۱۳#پست
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رستکان دادم . وحشت را کاشت میان قلبم. وحشت به 

سامان نرسیدن را . به خانه ی بابا مهران که رسیدیم . 

 دستم را گرفت : 

 اینجا من و تو باید وصِل به هم باشیم! -

 شاعر شده بودم. یک شاعر دلشکسته: 

؛ اما روحت به روح من متصله! -  نیم دوین

د. بابا کاووس خن  استقبالمان آمد   دان بهدستم را فشر

م!  -  خوش اومدی دخپی

تنها یک لبخند تحویلش دادم. و مضطرب به پنجره های 

خانه ای که روزی مامن امنم بود چشم دوختم. بار روشن

قبل که اینجا بودم ؛ اصال در حایل نبودم که بتوانم به 

ن  چراغ جا یم توانستماطرافم توجه کنم. اما حاال از همی 

کوچک آن سوی باغ را هم ببینم.   خانه یهای روشن 

آالچیق ها عوض شده بودند و جایشان را به آالچیق های 

چویی نو داده بودند. باغ مرتب بود. نمای ساختمان اصیل 

هم با سنگ سفید جدیدی عوض شده و ابهت خایص به 

ن مواجه  ساختمان داده بود. از پله ها باال رفتیم و با معی 
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ن   ن پوشیده کوتاه شدیم. تک پوش آستی  سیاه و شلوار جی 

 بود. لبخند نیم بندی زد و گفت: 

 خوش اومدین! بفرمایید داخل! -

صدای حرف زدن یم آمد. داخل سالن که شدیم ؛ مریم و 

کرانه کنار هم نشسته بودند. آن طرف رویا جون و بابا 

نبود. آرزو سینن به دست به حرف یم زدند. مامانمهران

 فتیم ر طرف رویا جون

 

 ۵۱۴ست#پ

 

 

دم: تمام قدرتم را به حنجره ام  سپر

 سالم! -

مات نگاهم کرد. رویا  رسها چرخیدند به طرف ما. بابا مهران

جون برخاست و از کنار آرزو که با تاثر به من چشم دوخته 

 بود گوشت و بهل طرفمان آمد: 
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سالم عزیزای دلم. خوش اومدین ! کامران دستم را بیشپی -

د. اصال   خواست از او جدا بشوم. رویا جون نیمدلمفشر

 گفت: 

-  ! ن ن بشینی   بیایی 

اهن سوسنن تا زیر زانو پوشیده مامان خانه آمد. پپ  ن از آشپر

بود. موهای طالیی اش را پشت رسش جمع کرده و مثل 

همیشه آرایش کرده بود؛ با ترس به بابا مهران نگایه 

 انداخت و بعد روبه ما گفت: 

- 

 

 ۵۱۵#پست

 

 

 

!  ش اومدخو  ن ن بشینی   ین! بیایی 
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به وضوح  احساس ناامنن داشتم. چسبیده بودم به کامران. 

عالوه بر اینکه دستش را گرفته بودم . تا جایی که یم شد 

ن که آمد ؛ همه ی  بدنم را هم متصل به او کرده بودم. معی 

ن  نگاه ها به سمت او چرخید. مریم  با نفرت رس تا پای معی 

ن چشم دزدید و رفت روی یگرا بر انداز کرد.   از کاناپه معی 

های تگ نشست. آرزو سینن چای را مقابل من و کامران 

گرفت. چقدر دلم برایش تنگ شده بود. من خاطرات 

زیادی با او داشتم. لبخند زدم و یک فنجان چای برداشتم. 

ی تنم ن یم لرزید از مواجه با خانواده ام و نیاز به چپ 

ه امران چای  برنداشت و آرزو بکه گرمم کند. کداشتم

خانه رفت. همه ساکت بودند. کیس بهانه ای برای  ن آشپر

 حرف زدن نداشت. این کامران بود که گفت: 

 خب پش عمو! علت اینکه خواسنی ما بیاییم اینجا چیه؟ -

ن از رس شانه نگایه به بابا مهران انداخت. بابا مهران  معی 

ن بود. پا روی پا انداخته  بود و به جایی نا معلوم رسش پایی 

ه ن گفت:  خپ   شده بود.  معی 
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ی باید بگم- ن که من بابت هر اتفافی که در قبل از هر چپ 

گذشته افتاده متاسفم! خب تا یه جایی از زندگیم خودم رو 

 محق یم دونستم که خییل کارها رو انجام بدم.  

ن بودم. او تالش یم کرد نگاهش با من تالفی  ه ی معی  من خپ 

ن نیم  . بابا مهران باالخره رسش را نکند  باال آورد و به معی 

ن گفت:   نگایه انداخت. معی 

بچه ته بودیم متوجه ی تفاوت رفتار مامان با بقیه شده -

بودم. مامان من خییل زودتر اونچه که نشون داد دچار 

ییسر بود و من همه ی اینها رو قبل از مروا   و روانپر
ی

افشدگ

دائیم که هر روز تکرار یم شد.  و بابا یم دیدم. یه زجر 

ون از ا ین مامان بابا مهران رو دوست نداشت و دلش بپ 

 خونه بود.  

د:  ن سکوت کرد و لبهایش را به هم فشر  معی 

نیم خوام بگم که مامان رو در چه حال و هوایی دیدم و -

چطور دیوانگیش رو باور کردم؛ اما همه ی اینها روی من 

جون جای مامان رو گرفت من به تاثپ  گذاشت و وقنی آال 

 شدت ناراحت بودم؛
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 ۵۱۶#پست

 

 

 و زنداین بودن
ی

مامان  و آسیب هایی که به ما زد  دیوانگ

م.  باعث شد من دلم بخواد از تمام آدمها انتقام بگپ 

 مخصوصا اونایی که از من ضعیف تر بودن.  

ن من و مریم در رفت و آمد بود:   نگاهش بی 

 یل آزار دادم! من مریم و آشا رو خی-

 رنگ از روی مریم پریده بود. اما قرص و محکم گفت: 

اف کن  - که وقنی عماد رو ترک کردم و اومدم اینجا پس اعپی

این تو بودی که یم خواسنی من رو هزار بدی! تو بودی که 

 !  یم خواسنی به من دست درازی کنن

منده رس به زیر شد:  ن رسر  معی 

ن محسنن - اف یم کنم که تو رو آره من بودم ! من معی  اعپی

اذیت کردم. من بودم که بهت گفتم باید با من بایسر وگرنه 
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ونت یم کنم وقنی تو قبول نکردی من به بابا ا ز خونه بپ 

گفتم که تو سغ داری به من نزدیک بیسر . گفتم تو چون 

 زناشوییت شکست خوردی پس واسه من نقشه 
ی

توی زندگ

 کشیدی. آوازهم شهادت داد.  

: مریم  ن  پرید وسط حرف معی 

بعد بابا مهران رو در روی من ایستاد و گفت؛ باید از اینجا -

برم. اونوقت من رفتم اون سوییت کوچک رو اجاره کردم . 

من کیل سخنی کشیدم. اجازه اینجا اومدن رو نداشتم. منو 

م آوره!   ! رسر  از چشم بابا مهران انداخنی

فقط مات به مریم پیشاین بابا مهران به عرق نشسته بود و 

نگاه یم کرد. مریم اشکهاییش را پاک کرد و رو به بابا مهران 

  گفت: 

تو توی برترین روزهای زندگیم طردم کردی. من خسته و -

ت هستم.  تنها و دلشکسته بودم! من فکر یم کردم دخپی

 فکر یم کردم منو یم شنایس ! 

 

 هرگز
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  . ن رو باور کرده بایسر اونقدری باورم نیم شد که حرف معی 

ن نبود!   که من توی این خونه بودم ، معی 

بودند. مامان با دستمال انگار دهان بابا مهران را دوخته 

 چشمانش را پاک یم کرد. 

 

 مریم به مامان گفت: 

 

 تو از بابا مهران بدتر بودی! -

تو هم سکوت کردی و خودتو کنار کشیدی! درسته من راه  

 ساختم؛ خطا نرفتم . درسته با زحمت برای خو 
ی

دم یه زندگ

اما تو که مامان من بودی دلت نلرزید که شاید توی 

جامعه اتفافی واسم بیوفته؟ مامان این اشکها فایده این

 نداره.  

او و کرانه که کنار مریم نشسته بود دست کشید روی کتف 

 گفت: 

 باشه عزیزم آروم باش!  -
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ن گفت:   مریم آه کشید. معی 

 ی آشا با کامران چقدر جدیه! که رابطه من یم دونستم-

یم دونستم که چطور همدیگه رو دوست دارن! اصال از 

همون روزی که کامران آشا رو بغل کرد و آشا که یه دخپی 

 کرد ؛  پنج شش ساله بود؛ به کامران مثل یه پشتیبان نگاه

 

 از آشا و کامران متفر شدم!  آشا از من یم ترسید.  

 

 ۵۱۷#پست

 

رار یم کرد؛ اما به کامران که یم رسید ؛ وقنی منو یم دید ف

 مساله فرق داشت!  

ن ؛  وقنی برگشتم ایران و دیدم که چطور با هم هسیی

حسودیم شد. آخه آشا بزرگ شده بود. زیبا و دست 

نو نادیده یم گرفت و از من فرار نیافتنن به نظر یم رسید!  م

ب چاقو بود به روحم! ولع  یم کرد. کم محیل هاش مثل ضن
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شتم برای به دست آوردنش.  یه وقت چشم باز کردم و دا

دیدم که خییل آشا رو یم خوام . یه طور بیمار گونه ای 

عاشقش شده بودم. علت اینکه یه زمان طوالین 

ن بود! عالقه ام ایران به آشا! ویل  هیچ رایه موندم هم همی 

برای رسیدن به آشا نبود. آشا اونقدر با کامران رسگرم بود 

 برای دیدن تالش من نداشت. پس من راه دیگه که وقنی 

ای رو انتخاب کردم. باید به زور آشا رو مال خودم یم 

کردم. که حنی اونم به بن بست خورد. پس از آواز استفاده 

و جلو فرستادم تا کامران رو کردم. روی مخش کار کردم و اون

ن آشا و کامران  از آشا دور کنه ! و آواز موفق شد و بی 

شد. اما تا خواستم به خودم بجنبم؛ آشا رفت .  شکرآب

ناپدید شد و بعدش رس از دیی  در آورد. من دست از پا دراز 

ی شدم و بعد  تر رفتم لندن . افشدگیم شدید شد و بسپی

جدی دنبال کردم . حالم که  روان درماین و مشاوره رو 

خوب شد؛ تصمیم گرفتم اینبار منطقی و از راه درست به 

 م. آشا برس

 

 ۵۱۸#پست
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 رفتم دیی و از طریق دوستاین که داشتم آشا رو 
ن برای همی 

 پیدا کردم.  

 نکبت بارم را بشنود . نیم خواهم 
ی

نیم خواهم کیس زندگ

ن بر باد برود. م لتمس نگاهش نیمچه آبرویم با حرفهای معی 

 یم کنم. او لبخند زد و گفت: 

 سخنی داشت. وارد یه بازی شده بود ک-
ی

ه آشا زندگ

ناخواسته و از رس ناچاریر بود. من هرگز به خاطر زندگیش 

ین دلیل غرق  ن و مهمپی شماتتش نیم کنم. چون خودم اولی 

شدن آشا بودم. شاید هر دخپی یا زین جای آشا بود هم 

د. من بهپی از هر کیس یم دونم که به همون کارها رو یم کر 

خدا به اجبار افتاد توی اون ماجراها. نیم دونم چرا ؛ اما 

من فرصت داد که بعداز همه ی ظلمهایی که در حق آشا 

 کردم؛ زندگیش رو نجات بدم.  

 مامان گفت: 

؟ - ن  چطوری ؟ تو و آشا چه ربیط به هم داشتی 
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ن با دستمال عرق پیشاین اش را پاک ک  رد: معی 

 در زمینه برج -
ی

من برای یه شیخ که رسمایه گذاری بزرگ

 سالم و  سازی داشت  کار یم کردم. این
ی

شیخ به ظاهر زندگ

موجیه داشت. اما پشت پرده ی زندگیش مسایل زیادی 

داشت. از جمله  چندین زن و دخپی که به اجبار کنار 

هایی که همه جوره 
خودش نگه داشته بود. زن ها و دخپی

اسباب بازی رو رت مایل یم شدن اما برای شیخ حکمساپو 

ها که از ترس جو  . یگ از اون دخپی ن نش کنار شیخ داشیی

 مونده بود؛ آشاست! 

 رسم گیج یم رفت. 

 

 ۵۱۹#پست

 

 چه زماین رها کرده بودم. دست کامران را نیم دانم

حنی نیم توانستم رسم را بلند کنم و آدمهای دور و ورم را  

مسار بودم!   نگاه کنم. من رسر

ن ادامه داد:   معی 
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 اما آشا یم خواست خودش رو نجات بده! -

 

ون رفت. ویل به  حنی برای یه مدت   شیخ بپ 
ی

زماین از زندگ

زور برگردونده شد. اون روز نحس من دفاتر و نقشه ها رو 

کشنی تفریچ شیخ.  اون با آشا اومد. یه برده بودم توی  

میهماین خصویص داشت که ترجیح داده بود زیباترین زین 

ن بود و نیم  که کنارش بود رو همراهش بیاره. آشا غمگی 

اشه. من شاهد دعواشون بودم. آشا یم خواست در جمع ب

گفت یم خواد از دیی بره. یم گفت از شیخ بدش میاد و اگر 

کاری بکنه خودشو یم کشه . شیخ   شیخ اونو مجبور به

. آشا تقال کرد و تف انداخت توی  ن گردن آشا رو گرفیی

ن بود! شیخ عصباین شد و  ین توهی 
صورت شیخ و این بزرگپی

ل داد. قایق تف
ُ
ریچ در حال حرکت بود. آشا با آشا رو ه

اون لباس برنزی زیبا و موهای بلند طالییش مثل یه پری 

د و شیخ خونشد دست و پا دریایی  توی خلیج سقوط کر 

ن ! من تعلل نکردم و  زدنش رو نگاه کرد و بعد رفت به کابی 

توی آب پریدم. آشا نیمه جون بود و یک طرف صورتش 

غپ  قابل پیش بینن بود که  پاره شده بود. انقدر ترسناک و 
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نیم دونستم باید چکار کنم! فقط به طرف ساحل بردمش 

رو فرستاده بود تا جسد و بعد هم بیمارستان! شیخ کساین 

ون بیارن. جسد پیدا نشد و شیخ مشکوک  آشا رو از آب بپ 

 شده بود. 

من به کمک جبل که دوست آشا بود ؛ با مدارک جعیل اونو 

ی کردیم. یک سال تموم من و جبل توی بیمارستان بسپی 

 کنار آشا موندیم. 

وقنی به هوش اومد و فهمیدم  که حافظه اش رو از دست 

مش انگلیس !  داده یم  خواستم با خودم بپی

اما من اون آدم خودخواه قبل نبودم.  خییل تالش کردم تا  

 با خودم کنار بیام و شماره ی کامران رو به جبل بدم.  

 امران در جریانه. بعدش رو هم که ک

 

ه. اونقدر به آشا  من از جبل خواستم اسیم از من نپی

 کرده بودم که ... ظلم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2351  

ون داد و برخاست و رفت به طرف  نفسش را به شدت بپ 

 بابا مهران که رنگش مثل گچ شده بود و گفت: 

 به آشا تجاوز کنم. من یم خواستم-

 

بودم!  من روزها و شبهای زیادی کابوس ترسناِک زندگیش 

ا شدم. آواز رو من فرستادم خونه ی  من باعث خییل ن چپ 

 کامران . 

 

من برای کامران نقشه کشیدم ! آواز خییل خوب خودش  

 رو به کامران نزدیک کرد . 

 

بابت همه ی  کارهایی که کردم متاسفم! من فردا صبح بریم 

 گردم لندن! 

 

 ۵۲۰#پست
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ن اینها را گفت و راهش را گرفت و رفت ب ه طرف معی 

 اتاقش! 

سکوت محض بود! همه در خودشان و افکارشان غرق 

 شده بودند. 

 فقط من و مریم گریه یم کردیم. 

 

ن به باد فنا رفته بود. و  ییسر معی  من که زندگیم توسط روانپر

 مریم که سخنی مرارت زیادی را تحمل کرده بود. 

 خپی داشت؟چه کیس از دل ما 

 

 انست من را درک کندکدام یگ از آدمهای جمع یم تو   

 

 ۵۲۱#پست
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با صدای جیغ مامان  هر کداممان یک جوری از فکرمان 

ون  پریدیم. بپ 

ن سقوط کرد  و دمر افتاد کف سالن.   بابا مهران روی زمی 

 همزمان  کامران و کرانه به طرف بابا مهران رفتند.  

و نیم توانستم تکان بخورم.مریم من چسبیده بودم به مبل  

 هم دوید. 

بابا مهران که همیشه ابهتش تاثپ  گذار بود؛ حاال با شنیدن 

ن افتاده بود.   ی کف زمی  ن  رزالت های پشش مثل برگ پایپ 

 دقایقی  که گذشت را مبهم به یادم ماند. 

 

ن مریم و  ن و رفیی از آمدن آمبوالنس تا گریه های بلند معی 

مهران و بعدش قند آب درست کردن کرانه کامران با بابا 

ن در هاله ای محو فرو رفته بود.  برای  مامان  همه چپ 

 کرانه یم گفت:   

 شوک عصنی بودآال جون! -

 حالش خوب یم شه.    
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ن گوشه ی سالن چسبیده بود به دیوار. رویا جون کیا را  معی 

بردن بود  به باغ تا آن همه اندوه را نبیند. ماندن من هیچ 

هم نیم  قه ای به حال کیس نیم کرد. حنی برای مامانافا

توانستم آرامیسر داشته باشم.  دست و دلم نیم رفت به 

نزدیک شدن و دلداری دادن مامان. برخاستم و در حایل که 

ون رفتم. هوای تازه را نفس  کیس توجیه به من نداشت بپ 

کشیدم. صدای خندیدن کیا از میان درختان یم آمد. آرزو 

 م آمد: پشت رس 

 آشا جان! -

ام نگاهش کردم. چشمانش پر از برگشتم و از رس شانه 

 اشک بودند. لبخند زدم. یک لبخند لرزان ! آرزو گفت: 

خونه مثل قدیما حرف بزنیم. - ن نرو عزیزم! بمون بیا آشپر

مثل اون وقتا  که همه جر خوب بود! باور کنن یا نه از وقنی 

 ندارن!  مهران تو رفنی نه آالجون و نه مهران خا
ی

ن زندگ

 ورد! خان خییل غمتو یم خ

به طرفش رفتم و دست انداختم دور گردنش کیم چاق 

شده بود. تازه یادم آمد که باردار بوده و حاال حتما زایمان 
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کرده. ذهنم قایط کرده بود. بدن آرزو آشنا بود. گونه اش 

 را بوسیدم و کیم فاصله گرفتم: 

 عزیزم. اونا غم منو نیم خورن -

 

 ۵۲۲#پست

 

 

 

ن. روزی که باید؛  حرفمو باور غم اشتباه خودشونو یم خور 

نکردن و یکه و تنها رهام کردن. حاال به نظرت  چه فایده 

ن  حقیقت خودشون رو  براشون  برمال ای داره؟ امروز معی 

کرد. آدم وقنی  بفهمه که چه ظلیم در حق دیگران کرده 

ت. بعد از اون همه عذاب یم کشه.  جای من اینجا نیس

مثل ردی که کشیدم ؛ اینجا براموقایع ترسناک  و اون همه د

کابوسه. حنی دلم نیم خواد کیس رو دلداری بدم. حنی مادر 

 خودم رو! 

 نفس عمیقی کشیدم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2356  

 خداحافظ آرزو جان! -

به طرف در باغ رفتم. اینبار با قامنی راست تر و استوارتر. 

م اتفاقات پیدا شده بود. باالخره  نقطه ی آغازین تما

 د که مِن تنها ؛ فقط مقرص نبودم.  باالخره فهمیده بودن

به کوچه که رسیدم ، درهای  هر چهار خانه را نگاه کردم. 

واقعا اینجا بیشپی از آنکه برایم شا دی آورده باشد؛ رنج و 

دوری آورده بود. حاال که دقت یم کردم ؛ هیچ کدام از این 

حنی سنگریزه هایش را هم دوست  خانه ها و کوچه و 

من در این مکان فقط کامران بود! او نقطه  نداشتم.  تعلِق 

ی روشِن تمام تاریگ های اینجا بود. و حاال حس یم کردم 

 کم نور شده.  

 در حیاط را باز کردم.  

 

 ۵۲۲#پست
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شب هجوم آورده بود بر خانه و حیاط. چراغهای روشن 

را ریخته بودند روی  داخل ساختمان کیم از نورشان

رز در تاریگ شب هم پیدا  ایوان.غنچه های بوته های

بودند. به شدت آرام بودم.  آدمها حرف زیاد یم زنند. با 

حرفهایشان آبادت یم کنند و بعد  ناغافل تیشه یم زنند به 

آبادی تو و ویرانت یم کنند. آدمها هر کاری دلشان بخواهد 

ها. آرامشم در آن شب فقط به یم کنند و من بریده ام از آن

قیقت تا حدودی بر مال شده بود. تا خاطراین بود که ح

جایی که باید یم دانستند. حاال فقط مانده بود قصه ی من 

 برای کامران و حرفهای او برای من ! اما اگر گوش یم کرد.  

ی در ذهنم بود که روزها قصد عمیل کردنش را داشتم.  ن چپ 

م. این یم توانست یک سنگ محک و باید انجامش یم داد

ن  اجبار یا اختیار کامران. برای اینکه بفهمم و  باشد برای تعیی 

که ماندنم در این خانه نه از رس دلسوزی او که از باور کنم

 رس بافی  مانده ی عشقش هست.  

برای خودم چای آماده کردم. لوز کنارش گذاشتم. آیدا و 

صبح بود که  شاملو خواندم. آرامش محض داشتم. دم

. به استقبالش رفتم. کامران خسته و کوفته از راه رسید 
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سیدم . فقط  چشمانش خمار بودند. حال بابا مهران را نپر

 گفتم: 

؟ بیا برات صبحونه آماده کنم. یه استامینوفن هم - خویی

 !  بخور واسه رسدردت. بخوایی روبراه یم یسر

اهنش را باز کرد و ساعتش را ا ز روی مچ دکمه ی باالی پپ 

 دستش . گفت: 

ه! دو سه رده بود. االنسکته ی ناقص  قلنی  ک- حالش بهپی

حالش روز یم مونه و بعد میارنش خونه.  مامانت هم

ن رفتنش رو کنسل کرد. اومد بیمارستان پیش خوبه! معی 

 عمو .  

خانه رفتم. با  ن شانه باال انداختم و چشم دزدیدم و به آشپر

گردو ها را پوست گرفتم. دقت صبحانه آماده کردم.  

ن نشستمپشت ید. صورتش مرطوب بود. مژه هایش تا بیامپ 

به هم چسبیده بودند. اول قرص مسکن را خورد و بعد 

چای تلخ را لب زد. بوی نیمروی کره ای فضا را پر کرده 

بود. خورشید هنوز باال نیامده بود و خانه به زحمت 

کردم. نای حرف   بود.صبحانه خوردنش را نگاهشوفاژها گرم
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ه بود یم برای هر دویمان زدن نداشتیم. حرفهایی که شنید

ن بود.   سنگی 

 

 ۵۲۳#پست

 

 

با اینکه هر دو یم دانستیم چه شده ؛ اما شنیدنش از زبان 

 مقرص معنای دیگری داشت.  باالخره کامران گفت: 

فردا عرص بریم ویالی شمال؟  من و تو و مامان اینا. -

 خسته ام از اینجا. از این آدما. 

 لبخند زدم:  چقدر شبیه به هم فکر یم کردیم. 

 بریم !  -

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

نیازمنده. باید که کیس به وجودمنیم خوام به این فکر کنم-

 همه رو سالها به گند 
ی

ن بار این خرابکاری که زندگ معی 

 کشید  به دوشش بکشه!زندگیمونو نابود کرد... 
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 زمزمه کردم: 

 جهنم براش کمه! -

ن و ب ن رد دستش را گرفت لبه ی مپ  ه زحمت برخاست. حی 

د. یک نوع تسالی  دوستانه  شدن از کنار من شانه ام را فشر 

بود.من هم دستم را گذاشتم پشت دستش و آرام نوازشش 

م. اما او دستش را  کردم. آرزو کردم که کنارش آرام بگپ 

 کشید و رفت به اتاقش! 

ظهر باغچه ها را آب یم دادم که در زدند. مریم بود! خسته 

  ریشان به نظر یم رسید. تا من را دید بغلم کرد و گفت: و پ

به اندازه ی تموم روزهای زندگیم کوفته ام. این فرداد یی -

 شعور هم نمیاد ! پناه نداشتم جز تو! 

 محکم تر بغلش کردم. و گفتم: 

 اتفاقا منم بهت احتیاج دارم. -

 داخل حیاط آمد و در را بستم. گفت: 

  حال بابا مهران خوبه! -
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روی جواب ندادم. شال و مانتو اش را همان جا در آورد و 

 دستش انداخت و گفت: 

یم دونم رنجیدی و نیم توین بگذری ویل باالخره کم در -

نیست جر حقمون پدری نکرده. وگرنه حاال من و تو معلوم

ن تهران  بودیم و کجا بودیم. شاید توی بندرعباس  یا همی 

 مرده بودیم. 

 پوزخند زدم: 

- 

 

 ۵۲۴#پست

 

 

که اداشو در   االنم فقط ادای زنده ها رو در میاریم. من

میارم. جر مونده ازم؟ یه روز قرار بود فروخته بشیم به 

رفیق بلوچ بابای نااهلمون. حاال  هم من همون راه رو رفتم 

ی به یه روش دیگه! این روزا اعتقاد پیدا کردم ن که اگر یه چپ 
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ی رو بچینن باز نتیجه توی تقدیر آدم باشه هرجوری باز 

 همون یم شه! 

صندیل های زیر درخت نشست. آفتاب و مریم روی یگ از 

 سایه ها ی شاخه ها روی صورتش و تنش افتاده بودند: 

ن احساس یم کنم یه کم دلم خنک - ویل  با حرفای  معی 

شده. دروغ چرا من بابا  مهران رو مستحق این اتفاق یم 

ین جزاست. دونم. نیم خوام بالیی رسش   بیاد ویل این کمپی

 هایالیت شده اش و گفت: دست کشید به موهای صاف 

باید کامران رو یم دیدی که چطور بال بال یم زد. بهش -

حق یم دم. چون این اتفاق ها تکراری بودن. هیچ وقت 

اون روزی که عمو سامان جون داد رو یادم نیم ره. کامران 

! عمو دیروز همونجوری بود. همون حال و 
ی

همون بیچارگ

 کم از پدر نیست 

 گفتم: 

 خوابیده! امروز عرص  یم ریم شمال!  -

خوب کاری یم کنید. بهش احتیاج داره. درضمن کاری از -

 دستتون بر نمیاد دیگه! من هستم اینجا .  
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 لبش را گزید: 

خونه ی بابا مهران که از عماد روزی که قهر کردم و اومدم-

ک بابا حساب باز کرده بودم. من جدا بشم؛ خییل روی کم

قوی رو در میاوردم ؛ اما هم دلم شکسته بود و ادای آدمای 

هم غرورم له شده بود. هم دلتنگ فرداد و عشق از دست 

رفته ام بودم. بابا گفت اقدام به طالق نکن تا آدمش کنم. 

باید زجرش بدم. اما نیم دونست که عماد از اون یه دنده 

گذشته کیل منو اذیت کرد اما هیچ   تره. توی  چند سال

ذیتهاش به اندازه ی ناامنن من توی خونه ی بابا کدوم از ا

ن  نیم تونستم تکون بخورم!  مهران نبودن! از ترس معی 

ویی اومد خونه ی ته باغ  و بعدش 
شنی که با خورسر

 خواست دست درازی کنه بدترین شب زندگیم بود.  

 من! ا افتاد گردنبابا مهران که رس رسید ؛ همه تقصپ  

 

 ۵۲۵#پست
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ن همه چیو  من. نیم دونم بابا کور بود که انداخت گردنمعی 

کبودی روی گردنمو ندید یا ترس میون چشمامو یا 

اشکهامو؟! شایدم یم فهمید اما نیم خواست قبول کنه 

 پشش خرابه!  

نیم داد. توی خونه اش نیم من طرد شدم ! عماد طالقم

 خوردم. عماد هم به یه روش دیگه تونستم بمونم. کتک یم

! وای خدا!  فکرشو که تجاوز یم   ن کرد. تجاوز به اسم  تمکی 

م!   یم کنم یم خوام بمپ 

ون افتاده از آب نفس نفس یم  رسخ شده و مثل مایه بپ 

 زد. گفتم: 

ن - یه کم آروم باش! برم واست عرق بیدمشک و نسپی

 بیارم. گذشته و تموم شده! آروم باش عزیزم! 

ن را در  بت بیدمشک و نسپی ست یم در تمام وقنی که رسر

کردم ؛ به خاطر مریم گریه کردم. وقنی به حیاط برگشتم 

ه ی بوته های رز بود. لیوان را یک نفس رسکشید. انگار  خپ 

درونش پر از شعله های خشم و نفرت بود. یم خواست 

خاموششان کند ؛ اما موفق نبود.  با پشت دست 

د و   گفت:   چشمانش را فشر
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نفرستاده بودی؛ رو برامتو به دادم رسیدی! اگر تو اون پول -

هرگز نیم تونستم از خونه ی عماد برم. من توی سوییت با 

 کردم. چند شب پیش این 
ی

هفت هشت تا دخپی دیگه زندگ

دوست . دو شب پیش یگ دیگه  و...اما عماد پیدام یم کرد 

اون موقع نیم و برم یم گردوند خونه. تو کمکم کردی. من 

اما هر جر بود خون جگر تو  دونستم پول رو از کجا میاری . 

بود. چه فرفی داشت که از کجا اومده. منو نجات داد! بعد 

رسسخت ایستادم و گفتم یک کالم طالق . تو پول وکیل رو 

دادی. تو کمکم کردی وسیله بخرم. من که حقوق آنچناین 

 م. نداشتم! من به زحمت تو عماد رو پس زد

 

 ۵۲۶#پست

 

 

کنن مثل سگ هار دسنی   تهش  وقنی فهمیدم تو چکار یم

که غذا داده بود رو گاز گرفتم. از خودم نفرت دارم. از 

 رفتارم با تو  و از اینکه طردت کردم.  
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همه را یادم بود. تک به تک وقایع را مریم اینها را برای آرام 

اد شدن خودش یم گفت. من همه را خییل قبل ترها به ی

بود. گریه ها و آورده بودم. روزهای سختش را یادم مانده 

تنهایی هایش را. حنی پس زده شدنم را بعد از اینکه با او درد 

 و دل کرده و گفته بودم در چه گردایی افتاده ام.  

 دستش را گرفتم و گفتم: 

شده! من و تو خواهریم. فقط من و تو به داد مریم تموم-

ینه که خییل به رابطه ها فکر کردم. یم رسیم. حقیقت اهم

شدم من و تو مادر هم بودیم. همیشه بار غم همو  و متوجه

تحمل کردیم. به هم کمک کردیم. دور شدیم اما فقط 

جسممون دور بوده. روحمون واسه  هم بال بال زده . از 

! من حنی یادمه که وقنی سه چهار سالم بود همون
ی

بچگ

 کردی و با من تقسیمش چطور یه بیسکوییت رو نصف یم

گرمای بندر عباس وقنی بابا من و تو یم کردی. یادمه توی  

 رو توی ظل آفتاب  نگه یم داشت ؛

 

 ۵۲۷#پست
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تو چطور سایه ی رسم یم شدی. چطور موقع کتک  

... اون صبح ترسنایک که  خوردن خودتو جلو یم نداخنی

ی رو هم یادمه.    رفتیم کالنپی

 را پس بزند. گفتم: رس تکان داد تا بغضش 

ناهار نپختم! یعنن حالش رو نداشتم. کل شب بیدار بودم. -

بعدشم رسدرد داشتم و نخوابیدم. ویل االن یم تونیم یه 

ن   جا زیر این سایه ی کم! نیمرو بخوریم همی 

 لبخند لرزاین زد: 

 باشه! پیاز هم بیار!  -

م! تا نیمرو درست کنم. برای خودم و خواهر برخاستم و رفتم

ام. تنها کیس که هیچ وقت تنهایم نیم  تنها همخون واقغ

 گذاشت.  

کامران عینک آفتایی زده بود و فرمان را با یک دست نگه 

داشته بود. نظرش عوض شده و صبح حرکت کرده بودیم. 

من و کرانه رویا جون روی صندیل جلو نشسته بود. کیا میان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2368  

نزده بودیم. فقط لم داده بود. هیچ کداممان از دیروز حرفن 

احوال بابا مهران  حرف زدند و من سکوت کردم. کرانه از 

ه و  متفکر به من یم انداخت. کیا با هر از گایه نگایه خپ 

ن شال نییل  رنگ من بازی یم کرد. در کنار  منگوله ی پایی 

این آدمها حس آرامش داشتم. کیس من را مجبور به 

امال مناسب با حرکات اضافه و توضیح نیم کرد. کرانه ک

حرفه اش رفتار یم کرد. یک پزشک زنان و زایمان  درس و 

آرام و متشخص! کامران گفته بود که کرانه استاد ارشد 

دانشکده پزشگ ست و همشش هم مردی اهل تفکر و 

تجارت است. من به این فکر یم کردم که ما هفت تا بچه 

ی گذشته ؛ هر کداممان چه رسنوشنی داشتیم. سه دخپی 

ا یط رقابنی عجیب برای پزشک هم سن و سال آن ساله

 شدن تالش یم کردند و مریم از کرانه و مروا عقب ماند. 

 

 ۵۲۸#پست
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شاید من و مریم به اندازه ی آن دو اعتماد به نفس 

نداشتیم. شاید هم پشتیباین کیم یم شدیم! این روزها و 

 ساعتهای من مدام به مقایسه گذشته بود! 

ر رستوران شیگ غذای شمایل خوردیم. کامران با میان راه د

کیا رسگرم بود. گایه من را تماشا یم کرد وکرانه و رویا جون 

وزمره یم زدند. از خاطرات سفرهایشان با عمو حرف های ر 

کمان و از خرابکاری ما بچه ها!   سامان. از سفرهای مشپی

همه ی این رفتارهای عادی باعث شده بود؛  کیم از 

من کم شود. به حدی که با کیا میان درختان  اضطراب

 جلوی رستوران بدوم و بلند بخندم!  

من را تماشا یم کرد. و کامران را دیده بودم که چطور مغموم

ی در وجودش هست؛  که از آن خپی  ن حس یم کردم چپ 

ندارم. من هیچ وقت ، توضیچ از کیس بابت اتفاقات 

ن را میان خودم و کامران نخواسته بودم. ی کهو قید همه چپ 

زدم. یکهو همه را از زندگیم کنار گذاشتم. حنی بهم خوردن 
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کوتاه از مریم   ازدواج کامران و آواز را در چند جمله ی

 شنیدم: 

کامران رس سفره ی عقد جواب بله نداد! عقد بهم خورد. -

 حال عمو بد شد وبردیمش بیمارستان! همه جر بهم خورد.  

بودم! جنان شانه هایم را ماساژ  من همان دم سقوط کرده

 داده بود و گفته بود: 

 تموم شده! تو دیگه نیم توین برگردی! -
ی

 اون زندگ

ن را  حنی آوار روی تنم فرو ریخته بود .   به همی 

ن کیم از معما را حل کرده بود  حاال در این وضعیت که معی 

ن و من  کیم یم توانستم از بار ندامتم  کم کنم؛ باید با کامرا

حرف یم زدم. باید رو در رو زندگیمان را برای هم توضیح 

 یم دادیم. 

باراین و ویالی رامش مثل همیشه آماده بود . هوا ابری و 

ن که دریا را یم دیدم و آن ساحل  رسد بود! اما همی 

نگ را ، برایم کافن بود. کیس در ویالی  کناری ویولن  خورسر

ریز و مورچه وار یم یم زد. باد کیم یم وزید. قطرات باران 

باریدند. دلم یم خواست پر بکشم به طرف ساحل  اما باید 
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دیم. رویا جون کمک یم کردم. خریدها و وسایل را جابجا کر 

ی که از دریا  شام ن درست کرد و آسمان تاریک شد و تنها چپ 

جی رسدش بود.    به من رسید؛ صدای امواج و نم رسر

س های روی آخر شب که شمع های وارمر درون فانو 

ایوان پشنی سوسو یم زدند و کیا خییل وقت بود روی کاناپه 

افن به ی نشیمن  به خواب رفته بود؛ کرانه با دو لیوان ک

ایوان آمد. من پتوی موهر رسخ رنگ قدیی که از آن 

خاطرات خویی داشتم؛ دورم پیچیده بودم و به تاریگ نگاه 

احت. یم کردم. کامران خییل وقت پیش رفته بود بر   ای اسپی

 

 ۵۲۹#پست

 

 

به کرانه لبخند زدم و لیوان را از دستش گرفتم. او به ستون 

 ایوان تکیه زد و گفت: 
ی

 سنگ

 ت  چطوره؟ حال-

 شانه باال انداختم: 
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ن یه کم از احساس گناهم کم - یه جورایی سبک شدم! معی 

 کرده! 

 او کیم مکث کرد و بعد با صدای آهسته ای گفت: 

دیم ممکنه خطا کنه. ممکنه رایه رو به نظر من هر آ-

انتخاب کنه که درست نباشه! اما  اگر فرصنی به دست 

انش و یا برای تغیپ  رفتارش پس نباید دیگه  بیاره واسه جپی

خودش رو عذاب بده. مهم تصمیم درسته! تو هیچ کدوم 

از لحظات گذشته رو نیم توین برگردوین . اما االن و فردا رو 

!  توین اونجور کیم  کنن
ی

 ه یم خوای زندگ

دم:   لیوان گرم میان انگشتانم را فشر

همه ی اینا رو یم دونم. اما اینا فقط یه رس ماجراست. -

 . ن شاید نییم از جریان بهبود ! بقیه اش اطرافیان هسیی

ون ن و آدمایی که بپ  گود ایستادن و نه دستت رو یم گپ 

ن و نه دست از دخالت و  رن! نکوهش بر یم دا کمکت یم کین

چون تو رو گناهکار یم دونن مدام به هر وسیله ای آسیب 

 .. ن ن و یم خوان نقش خدا رو بازی کین ن یم کین یم زنن ، توهی 

و این همون جهنم واقعیه! فعال وضعیت من همینه که 

 گفتم!  
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 حنی با کامران؟  -

نگاهش کردم. جواب درست را نیم دانستم. کرانه پلک زد و 

 را خورد:  مایع درون لیوانکیم از 

- 

 

 ۵۱۰#پست

 

 . ن کامران گفته که شما دو تا مثل گذشته عاشق هم هستی 

و قبول کرده و من واقعا نیم دونم از حجب  ن گفته همه چپ 

و حیاش هست یا از فکر مشغولش که اینطور توی جمع 

ن دیگه ای رو آروم و دور یم مونه. اما خب نگاهش چپ 

 یم ده! نشون

 ا گفتم: جان کندم ت

یم گه! من با کامران مشکیل ندارم. سنگهامونو وا راست -

ن که گذشته ی منو به روم  کندیم. شما هم خییل خوبی 

نیاوردین. توی این مدت تنها آدمهایی که ازم سوال 

سیدن تو و رویا جون بودین! ازتون ممنونم.خندید:   نپر
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ایی یم بینم-
ن  یم کنم و چپ 

ی
 جان من جایی زندگ

 که دخپی

ن برام  اصال این ماجرا  اهمینی که یه پیاز داغشو زیاد یم کین

یو واست تعریف کنم!  ن  نداره. بذار یه چپ 

 گوش یم کنم! -

یه بیمار دارم که یه زماین پورن استار بوده. با بیماری زنانه -

ی حاد و روحیه ی شکست خورده. برای درمان منو 

کرد. یه انتخاب کرد و همون روز اول کل ماجرا رو تعریف  

 خسته شده بود و برگشته بود از  جایی از 
ی

اون نوع از زندگ

راه خطا. اما با کیل مشکل و بیماری جسیم و روج! جامعه 

ی غرب به طور کامل پذیراش شد. چون اعتقاد بر اینه که 

 هر کیس به خودش ربط داره تا زماین که به دیگران 
ی

زندگ

 آسینی نزنه.  

ک رسی هبود روحیه اش یروانشناس اون خانم برای ب

جلسات رو توی یه مرکز مشاوره نوجوانان آشوب گر و 

این با رفتارهای اشتباه جنیس  برگزار کرد و از اون خانم  دخپی

اک بگذاره!  خواست تجربیاتش رو با نوجوان ها به اشپی

ان های نتیجه این شد که اون خانم  حاال یگ از سخپن
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اون   هست و خییل از محبوب مبارزه با فحشا و پورن گرافن 

ن .    نوجوان ها  فهمیدن که راه اشتبایه یم رفیی

 تو که پرن استار نبودی ؟ 

ن تکان دادم. خجل شده بودم از صحبت  رسم را به طرفی 

 درباره ی بخش تاریک زندگیم. کرانه جدی بود: 

تو تجربیات بدی داشنی با تعدادی مرد که دو شب پیش -

حاال فکر کن  اری بوده . اصال فهمیدیم یه بخیسر از اون اجب

؟ تموم شده  تو به عبارت ی تن فرویسر کردی! خب که جر

و رفته و تو پشیمون شدی و راه درست رو پیدا کردی ! مگه 

 نه؟ 

ن کردم و اشکم  چکید. او جلو تر آمد و  رسم را باال و پایی 

 دست کشید به گونه ام. نگاهش پر از امنیت بود . گفت: 

! خودت بخب این تو و این-
ی

سازش! حنی اگر فکر یم م زندگ

کنن بودنت با کامران اشتباهه. یا اگر فکر یم کنن باید به هر 

فرصت بدی این کار رو بکن. تو از همه مهم تری ! تو دوتون

باید اول از خودت رایصن بایسر و خودتو دوست داشته 

بایسر . باید اول خودتو ببخیسر تا بعد بتوین بقیه رو هم 
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!  ای م آشا! خودتو ببخش! این نو جدی بهت یم گببخیسر

 همون نوشداروی به موقع هست! 

آن شب در نگاه من کرانه شبیه به پیامپی بود! بعد هر دو در 

 سکوت کافن گرم را خوردیم. و او گفت: 

 برو بخواب! پیداست که ساعتهای زیادی بیدار موندی! -

ک بود! خب مثال زن و شوهر بو  دیم. اتاق من و کامران مشپی

تخت خوابیده بود و پشتش به من بود. چند او یک طرف 

دقیقه ای همانطور وسط اتاق ایستادم و نگاهش کردم. تن 

و رسش را که در حالت آرایم قرار داشت. روی پهلوی 

راست خوابیده بود و دستش را زیر صورتش جمع کرده بود. 

جلوتر رفتم و لحاف را کشیدم روی تنش و خودم با فاصله 

ردم. حنی از این فاصله هم گرمای او روی تخت کز کاز 

تنش آرامم یم کرد. و صدای نفس هایش مثل ملودی 

 بود که خواب را به چشمانم هدیه یم داد
ی

 قشنگ

 

 ۵۱۱#پست
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صبح زودتر همه بیدار شدم. کامران زیر لحاف مچاله شده 

ون رفتم.  ن از اتاق بپ   بود. ژاکتم را تنم کردم و پاورچی 

ن هم در سکو   ون طبقه ی پایی  ت محض فرو رفته بود. بپ 

همه جا مه آلود بود. آدم دو قدم جلوتر را هم نیم دید. اما 

 من دلم یم خواست در این مه گم شوم. 

ون. رفتم تا رسیدم به ساحل. حنی دریا   پس پا گذاشتم بپ 

پیدا نبود! فقط صدای خروش موج ها یم آمد. و نریم هم

این ها شبیه به  دمهایم حس یم کردم. تمامشن ها را زیر ق

ن هیچ تریس نداشتم.   خودم بودند. برای همی 
ی

 زندگ

وی نبود. همانجا روی شن ها  جای هیچ ابایی برای پیشر

ه شدم.ذرات بخار در  نشستم و به منظره ی مه آلود خپ 

اطرافم غوطه ور بودند. چشمم به  روبرو بود. حس 

ی مثل ن وی به سمت دریا.  عجینی درونم  داشتم! چپ  پیشر

ن رف ن تا ناکجا! همی 
حاال یم توانستم این قصه ی رنج و درد یی

 را تمام کنم. 
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ن نامفهویم!  برخاستم و چند قدم   و همی 
ی

ن بیهودگ در همی 

جلو رفتم. پاهایم به آب دریا آغشته شد. تا مچ پاهایم در 

آب فرو رفت. جلوتر رفتم. آب به ساق پاهایم رسید. قلبم 

انوانم برخورد کرد. صدای زد. جلوتر رفتم. آب به ز کند یم 

پرنده ای از دور دست با صدای خروش موج ها در هم 

آمیخته بود. تا کمر درون آب فرو رفته بودم. چند قدم 

دیگر من را یم فرستاد به دل موج ها. مه روی آب غلیظ 

 تربود. 

 

 ۵۱۲#پست

 

ن را نیم دید. اگر جلو یم رفتم م وج من بود.چشمم هیچ چپ 

دریا. فوقش چند تا دست و پا یم زدم بعد را یم برد تا وسط 

پاهایم کرخت یم شد خسته یم شدم از رسمای آب دست و 

 و دست از تالش بر یم داشتم. 

خودم را رها یم کردم. و در آب فرو یم رفتم و آب وارد 

ن  شش هایم یم شد و در یک لحظه ی دردناک همه چپ 
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ن راحت بود! ته ش یم تمام  یم شد! دست از مبارزه برداشیی

 شدم زین که از فرط نا امیدی خودکیسر کرد! 

اما من ترجیح یم دادم حاال که از آن همه وحشت و از 

فاقات ناگوار جان سالم به در برده ام کمای یکساله  و اتآن

؛ زنده بمانم و برای یک بار هم که شده بجنگم! درست 

 کنم.  قدم هایم را به عقب گذاشتم؛ راه 
ی

بجنگم و زندگ

ن سفت ایستادم؛ رفته ر   ا باز گشتم. وقنی روی شن ها و زمی 

 به طرف ویال. و راه افتادمنفس راحنی کشیدم

همان یک ساعت قبل مانده بود!  درون ویال دنیا هنوز در  

! اما  دمای هوا گرم و مطلوب بود!  به  سکوت و کرخنی

 اتاق برگشتم و لباس خشک برداشتم و لباسهای مرطوبم

 

رون اتاق انداختم. کامران هنوز هم را روی شوفاژ د 

ی  خانه کپی ن همانطور در خواب خوش بود. . برگشتم به آشپر

ن صبحان ه را چیدم. حنی مایه ها را روی اجاق گذاشتم و مپ 

ون آوردم.   ی ناهار امروز را هم از یخچال بپ 
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 ۵۱۳#پارت

 

 

 مایه ها را مزه دار کردم و برنج را هم خیساندم!  

 

ن لقمه  م را گرفته ک به بخار خوش تازه اولی  ی نان و پنپ 

ه بودم که  صدا ی  دورگه ی کامران به گوشم عطر چای خپ 

 رسید: 

 

 ا رفته بودی دریا؟ سالم! توی این هو -

 

لباسهای خیسم را دیده بود و حنی یم دانستم که ترسیده. 

 با بدجنیس گفتم: 

 

 آره ! اما ناموفق بودم!  -
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ت و چشماین که کیم و  ق زده بودند به من نگاه کرد. با حپ 

 چای داغ را لب زدم: 

 بیا صبحونه بخور! -

 

جوایی نداد. چند لحظه نگاهم کرد و بعد رسی به تاسف 

 تکان داد: 

یعنن قراره این چند روزی که اینجا هستیم؛ آرامش نداشته -

 باش؟ هر لحظه فکر کنم که تو... 

 

 حرفش: میانپریدم

 قصد خودکیسر ندارم!  الاق-
ی

ل تا وقنی که تکلیفم با زندگ

 نشده! معلوم

س!    پس نپی

ون رفت. کرانه در حایل که  خانه بپ  ن پشت کرد به من از آشپر

کیا را بغل کرده بود و کیا دوتا پاهایش را دور کمر او قفل 
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کرده و دستانش را دور گردنش قالب کرده بود 

خانه شد.  ن  واردآشپر

ن انداخت و گفت: نگایه به م  پ 

ی؟  سالم ! - ن  تو همیشه انقدر سحر  خپ 

 برخاستم و با دهان پر گفتم: 

 سالم! چای واسه تو و شپ  گرم واسه کیا! درسته؟ -

ن و به غرغر انگلییس پشش گوش داد و  نشست پشت مپ 

صدقه اش رفت. و در دست کشید به کمرش و قربان

ن گفت: همان  حی 

  ه دست و پای آدمو یم بنده! چه هوایی شده! این همه م-

 هیچ کاری نیم شه کرد! 

 چرا و از کجا از دهانم پرید: نیم دانم

 هیچ کاری ! -

 

 !  حنی خودکیسر
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 مات نگاهم کرد: 

؟! -  یعنن جر

 من ابایی نداشتم: 

 

خواستم امتحانش کنم. صبح خییل زود. اما  قدرتش رو -

 نداشتم

سم! فقط فکر کردم بابد بمونم و مبارزه کنم!    نه اینکه بپی

 د: لبخند ز 

خب پس! خیالم راحت شد که تو هموین هسنی که -

 فکرشو یم کنم.  

 نگایه به پنجره انداختم: 

 

یگ دو ساعت دیگه آفتاب یم شه و این مه تموم  یم شه. -

ون!   بعد یم تونیم بریم بپ 

ن آمد و روی صندیل کیا باالخره از آغوش کرانه پ ایی 

 نشست. 
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و به دستش داد. و کرانه برایش لقمه ی نان و پنپ  گرفت 

 گفت: 

ه. آخه بیشپی از اینکه با من باشه - بهونه ی باباش رو یم گپ 

 با باباشه!  االن براش سخته که دور شده! 

حرفهایش را نیم توانستم درک کنم. نه خودم فرزندی 

کنارم بوده که بخواهم   داشتم که درکش کنم  نه پدری

 وابسته اش باشم. 

 

 ۵۱۴#پست

 

خ ن انه آمد نیم نگایه به مایه ها انداخت و  کامران به آشپر

ن نشست. یک ورق ژامبون را روی نان تست  پشت مپ 

 گذاشت و گفت: 

متون یه رستوران دنج! یم خواستم-  ناهار بپی

 من گفتم: 

 هوا خوب نیست! -
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 کرانه گفت: 

ی رستورانها به خاطر تعطیالت نوروز هآره بعدم االن هم-

 شلوغه.  

تقال را از یخچال آوردم . کیا هیجان من تنگ پر از آب پر 

 زده لیوان شپ  را پس زد و گفت: 

 من آب پرتقال یم خورم! -

 کامران لیوانش را کنار دست من گذاشت: 

واسه منم بریز! نظرتون چیه بریم بازار قدییم؟ کرانه یادته -

 یم رفتیم خرید تره بار  ؟ تو عاشق اون فضا بودی! با هم

 کرانه لبخند زد. 

 ن خییل زود گفتم: م

تو با کرانه و مامانت برو! من یم مونم ناهار رو آماده یم -

 کنم! راستش حوصله ی بازار رو ندارم. 

خانه وارد شد. در حایل که حوله ی  ن رویا جون از در آشپر

 کوچگ دور موهایش پیچیده بود: 
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! تو و کرانه برین واسه خودتون بگردین! - سالم! صبح بخپ 

 ش کیا و آشا! ری ! من یم مونم پیخواهر و براد

و این ختم کالم شد؛  اما نگاه  کامران نشانه ی عدم 

 رضایتش بود! 

 

 ۵۱۵#پارت

 

ی بودم؛ با رویا جون تمام زمان ن نبودنشان را مشغول آشپر

درباره ی مکان زندگیشان که جایی در حومه ی لندن بود 

 حرف زدم. او از تنهایی اش گفت و از اینکه  همیشه دلش

خانه رش باشد. اما کامران دلبسته ی آنخواسته کامران کنا

ی قدییم بوده و قبول نیم کند که برود لندن. خدا را شکر 

 یم کرد که حدااقل در ماه چند روزی پشش پیشش هست. 

خود رویا خانم بود که بحث را من بیشپی شنونده بودم.  این

 کشاند به آواز : 
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آواز  گفتم کارش اشتباهه. من همون موقع هم به کامران-

و سالش هیچ وقت به دل من نیم نشست. بزرگپی از سن

 بود! یه نوع حیله توی  رفتارش داشت! 

 فقط لبخند زدم. چکاری یم توانستم بکنم. او آه کشید: 

 اشتباه گرفت! پشم  گناهکار نبود  آشا! فقط تصمیم-

 اسکاچ پر از کف را با حرص کشیدم روی بشقاب : 

 کامران بشنوم!   ترجیح یم دم از خود من -

 یم کرد. کامران ویل من  یم دونم-
ی

که کامران از خود گذشتگ

 توی یه نقشه افتاده بود! 

مادر قضیه را نیم خواستم بشنوم. نیم خواستم از ظن ِ یک

ببینم. نیم خواستم فکرم درگپ  حرفهای او کنم. برگشتم به 

 طرفش و آه کشیدم: 

یح درسنی در رابطه امروز هیچ کیس توض رویا جون! تا به-

با اون جریان نداشته ! من فقط یم خوام اصل ماجرا رو از 

خود کامران بشنوم. من یه تصمیمایی برای زندگیم دارم زبون

م!  که دلم نیم خواد با صحبتهای شما تحت تاثپ  قرار بگپ 
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و بدونید؛ از خود گذشنی پش شما   ن اما ققط یم خوام یه چپ 

 بود؛ منو بیچاره و نابود کرد.  هر کیس بود؛ هر جر  در حق

د و کیم  با ناباوری  از  برخورد تند من لبهایش را به هم فشر

 که نشان از شعور و تجربه اش بود ؛ 
ی

بعد با آرامش ساختگ

 گفت: 

باشه! هر طور تو  بخوای! دست کیا را گرفت. و از -

ون خانه بپ  ن ی ام اما از زبان دراز رفت. پشیمان بودمآشپر

از این هه سال کیس جز خود کامران حرف یم زد.  نباید بعد 

این همه سایل که من در گرداِب حاصل از رانده شدن 

 توسط او دست و پا زده بودم.  

  

ون رفتند  رویا جون یم آید و  خانه بپ  ن بعدتر آنها از آشپر

  فر گذاشتممایه ها را درونهمانجا ین ماند تا وقنی که من

  

- 
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 #گذشته

 

 ۵۱۶#پست

 

 

 ما را عوض کرد. خانه ای که پشی آمدن
ی

ن تمام زندگ معی 

نداشت؛ حاال صاحب یک ولیعهد بعد از بابا مهران شده 

بود. بابا آنقدر از آمدن پشش خرسند بود که پست رس هم 

ن را به عالم  یم داد و معی 
معرفن یم کرد.  و اما و آدممیهماین

ن در برخوردهای اول م شیک پویسر بود با رد جذاب و معی 

 ترفند های خاص اجتمایع  مختص به خودش!  

ن  یک نگاه از باال  و پر از اعتماد به نفس داشت که همی 

ن برخوردش با من خییل رسیم  دیگران را جذب یم کرد. اولی 

هیچ واکنش  مهیم بود! فقط نگایه به رستاپایم کرد و بدون

 و گفت: 

! نا هنوز همو بزرگ شدی! زیباتر شدی! ام-  آشایی
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این یعنن اصال برایش مهم نبودم. آواز مثل یک  جوجه 

 اردک که دنبال مادرش هر جایی 

ن بود. آواز او را از همه ی ما   یم رود؛ تقریبا وصل به معی 

 بیشپی یم شناخت! 

در سفرهای مکررش به لندن او را دیده بود و از طریق 

نه و خپی های خامحیط مجازی در ارتباط بودند. قطعا تمام

ن  با مریم روبرو افرادش را هم به او یم رساند که وقنی معی 

 شد و دست داد ؛ گفت: 

من همیشه یم دونستم از اون دخپی عبوس هیچ وقت -

 معشوقه ی خویی از آب در نمیاد! 

ن نیمه باز فقط نگاهش کرده بود. آمدنو مریم با دهان معی 

ر ویال از بودن د به خانه باعث شد که مریم احساس  خویی 

نداشته باشد و از طرفن  مریم دلش در آن دو اتاق ته باغ 

 بود! همانجا که با فرداد عاشقی کرده بود! 

 

به هر زحمنی بود مامان و بابا مهران را رایصن کرد تا به آن 

خانه ی کوچک برود. مریم آنقدر یی اعصاب و رنجور شده 
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شده ز آن مریم بود که مامان خییل زود قبول کرد و بعد ا

ن به باغ بود سایه ای که ن یا برگشیی ون رفیی ن بپ  گایه حی 

دیده یم شد.  این فقط من بودم که با مریم در تماس 

 مداوم بودم. 

و یک صبح گرم تابستاین بود ؛ کامران پیام داده بود که بروم

به گلدان های  داخل خانه اش آب بدهم. عمو را برده بود 

لوغ بود که وقت نقدر رسش شبرای شییم درماین و آ

 خاراندن نداشت. برایش نوشتم: 

کاش امروز بیایی خونه تا یگ دوساعت ببینمت! دلم -

 واست پر یم کشه کامران!  

 و او نوشت: 

 همه ی سعیمو یم کنم! -

و رایه خانه ی کامران حسایی رسیدممن امیدوار به خودم

کردم؛ شدم. اما درست وقنی داشتم در خانه را باز یم  

 پر قدریی مچم را گرفت. دست 
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ن بودم. لبخند   وقنی برگشتم در پناه سایه ی بزرگ معی 

 روی لبهایش بود. دستم را به زور از میان انگشتانش 
ی

بزرگ

ون کشیدم و ترس گذشته دوباره  جوانه زد. گفتم:   بپ 

 

ی شده؟ من یم خوام گلدونا رو آب بدم! کامران- ن گرفتار چپ 

 عمو هست.  

ن   را باال داد و هیکل درشتش را کیم به تنیک ابرویش معی 

 من نزدیک کرد: 

 

ی نشده! یم خوام باهات بیام و خونه پش عموم - ن نه  چپ 

 رو ببینم. 

 

 ۵۱۷#پست

 

مغزم کار نیم کرد! نیم دانستم باید چکار کنم!  کلید را از 

ون  : کشیدمقفل بپ 
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 خب ! بذار وقنی کامران خونه ست! -

 بلند خندید: 

 از من یم تریس؟ -

 من که باهات کاری ندارم!  

کشید و من سست و یی حس همانجا کلید را از دستم

 ایستادم. در را باز کرد و گفت: 

 

ن - حاال باهاش بیا بریم داخل! کامران هم زود میاد ! همی 

 حرف زدم!  

ران در تماس بوده. یم خواستم خیالم راحت شد که او با کام

ن از روزی که آمده بود  و طبیغ رفتار کنم سم. معی 
از او نپی

 اصال کاری به من نداشت . گفتم: 

خب پس تو باغچه ها رو آب بده تا من برم گلدونای -

 داخل رو آب بدم! 
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شانه باال انداخت و وارد حیاط شد. نگایه به دور و ورش 

گ آب . و با صدای بلندی کرد و بعد رفت به طرف شیلن

 گفت: 

پر از گل ادریسیه! کیس از رابطه اتون  خب! اینجا هم که-

خپی داره؟ البته منظورم به آواز، مریم و مروا و فرداد 

است.   نیست! منظورم به بزرگپی

متوقف شدم. ؛ گلویم خشک شده بود. روی پله های ایوان

 گفتم: 

هپی بشه که به حال عمو برویا جون خپی داره! منتظریم-

 مامان و بابا مهران بگیم! 

نگاهم کردم. تمام تالشم این بود که اضطراب میان  نگاهش

را مخقن کنم.  او شانه ای باال انداخت و رفت به طرف 

 بوته های ادرییس.رفتم داخل  خانه و نفس حبس شده ام

ون دادم. برای کامران پیام  فرستادم: را بپ 

ن -  هم اینجاس!  زودتر بیا! من توی خونه ام. معی 

یس آب دادم و در یک لحظه احساس گلدان ها را با یی حوا

 کردم آمده  داخل خانه  . 
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داشت کتابخانه ی بزرگ کامران را نگاه یم کرد. یک لیوان  

ن لیوان با  ن برداشیی بت آلبالو ریختم و  و برایش بردم. حی  رسر

م. حالت خایص نگاهم کرد. دست و پایم را گم کرده بود

 گفت: 

 خییل خوشگل شدی آشا! -

 جیب کلماتش لرزید. زیر لب گفتم: از  آوای عتنم

 ممنونم! -

خانه رفتم و با نگراین از پنجره به در حیاط چشم  ن به آشپر

 دوختم. 

چند لحظه ی بعد احساس کردم دسنی روی موهایم  

نشست. و آنها را نوازش کرد. تکان شدیدی خوردم  و 

 ی فرار نداشتم. برگشتم ویل جایی برا

ن کامال مقابلم ایستاده بود   به زحمت گفتم:  معی 

 

 ۵۱۸#پست
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ه من برم!  تو اگه یم خوای بمون- تا کامران بیاد. امروز بهپی

 خرید کنم! باید برم واسه مزون

 سینه اش را سپر کرد: 

 

 حاال کجا به این زودی؟ با هم حرف یم زدیم! -

چسبیده بودم به گلدان های چیده شده جلوی پنجره ی 

خانه . گفتم:  ن  بزرگ آشپر

 

 یه کم عقب بری؟  یم شه-

 دستش را باال آورد و گذاشت رو ی شانه ام: 

 از من یم تریس؟ -

ن ترسنایک دارم؟ کیل دخپی هست که آرزو  آخه من چه چپ 

 نزدیک بش!  داره  من بهش

 از تمام وجودم آرزو کردم که کامران رس برسد. گفتم: 
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 حق دارن! -

دم و تو مرد برازنده ای شدی! اما خب من به کامران متعه

 عاشقشم! اینقدر نزدیگ کار درسنی نیست.  

 پوز خند زد و دو قدم از من فاصله گرفت: 

 هنوزم از من بدت میاد؟ -

خانه. اگر  و چشم دوختمنفس را حنی کشیدم ن به در آشپر

رفتم به چند قدم بر یم داشتم به در یم رسیدم باید یم

 حیاط و ... 

 :
ی

 لبخند زدم یک لبخند ساختگ

 بیاد؟ تو مثل برادریم! بدمنه چرا -

 اخم کرد: 

 من هیچ وقت برادر تو نبودم و نخواهم بود!  -

 شانه باال انداختم: 

 

 باشه بابا ! -
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و فرداد!  فقط چون مدتها دور  اصال تو هم مثل کامران

ن زمان  یم بره! بودیم ؛ ارتباط گرفیی

به طرف کابینت پشت رسش رفتم و یی هیچ هدفن بازش 

ر خروجی نزدیک تر شده بودم. یک کاسه از کردم. به د

ن گفت:  ون آوردم. معی   کابینت بپ 

!  ویل من آدم-  صبوری نیستم! چطوره یه کم با من راه بیایی

نای حرفهایش را نیم فهمیدم . فقط یم پلک زدم. مع

خواستم فرار کنم. کاسه به دست با قدم های آرام از 

ون رفتم:  خانه بپ  ن  آشپر

 ار بیام؟! در چه موردی کن-

 صدایش را پشت رسم شنیدم: 

 

! تو از کجا یم دوین من از کامران بهپی - در رابطه با همه جر

 نیستم؟ 

 بر گشتم و به یخچال اشاره کردم: 
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 یم شه از یخچال او ظرف آلبالو گیالس رو بیاری؟ -

برگشت و به یخچال نیم نگایه انداخت و رفت به طرفش. 

 حیاط رفتم و داد زدم:  من با تا توانم دویدم و به

 تا کامران بیاد. و بقیه مسپ  خونهمن یم رم-
! یم توین بموین

را با قدمهای تند یط کردم و وقنی یم خواستم در را ببندم 

 دیدمش که روی ایوان ایستاده! 

 

 ۵۱۹#پست

 

 

 

ن تغیپ  کرد. این وع  ماجرا بود! از آن روز نگاه  معی  تازه رسر

بود و وقنی جای خلویی من را  در جمع کامال یی خیال من

خانه ، باغ و یا حنی گایه در گپ  یم ان ن داخت؛ مثال در آشپر

ن  وع یم کرد به گفیی  حرفهای عجیب!  خیابان؛ رسر
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نشسته خانه ی کامرانآن روز عرص من روی پله های ایوان

بودم و کتاب یم خواندم.  کامران داشت سیبهای مانده 

دنش میان شاخ و برگ روی درخت را یم چید. نییم از ب

 .  صدایم را کیم باال بردم: های درخت پنهان بود 

 که  شاملو به آیدا جر یم گه! کایم اینجا رو گوش کن-

 چند تایی سیب انداخت داخل سبد: 

 بخوون یم شنوم! -

 خواندم: 

ن کافن است؛ آن را بشکن. -  این سکوت وحشت انگپ 

ده یی از من یأیس را که با این سکوت مدهش به وجود آور 

 دور کن! 

 

ن محیط من حساس تر از آ نم که تصور کنن بتوانم در چنی 

 نامساعدی زنده بمانم. 

آیدای من! تو را به خدا! عشقت را فریاد کن تا باور کنم. 

پیش از آن که من از وحشت این سکوت دیوانه شوم، 
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عشقت را فریاد کن، با من سخن بگو، حرف بزن، حرف 

و حرارت بده تا من از یأیس که مرا در  بزن، حرف بزن، شور 

بر گرفته آزاد شوم، حرف بزن! پیش از آن که در کمال یأس 

ن کنم که   به خود تلقی 
نه! عشق نیست، و من »و پریشاین

حرف بزن؛ این تنها راه نجات من « تنها بازیچه یی بودم

 است. 

 حرف بزن آیدا! 

ابلم ایستاده وقنی رسم را از روی کتاب بلند کردم؛ کامران مق

 روی لبهایش !  بود. موهایش درهم بودند و 
ی

لبخند قشنگ

 به شوجن گفت: 

 حاال اینو یم ذارم وقنی که قهر کردی واست یم خونم!  -

 خندیدم  و گفتم: 

 من هیچ وقت با تو قهر نیم کنم!  -

 سبد سیبها را برداشت وبرد کنار حوض: 

-  !  خویی
 چه دخپی

یر شپ  آب شست و برگشت به یگ از سیبها را به دقت ز 

 طرف من: 
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 برایت سیب آورده ام!  از آن سیبهای رسخ و آبدار! -

 گاز بزرگ زدم: سیب را از دستش قاپیدم و یک

 کاش زودتر حال عمو خوب بشه! -

ن   تر نشست: آه کشید و یک پله پایی 

پی یم بشه  حتما حالش بهدوره شییم درمانیش که تموم-

  شه! دکپی امیدواره! 

 

و و زل زد به حوض پر از سیب شناور! دلم را به دریا زدم

 گفتم: 

یم خواد زودتر کاش تکلیفمون رو روشن کنیم عزیزم! دلم-

س  تموم  بشه! این اسپی

 برگشت نگاهم کرد. دستش را گذاشت روی زانویم: 

ن جدیدی پیش اومده؟ - یس ؟ چپ 
 چه اسپی

زهر داد.  مزه یب مثل قند در دهانملبم را گزیدم. سی

 گفتم: 
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ن ! مشکل من معینه!  -  معی 

 اخم کرد: 

 چرا؟ -

 چشم دزدیدم: 

 نمیاد! از رفتارش خوشم-

 

 احساس یم کنم به من نظر داره!  

 چشمانش فراخ شدند: 

 گوه خورده! مگه چکار کرده؟  -

یم ده که بدش نمیاد کاری نکرده! فقط با رفتارش نشون-

 ا بدم! بهش به

ن و بُ   ّرایی گفت: با بیان تپ 

خب بهش بها نده! وقنی تو محل نگذاری  اون آدم یم -

ن   یم کشه. بعدشم معی 
ی نیست. خودش کنپی فهمه که خپی

 کال آدم چرت و پرت گویی هست. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2404  

 ۵۱۹#پست

 

ی بدجنیس کامران ترس های من را درک نیم کرد. متوجه 

ن   نبود!  معی 

 در عوض  گفت: 

م! کاش یم شد با هم برای یه مدیی توی خط کیش پرواز دار 

 بریم سفر! 

 تماییل به خوردن بافی سیب نداشتم: 

ن کنار گوشش یه - مامان اجازه نیم ده ! مخصوصا که معی 

 وردهایی خونده. 

 چه وردی؟! -

اش باشه واین که متوجه شده من - اینکه حواسش به دخپی

خونه ی تو!  مامان قیامت به پا کرد. منم فقط گفتم میام

 گلدونا رو آب یم دم.  ی من میامچون تو درگپ  

 کامران پوزخند زد: 
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کامران رو دوست دارم! چرا با مامانت من خب چرا نگفنی -

 منطقی حرف نزدی؟! 

 و کیفم را از کنارم برواشتم:  از روی  پله ها بلند شدم

عالقه ی چند سال پیش که همه فکر کردن من با اون-

ه مامانت بیاد خونمون دیوونه ام! نیم خوام تا قبل از اینک

 ا جلو بذاری! حرفن بزنم!  اینبار من منتظر یم مونم تا تو پ

 خندید  و او هم برخاست و همانجا روی پله ها بغلم کرد: 

ن زودی ... -  تموم یم شه قربونت برم! به همی 

 ناامید از او جدا شدم و گفتم: 

هستم. داره هنوز مزونبرم خونه! مامان فکر یم کنه من-

 روب  یم شه!  غ

 کامران پشت رسم آمد: 

ن گفته یم خواد با آواز  ب- یاد کیش !  هماهنگ کن با معی 

 مامانت !  

 ناباور گفتم: 
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ن یه جا؟ چه جور بگم- از این شوخیت گرفته؟ من و معی 

 مرتیکه خوشم نمیاد!  

در حیاط را باز کردم. روی نوک انگشتان م ایستادم و گونه 

 اش را بوسیدم: 

با مریم حرف یم زنم !  با هم میاییم. بذار این دو تا با من -

حالش خوب نیست . شاید با برگردن!  مریمهم بیان و 

 حرف بزنم که بریم سفر! مامان

 پلک زد و نگاه مهربانش را دوخت به لبهایم: 

م!  -  خوبه!  برو  عزیزم! منم برم دوش بگپ 

ی خلوت خداحافیطن کردیم. او در را بست و من در کوچه 

راه افتادم.  هوا نویع کسالت تابستاین داشت. آسمان قرمز 

نور خورشید در غروب  بود. در باغ بسته بود. هر چه در از 

کیفم و جیبهایم دنبال کلید گشتم پیدایش نکردم. چند 

به ی محکم به در باغ زدم. کیس در را باز نکرد. زنگ  ضن

ن بود که گفت:   آیفون را زدم. صدای معی 

 

 ۵۲۰#پست
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 مگه خودت کلید نداری؟ -

؟ -  یادم رفته ! یم شه در باز کن رو بزین

یی حرف دکمه را زد. در با تیگ باز شد. دستم را گذاشتم 

لش بدم و وارد شوم
ُ
که صدای اتومبییل آمد. روی در تا ه

برگشتم و نگایه انداختم. اتومبیل بزرگ سیاه رنگ مثل 

به در. ترمز دمیک گاو نر وحیسر به طرفم آمد. چسبی

ونشدیدی کرد و در   ن بپ  پرید. کشی از ثانیه عماد از ماشی 

ون زده آنقدر عصباین بود که تمام رگ های پیشاین اش بپ 

 بود. من هول زده گفتم: 

؟ اگه بابا... -  سالم! آقا عماد اینجا چکار یم کنن

 پرید وسط حرف: 

 مریم گور به گور شده کجاست؟ این-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2408  

ارد وارد باغ شد. پشت بندش من هم و  و من را پس زد و 

 شدم و گفتم: 

ون ! مگه رس گرده نه - داد نزن!  مریم خونه نیست! برو بپ 

؟   ست که داد یم زین

 کالفه دست کشید به رسش: 

 تا نزدم ناقصت کنم؛-

 

 برو به اون خواهر ولگردت بگو بیاد!  

خجالت بکش! چه طرز حرف زدنه؟ تو مثال دکپی این -

 !  مملکنی

 

ید کف دست دیگرش عماد یک دستش را مشت کرد و کوب

 و با تمام توانش فریاد کشید: 

ن حاال بیا اینجا... -  مریم!  لعننی همی 
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و از شانس بد همان وقت مریم با یک کاسه ی بزرگ آش 

 رشته در دستش از در وارد شد . آه از نهادم برخاست. 

ولهایش مریم رفته بود خانه ی عموسامان برای تزریق آمپ 

 و حاال اینجا بود! 

ن در یک لحظه اتفاق افتاد. عماد هجوم برد به همه  چپ 

طرف مریم. با لگد زد زیر کاسه ی لعایی بزرگ آش ها 

ن بود  . مریم جیغ کشید و این معی  ن ریختند روی مریم و زمی 

 که مشت محکیم کوبید به صورت  عماد!  

دم.  حال زنگ ز  ۱۱۰بعد مامان و بقیه آمدند. من به پلیس 

ن مامان بد شد.  من و آو  مامان شدیم. از درگپ  نگه داشیی

عماد کتک خورده  با دماغ پر از خون رفت طرف ماشینش 

 و انگشتش را تکان داد: 

 به حسابت یم رسم مریم -

از راه برسند او سوار ماشینش  ۱۱۰و قبل از آنکه ماموران 

 شد و فرار کرد

 

 ۵۲۱#پست
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ن نشست. رس تا پایش پر از مریم  همانجا کنار در   روی زمی 

ن به طرفش رفت و گفت:   آش بود. معی 

مت درمانگاه! -  پاشو بپی

 مریم با اخم نگاهش کرد: 

یم نشد! - ن  نیم خواد ! چپ 

 مامان به کمک آواز برخاست  و رو به مریم گفت: 

ن - ! کاش روزی که آخرش یگ رو به کشیی یم ده این لعننی

الل شده بود و قبولش نکرده اومده بود خواستگاری زبونم

 بودم. آبرومونو برده!  

مریم نگاه  ناامید و افشده اش را از مامان گرفت. من به 

 و دستش را گرفتم: طرفش رفتم

نون پاشو بریم  لباساتو عوض کن! همه جر رو بسپار به قا-

 عزیزم. 
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ن   مریم بلند شد. از همی 
ی

جا هم یم توانستم قرمزی سوختگ

ن روی گردنش ر  ن برگشت و رو به معی  ا ببینم.  مریم دم رفیی

 گفت: 

 خییل ممنون که ازم دفاع کردی!  -

ن نگاه از من گرفت و به مریم داد:   معی 

 مرتیکه مثل الت هاس ! گ باورش یم شه دکپی باشه!؟ -

ن رو به من گفت: مریم اینبار جو   ایی نداد. معی 

ون! شما هم- ن یم خواهیم با آواز بریم بپ  حالتون یه کمبیایی 

 بهپی یم شه! 

ن این طور دو  برای من جای تعجب داشت که معی 

شخصینی بود! یعنن فراموش یم کرد که چطور گایه 

 مزاحمم یم شود؟ گفتم: 

ا مریم حوصله  نداره. حالشم خوب نیست!فکر نیم کنم م-

 بتونیم بیایبم. 

 قدم تند کردیم به طرف ته باغ مریم گفت: 
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ای دلم بذارم؟ تازه داشتم فکر یم کردم این  مرتیکه رو کج-

 یه کم آرامش پیدا کردم. 

 من گفتم: 

عماد؟ خب معلومه که عماد  این کارا رو یم کنه! مگه بار -

یو  اوله؟  اما بابا مهران ترتیبش رو یم ده! طالق یم گپ 

! راح  ت یم یسر

ن رو یم گم! -  معی 

ون آورد. در را باز کردیم و وا رد شدیم. کلید را از جیبش بپ 

من پنجره ها را هم باز کردم تا هوای تازه به داخل بیاید. از 

اینجا زیادی خاطره داشتیم و حتما مریم لحظات عاشقانه 

ای هم کنار  فرداد داشت. مریم به اتاق رفت  و من به 

خانه ای ک ن ه همان وسایل فرداد در آن بود!  کاری را آشپر

ون رفتم جلوی در را  روی اجاق گذاشتم. و دوباره بپ 

آبپایسر کردم و به گیاهان درون باغچه ها آب دادم. چراغها 

را روشن کردم و چای دم کردم و از یخچال کیک برداشتم و 

ن  اهن ساده ی سپی ن گذاشتم. مریم با پپ  ون بروم و روی مپ  بپ 

 بپ  
ی

 ون آمد. چشمانش رسخ بودند. رنگ
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 ۵۲۲#پست

 

 

ا توانسته گریه دلش گرفته بود و یم دانستم که در حمام ت

 کرده بود. گفتم: 

 بیا عزیزم! -

 آمد روی صندیل نشست: 

فقط پوستم رسخ شده. خدا رو شکر که رویا جون  خییل -

 وقت بود که آش رو ریخته بود توی اون کاسه! 

 ظرفش هم شکست...  

 لیوان چای را مقابلش گذاشتم: 

 اشکال نداره یه دونه واسش یم خریم! -

یشپی از اونکه نگران من باشه نگران مامان رو دیدی؟ ب-

 آبروشه!  

ن بوده!   -  مامان همیشه همی 
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 مریم  لیوان چای را برداشت: . 

 

من چند تا مشکل همزمان دارم. فرداد یه طرف، عماد -

ن هم از یه طرف دیگه! لعننی ی  ه طرف و معی 

 متعجب گفتم: 

 جر ؟ فرداد؟ -

ن کرد:   رسش را باال و پایی 

 ده! از مروا جدا ش-

 

 آنقدر بلند گفتم: 

؟!  -  جر

 که انگشتش را نشاند روی دماغش: 

ه دیوونه!  -  خفه شو! دخپی

 دور و ورم را نگاه کردم. مریم گفت: 
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ودش از فرداد هنوز هیچ کس نیم دونه! اما مروا خ-

 خواسته نامزدی رو بهم بزنن!  

 چرا؟! -

ه چون به این نتیجه رسیده که فرداد هنوز منو دوست دار -

م به فرداد گفته  و تا شنیده که من یم خوام طالق بگپ 

ن که با هم باشن! گفته اخالقمون با  تصمیم اشتبایه گرفیی

 هم جور در نمیاد! 

فرداد خونه ی مروا رو اینا رو پریشب فرداد گفت. تازه آقا  

 هم ازش خریده. بابا مهران هنوز خپی نداره ! 

 

 کنه. از طرفن وای چه افتضاج! مامان بفهمه سکته یم-

 دلم خنک شد که خاله هم پوزش کش اومد!  

 مریم پوزخند زد. گفتم: 

؟! -   تو جر گفنی

 بهش گفتم برام مهم نیست که چه غلیط -
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 یم کنه!   

 وای از تو مریم! -

 لیوان را به لبهایش چسباند و کیم چای نوشید: 

فکر کردی یم رم زن اون لعننی یم شم؟ فردادی که حاضن -

واسه من بجنگه؟ حاال یم خواد از رس دلسوزی به من  نشد 

 نزدیک بشه! یم خوام نشه صد سال سیاه! 

 اشکش رس خورد روی گونه اش: 

نه اون یم تونه تحمل کنه بودن منو با عماد و نه من یم -

ده کنار بیام. وقنی کنار مروا بو تونم با لحظه هایی که اون

ی که به من زده فکر یم کنم که چطور حرفهای عاشقانه ا

م...   واسه اونم تکرار کرده یم خوام بمپ 

ن کار رو نکردی؟ مگه برای عماد ... -  تو مگه همی 

 با دهان لرزاین گفت: 

نه نگفتم! نه چون عماد برای من مثل فرداد نبود! عماد از -

رو که فرداد زخیم کرده  روز اول منو کشت! عماد روج

شت! االن دارم خفه یم شم 
ُ
 ! بود؛ ک
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 گفتم: 

ون؟ یم خوای به کامران بگم بیاد - یم خوای بریم بپ 

 دنبالمون؟ 

 شانه باال انداخت: 

 نه!  کامران باید کنار باباش بمونه! فردا صبح پرواز داره! -

ن آمد و پشت بندش  صدای روشن شدن اتومبیل معی 

 آواز! گفتم: صدای خنده های 

 

 ۵۲۳#پست

 

 

زاده. با اون پش خاله ی خوش به حال آواز  از هفت دنیا آ-

ه که جر  دوستش بهم زد. مامان اصال نذاشت کیس بو بپی

ن  ها بینشون گذشته عجیبه که همه ی اینا با اومدن معی 

ن خییل روی آواز تسلط داره!   اتفاق افتاد! این معی 

 مریم دوباره چای نوشید: 
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 نیست. بس که بدجنسه! کر یم کنم  آواز  خواهرمگایه ف-

مامان گفتم که این دخپی رفتارش نرمال نیست! کو بارها به 

 گوش شنوا

 

!  هفته پیش که با بابا مهران اومدن بیمارستان دیدن عمو 

ن گرم گرفته بود ؛  ی  همچی   جهانگپ 
 سامان با دکپی

که دکپی بهش شماره داد و ... وقنی بهش گفتم خواهرم تازه  

 سالش شده  شاخ در آورد!   ۱۸

 آه کشیدم: 

 آبرو ریزی هست. باعث -

به حرفم گوش یم کرد! اما قبال خییل با هم صمییم بودیم.  

 یه تاییم کال از من جدا شد .  

ن - ن آشا من اصال بودن معی  ن هست. ببی  بیشپی زیر رس معی 

ن خونه رو نیم تونم تحمل کنم! یه جورهایی ازش یم توی ای

 ترسم.عجیب و غریبه. 
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شه! یه وقنی جنتلمن من فکر یم گنم یه نقشه هایی توی رس 

و مهربونه. یه وقنی هم مثل دیوونه هاست. با حرفش و با 

 نگاهش آدمو آزار یم ده. 

 

 ۵۲۴#پست

 

 

 م خایل شد : درون

 مگه کاری کرده؟ -

 وی  صندیل جمع کرد: مریم پاهایش را ر 

 مثال چه کاری؟! -

 لبم را گزیدم:  

ی؟ - ن  پیشنهاد بدی داده؟ دست درازی چپ 

 را گرد کرد:  مریم چشمانش

 نه دیگه تا این حد! فکر نکنم آدم متجاوزی باشه! -
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ون دادم:   نفسم را به شدت  بپ 

ن جور -  با معی 
ی

ولش کن ! حرفشو نزنیم! من و تو از بچگ

 س اضطراب درونمون مونده!  نبودیم. اون تر 

 جوایی نداد. گفتم: 

 مریم؟ حال عمو بده؟-

 یعنن یم خوام بدونم امیدی بهش هست؟  

 مریم دست کشید به موهایش : 

زیاد خوب نیست! شییم درماین هنوز زیاد پیش نرفته اما -

خییل ضعیف شده و متاسفانه کانش عمو سامانبدن

 بدخیم داره! 

که معلوم بود باید حاال حاالها صپی یم دلم گرفت . اینطور  

 کردم. 

 مریم گفت: 

! به کامران بگو زودتر  به عمو بگه و بیان- ن  دیگه!   ببی 

 حاال کاری کنم!  مریضه و  نیم تونمخب یم گه بابام-

 باید فکر اینو هم بکنه که شاید فرصت باباش کم باشه! -
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 قلبم تپ  کشید: 

 ایشاال زود خوب یم شه! -

 امیدوارم! -

 دور و ورش را نگاه کرد و گفت: 

فیلم ببینیم و امشب پیش من بخواب! تنهایی بده! با هم-

برای یه مدیی مرخیص گرفتم! نیم خوام  برم  حرف بزنیم. 

ون ! عماد خطرناک شده!   بپ 

 مریم مگه چکار کرده بودی که اومد رساغت؟ -

 خندید: 

- !  هیچر

ش پیام م و دوست دخپی داد منو تهدید کرد که طالق بگپ 

ه منیسر مطبشه ؛ تمومش کنم. منم که یم  دونیتم دخپی

خورد کتکش زدم و  عماد تا یمرفتم مطب و قبل از اومدن 

 خونه!  اومدم

 دستم را روی  دهانم یم گذارم: 

 وای مریم! -
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؟ تو که عماد رو نیم خوای ! این کارا   چه کارهایی یم کنن

 چیه آخه؟ 

د و گفت:   لبهایش را به هم فشر

 فهیم معنای حرفمو!  زورم اومد! ازدواج نکردی که ب-

اوضاع  دلم برای مریم و حال و روزش یم سوخت. خواهرم

مساعدی نداشت و تمام امید من به بابا مهران بود تا شاید 

 بتواند مریم را از مخمصه نجات بدهد. 

اما با وجود  نامزدی ناموفق مروا و کار خودرسانه ای که 

یم شد. دیوانه  برای فروش خانه کرده بود؛ بابا مهران

 کار مریم واقعیت پنهان بماند. امیدوار بودم تا تمام شدن

اوضاع آنقدر در هم  و برهم بود که   امید کم من برای 

 انجام خواستگاری هم به فنا رفت. 

 

 ۵۲۵#پست

 #گذشته 
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ن شده بود. اوضاع باغ آرام! من و کامران همانطور  تازه پایپ 

د که او از سفر عاشق بودیم. قشنگ ترین روزهایم وقنی بو 

ین خواست این را باز یم گشت. عاشقش بودم و دلم

جوری به او ثابت کنم. حال عمو خوب نشده بود. مریم یک

رسکار نیم رفت . از کار موقتش  استعفا داده بود و عالوه بر 

 همه ی اینها سیگار  پشت سیگار هم یم کشید 

ن گذشته بود و اینطور که معلوم  بود  سه ماه از آمدن معی 

ن نداشت. او سفرهایش را با آواز یم رفت.  قصد برگشیی

کنکور نداده بود! به بهانه ی اینکه یم خواهد آوازی که  

برای سال آینده بخواند و هیچ کس هم از این ته تغاری 

ن همیشه از او  طرفداری یم  بازخواسنی نکرده بود.  معی 

ده ب ن سپر ود. کرد. حنی بابا مهران هم آواز را به دست معی 

تور کویر ، سفر با دوستانشان به ویالی شمال، جنوبگردی، 

از و...در تمام این سفرها تهران گردی، کیش و اصفهان و شپ 

ن بود. صفحات اجتمایع هر دوی آنها پر شده  آواز با معی 

بود از عکسهای رنگ به رنگ و مکان های زیبا. مامان فکر 

ست . یم کرد که این سفرها برای دخپی عزیزش  خوب ا
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ا برای آنکه کیم دنیا دیده تر شود و با دیگران مراده کند. تنه

مساله ای که ذهن من را درگپ  خودش کرده بود تغیپ  رفتار  

ن بعد از سفر کیش بود!    کامران، آواز و معی 

 کامال یی خیال من شده بود و اصال به ته باغ نیم 
ن معی 

من و مریم  رفت. آواز مهربان شده بود و گایه شبها را کنار 

انه  ترتیب یم داد که با  یم ماند و جمع های دخپی

هایش باشد. این نقطه ی قوت ماجرا بود! من و خواهر 

مریم از اینکه خواهرکوچکمان اینطور  عاقل شده 

 خوشحال بودیم. 

 

 #گذشته 

 ۵۲۶#پست

 

 

 اش به من 
ی

اما کامران کامال عجیب شده بود. وابستگ

عجیب بود. درست همان روزی که از سفر کیش بازگشتند؛ 

غوشش کامران  میان حیاط خانه اش من را سخت در آ
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د و لبهایم را با ولع بوسید. جوری که تا آن روز اتفاق  فشر

 نیافتاده بود. با حال عجینی گفت: 

ن دلم یم خواد زودتر تصاحبت  - کنم. دلم یم خواد مطمی 

بشم که فقط مال  خودیم! از این دوری خسته ام. من که 

 کافور نخوردم... 

و اما من مقاومت کردم. گفتم تا رسیم نشده هرگز! و ا

ن فقط نگاهم کرد.  در روزهای بعد بهانه گپ  شده  غمگی 

بود! مدام دلش یم خواست کنارش باشم. اما دیگر پیشنهاد 

ی نداد. یم  گفت دلش یم خواهد محرم باشیم. همبسپی

دلش امنیت یم خواهد. و من کامال مخالف بودم با 

محرمیت خارج از چارچوب خانواده !  محرمیت غپ  

 رسیم! 

 

 ۵۲۷#پست

 ذشته #گ
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اما من و او مثل پنبه و آتش بودیم . تمنای هم را داشتیم.  

ذهنمان درگپ  بود!  من زیاد از نبایدها  نیم دانستم. در 

خانواده ای که بزرگ  شده بودم  دین و سنتها رعایت نیم 

شد. یک بار هم ندیده بودم مامان بخواهد نماز بخواند یا 

آدم دلش پاک باشد!  مسایل دینن را انجام بدهد. یم گفت

وبات  الکیل رسو یم شد.  همیشه در میهماین هایمان مشر

ی . ویل با همه ی اینها یک رس حجاب را رعایت نیم کردیم

ن خاص داشتیم با غریبه ها گرم نیم گرفتیم،  قوانی 

حواسمان بود که نباید به مردان خانواده زیاد نزدیک شویم. 

ت را باید بلد یم بودیم و  ...بیشپی از همه  آداب معارسر

مامان فرنگ رفته امان  اعتقاد داشت ؛ هم آغویسر باید 

 حتما بعد از رسیم شدن رابطه ها باشد ؛ او به ُبعد دینن 

توجه نیم کرد ؛ فقط به آبرو و حیثیت و ُبعد قانوین مساله 

فکر یم کرد. و همه ی اینها باعث شده بود که من نه  به  

خاطر ترس از آبرو ی  خاطر نامحرم بودن ؛ که فقط به

خانواده حواسم به  آن لحظه ی داغ باشد. من کنار کامران 
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ودی اما یم خوابیدم، او را یم بوسیدم . با او بودم تا حد

ی برایم ممنوع بود!    همبسپی

عمو سامان  شده بود مثل همه ی کساین که بعد از شییم 

 تبدیل به تن هایی ضعیف و سوخته و بدون مو یم 
درماین

ن نداشت. همیشه شو  ند. الغر شده بود و قدرت راه رفیی

روی صندیل چرخدار نشسته بود. گایه در باغ و گایه هم 

تمام هم و غم رویا جون و  در اتاقش وقت یم گذراند. 

کامران ، عمو سامان بود. کرانه هم وقنی  فهمیده بود حال 

پدرش خوب نیست،  طاقت نیاورده و و برای چند روزی به 

ن تهران آم مریم ده بود. تا خودش کنار او باشد. برای همی 

دیگر برای کارهای  عمو به باغ رویا جون نیم رفت. من 

رویا جون درد و دل یم کرد.  و  احساس یم کردم که مریم با 

از دست دادن این وقت باعث شده بود کیم عصنی تر 

 شود.  

به همه ی اینها شکایت  ها و رس و کله زدن با عماد  و  

ل و مدرک جمع کردن را هم اگر اضافه یم کردی او وکی

خییل اوضاع در هیم داشت.  هنوز جریان فرداد رو نشده 

ر اوضاع خانه   فعال  سکوت بود! مروا و فرداد به خاط
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کرده بودند. بابا مهران گفته بود ؛ که تا آبان ماه  کار طالق 

 مریم به اتمام یم رسد. و مریم امیدوار بود.  

ن از نیمه شب  آبان ماه رسد بود. و باران اندگ یم بارید. معی 

رسشب رفته بود و تازه برگشته بود. من از پنجره ی اتاقم 

ن عضو خنن  و وارد شدن ماشینش  را به باغ دیدم ! معی 

ساکنی شده بود!  بعد روی تخت دراز کشیدم و کتاب  

جواب خواندم و گایه به پیام های فریماه و گایه هم کامران

 دم. دا

 

 ۵۲۸#پست

 

 

خانه باغ ساکت بود! صدای تق تق باران روی شیشه مثل 

موزیک بود. من به  حرفهای احسایس کامران لبخند یم زدم 

ه دلم قند آب یم شد. حس عشق و هوس و دوست و ت

ن و نیاز به بودنش داشت دیوانه ام یم کرد.  اما  داشیی

جا صدای جیغ هایی که از جایی دورتر یم آمد من را از 
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پراند. . ترسان از جا بلند شدم پنجره را باز کردم ؛ صدای 

جیغ تکرار شد. و بعد سکوت محض همه جا را گرفت.  

برای مریم  لرزید! نکند دزد آمده باشد؟  دلم شور زد! دلم

نکند  عماد آمده باشد رساغش!  به رسعت و هول هولگ 

ون رفتم.  بابا مهران   در راهرو لباس تنم کردم و از اتاق بپ 

 بود! من را که دید متعجب گفت: 

 چیشده؟! -

 گفتم: 

 صدای جیغ شنیدم!  -

 اخم کرد: 

ی نشنیدم ! از کجا ؟ خیال- ن  کردی حتما!     من که چپ 

 آب دهانم را فرو دادم: 

ه برم به مریم رس بزنم!  -  بهپی

این  وقت شب توی بارون؟ مریم درها رو قفل کرده و -

! تا حاال یه بار  خوابیده! سگها آزادن و  ن ها کار یم کین دزدگپ 

 هم دزد به این باغ نیومده. برو بخواب بابا ج! 
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 مضطرب گفتم: 

 یه نگاه بندازیم؟!  -

رفت به طرف در پشنی و من هم دنبالش رفتم. چراغهای 

 . گفت: خانه ی مریم خاموش بودند 

؟ ظلمات محضه ! - ن  ببی 

 گفتم: 

 یه زنگ بهش بزنم حدااقل! -

ز ته راهرو با ربدوشامپی از راه رسید. چشمانش مامان ا

 خوابالود بودند. گفت: 

؟ - ن ون هستی   چشیده؟! چرا بپ 

بابا مهران رفت به طرفش و با صدای آهسته ای برایش  

توضیحایی  داد. من به صدای بوق تلفن گوش دادم. مریم 

 جواب داد: 

 آ...آشا !  -

 گفتم: 

 این صدای جیغ تو بود؟ -
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 همیشه نبود. انگار یم لرزید: صدایش مثل 

 آره ! مارمولک اومده بود توی خونه!  ترسیدم! -

 گفتم: 

 رسما؟ آخه مارمولک کجا بوده؟!   مارمولک وسط-

 کیم مکث کرد و بعد گفت: 

مارمولک ها که بندر عباس  بود! یادته  توی از همون-

 ساحل؟! 

 متوجه حرفش نشدم ! گفتم: 

 . ! خب باشه! پس بخواب راحت -

 بابا مهران گفت:  

 حالش خوبه؟ -

 ماجرا را گفتم. مامان  گفت: من ارتباط را قطع کردم و 

پس! برو بخواب تو هم . اون در رو هم ببند یخ خب  -

زدیم! مریم لجباز! خب بیا اینجا توی اتاق خودت بخواب!  

 دل همه رو به فکر یم ندازه! 
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ر را بستم. خم شدم و با بابا مهران رفتند به اتاقشان . من د

ن در را بیندازم که یکهو خاطره ای مثل برق  رسم  تا قفل پایی 

ون ند زد. چشمانمرا لرزاند . قلبم ک یم خواست از حدقه بپ 

بزند. نفهمیدم چطور در  را باز کردم و دویدم. مارمولک! 

من و مریم به پشها و مردهایی که قصد آزارمان را داشتند 

مان روزهایی که کنار ساحل بادکنک یم گفتیم مارمولک! ه

و آدامس یم فروختیم ! همان روزها که رمزمان این بود!  ما 

 ها پشان و مردان ناحلف بودند.   رمولک 

ن خوردم.  میان تاریگ  و باران  یم دویدم. یک بار زمی 

ترسیده و هراسان یم دویدم. یگ از سگ های  نگهبان باغ 

ید؛ اما بوی آشنای من را که شبها آزاد بود به طرفم دو 

 شناخت و دم تکان داد. با گریه گفتم: 

 ِبل  پشت رسم بیا !  -

یم دوید.  و دوباره دویدم . ِبل  هم قدم من و گایه جلوتر 

 رسیدم به ساختمان ته باغ فقط نور آباژور روشن بود. 

 ۵۲۹#پست
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ه ی در تکانش دادم قفل بود!    دستم رفت طرف دستگپ 

 مفهوم به گوش یم رسید.  صدای مریم نا 

رفتم به طرف گلدان  و از زیر آن کلید یدگ که فقط من یم 

ون آوردم. در را باز کردم . د ر با دانستم آنجاست را بپ 

صدای بدی به دیوار پشتش اصابت کرد. ِبل را فرستادم 

داخل و چراغها را روشن کردم. مریم در سالن نبود. دویدم 

ن طرف اتاق . همزمان ون آمد. یقه اش باز معی  از اتاق بپ 

بود. چشمانش رسخ بودند. از کنار تنش مریم را دیدم که 

سینه چطور روی تخت برهنه بود. مریم لخت  و عور بود. 

های  درشتش  را با دست پنهان کرده بود. ملحفه را کشیده 

بود روی عورتش ! گریه یم کرد. موهای سیاهش دور و رش 

د . همه ی اینها در چندثانیه  رها بودند. نفسم بند آم

 نمایان شدند. با نفیس که رفته بود گفتم: 

ش!  -  ِبل ! بگپ 

ن آشنا  ن  بل چند تایی  واق واق کرد . اما  معی  بود. معی 

 همان بود که این اواخر به سگ های باغ غذا یم داد.  
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 خنده ی مستانه زد. رفت طرف در و به بل گفت: 

ون پش! -  برو بپ 

گیج شده بود! از یک سو من بودم و از سوی   سگ بیچاره

دیگر مردی که نوازشش کرده و غذایش داده بود! من که  

ا کرده بود.  همبازی اش بودم و  مردی که نمک پرورده

ن در را بست .  دمش را روی کولش گذاشت و رفت. معی 

 من رفتم به اتاق! مریم گریه کنان گفت: 

 آشا...کمکم کن! -

ن لباس مریم را برداشتم و  در همانم. من  هم زار یم زد حی 

 گفتم: 

 االن زنگ یم زنم به بابا مهران. زنگ یم زنم به پلیس! -

 جیغ کشیدم: 

ف! -  پدرتو در بیارن! یی ناموس.  یم گمالدنگ یی رسر

ن اما به آرایم و با خیال راحت دکمه هایش را بست .  معی 

 موهایش را مرتب کرد و گفت: 
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 ۵۳۰#پست

 

 

! من کاری نکردم ! مریم من  کاریت کردم؟   تو غلط-  یم کنن

  

 مریم با ترس گفت: 

ف!  به بابا مهران- یم اگه آشا نیامده بود که...کثافِت یی رسر

 گم  چکار کردی؟ 

ن خندید:   معی 

مت؟  -
ُ
 بعد شاهدت کیه؟ د

و به من اشاره کرد. من  زیر سیگاری کنار  آباژور را  برداشتم 

!  به جای آنکه به او اصابت کند به طرفشو پرت کردم

 خورد توی دیوار و شکست!  

ن  گفت:   معی 

 مست بودم! حواسم رس جاش نبود! -

ن جلو آمد:   مریم باال آورد. روی تخت  کثیف شد. معی 
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ن خودم هر  اگر از این- ی به بابا مهران بگی  ن جریا ن چپ 

 دوتونو یم کشم!  یم دونید که این کار رو یم کنم!  

 من گفت:  و رو به

!  به او - یا شایدم دلت بخواد  جای مردن مال من بیسر

کامران  یی ریخت که خییل خوب پا یم دی؟ چند بار تو رو 

ر... 
َ
 ک

 فریاد زدم: 

ون - ! برو گم شو بپ   ! نامرد عویصن

ن پوزخند زد و رو به مریم گفت:   معی 

! خوب با فرداد الس زدی بعد خودتو انداخنی - تو که خرایی

د !  حاال هم من؟ یم خواسنی خودتو بندازی  به به عما

ن  من؟ اونم  وقنی مست بودم؟ تو اومدی جلوی  در ماشی 

اینجا! تو از من آویزون شدی! تو منو بوسیدی! و گفنی بیام

بعدش هم وقنی من نخواستم بهت دست بزنم؛  لباستو 

 یم 
ی

پاراه کردی و گفنی اگر باهات نباشم به همه یم گ

 کنم !  لعننی تو مثل خواهریم!    تجاوز خواستم

 نگاهش کرد: مریم ناباور  و زار و پریشان
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 تو دیوانه ای لعنت بهت! -

ن تکیه از درگاه در گرفت و گفت:   معی 

 کنن و یم ری خونه ی شوهرت! یمفردا گورتو گم-

 فهمیدی؟!  

 من گفتم: 

یم به تو چه ربیط داره؟  هان؟ فردا صبح به بابا مهران-

 کن! ر کردی! یی ناموس ! گورتو گمچکاگم

ن  در یک حرکت ناگهاین رسش را کوباند به چارچوب در معی 

 و بعد از  درد در خودش پیچید و راهش را گرفت و رفت.  

سکوت همه جا را گرفت. من دویدم پشت در یک لحظه 

رسش و در را قفل کردم. . مریم  گریه یم کرد. زیر بغلش را 

ام . یم لرزید و من تنش را یم گرفتم و بردمش به حم

شستم. مریم مویه یم کرد. من هم پا به پایش اشک  یم 

ون بردمش! کنار بخاری  ریختم.  حوله دور تنش کردم و بپ 

 رفت.  نشست و در خودش فرو 

 

 ۵۳۱#پست
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ملحفه های تخت را جمع کردم و ملحفه ی جدید انداختم 

نخ ایش یک. به مریم یگ از آرامبخش هایش را دادم و بر 

سیگار روشن کردم. با دست لرزان سیگار را گرفت و پک زد. 

 سالن بهم ریخته بود. روبرویش نشستم و گفتم: 

 چجوری اومد داخل؟ -

با پشت دسنی که سیگار میان انگشتانش یم سوخت 

 چشمانش راپاک کرد: 

! یک - در زد  و گفت حال عمو بد  شده باید بیایی رسم بزین

جایی کرانه هست  ! شاید فکر کردمملحظه فراموش کرد

رفته و ... یکهو در رو با ز  کردم. دستش رو گذاشت تخت 

فل کرد و کلید رو سینه ام و هلم داد و اومد داخل.  در رو ق

 گذاشت توی جیبش! بهش گفتم : 

؟ چرا در رو قفل کردی؟ - ن اینجا چکار یم کنن  معی 

مای مست و پاتیل بود!  حالش خییل خراب بود! چش

 رسخش پر از شهوت بودند . گفت: 
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 مهمون نیم خوای؟! -

 من ناباور نگاهش کردم و گفتم: 

ون؟ -  انگار حالت خوب نیست!  یم شه بری بپ 

 گاهش میِخ  یقه ام شد  و گفت: ن

یم خواسته  ببینم این سینه ها چجوری همیشه دلم-

  ! ن  هسیی

ق خواب که به قصد بدی اومده .  به در اتالرزیدم. فهمیدم

نگاه کردم؛ اگر یم رسیدم به در یم تونستم برم داخل و 

 به  شماها!  قفلش کنم و زنگ بزنم

ن برداشت و  بغلم کرد. وحیسر شده اما ...اما اون یهویی خپ 

بود! لبها شو کشید به گردنم. نفس هاش داغ و شهویی 

بودن! یهو یقه امو جر داد! دستشو گذاشت روی سینه هام  

وع کرد ب ه تالش برای پاره کردن لباس زیرم. جیغ و رسر

ن دهنمو گرفت. بردم توی کشیدم. کمک خواستم ویل معی 

 اتاق و چراغها رو خاموش کرد.  

 م کرد: برگشت نگاه

 خدا رو شکر که زنگ زدی!   -
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ن گفت جواب بده ؛ اما اگر نطقت در بیاد  یم کشمت.    معی 

 با چشمان فراخ نگاهم کرد: 

لت  داشت!  وای خییل ترسناک بود! اسلحه داشت!  یه  -
ُ
 ک

 هق هق کرد: 

فقط خدا خواست که یادم افتاد به مارمولک ! یم -

! ! دونستم  میایی

 زدیم. گفتم: بغلش کردم و زار 

و واسه بابا و مامان بگو! من شاهدت - ن فردا همه چپ 

 هستم!  

یم ترسم!  تهدیدم کرده!  کیس حرفمونو باور نیم کنه! این -

ی  توی چنته اش هست! فکر کردی چرا مرتیکه ی ن ه چپ 

ن بود!   اونقدر  مطمی 

 دست کشیدم روی گونه اش: 

! دست به هیمریم- ن یس! اینجا رو ببی 
چر نیم زنیم. نباید بپی

 صبح خودم درستش یم کنم!  
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مریم ناامید نگاهم کرد. کیم بعدتر قرص های آرامبخش کار 

وابید و من تا گریه هایش خخودشان را کردند و مریم  میان

صبح باالی رسش نشستم و چشم دوختم به تاریگ و 

ن ظلمات!  باید کاری یم کردم ! من یم دانستم که معی 

کیس تا امشب حرفم را باور نکرده   چطور جانوریست! اما 

 بود! 

 

 #گذشته

 ۵۳۲#پست

 

 

ی یا شاید  بابا مهران مثل صاعقه، مثل زلزله ی ده ریشپی

ن من و مریم را هم گردباد تمام امید و عش ق و دوست داشیی

 دود کرد  و به هوا فرستاد.  

وقنی صبح آمد و محکم در خانه ی کوچک ته باغ را کوبید؛ 

ن کم من تازه خوابم برده بود! تازه اضطراِب  تعدی  معی 
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رسآسیمه  پریدیم . من مریم را شده  بود. من و مریم 

 همانجا نشاندم و گفتم: 

   خودم در رو باز یم کنم! -

در را که گشودم؛ بابا مهران دستش را گذاشت تخت سینه 

لم داد. زبانم بند آمده بود. او شده بود مثل ام
ُ
و به عقب ه

ون ن اژدهایی که از دماغش دود بپ  با یم زد. پشت رسش معی 

و مامان  با رنگ پریده وارد شدند. رس باند پیچر شده 

 فت: مامان  نیم نگایه به من انداخت. بابا مهران گ

 مریم کجاست؟! -

و قبل از آنکه من بخواهم جوایی بدهم ؛ رفت به طرف 

 اتاق خواب. 

مامان به ریخت و پاش های کف اتاق نگاه کرد. دست  

 لرزانش را گذاشت روی قلبش. من گفتم: 

 یم دم!  مامان برات توضیح-

 

ن گفتم:   و با حرص رو به معی 
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م با چه رویی اومدی اینجا؟!  چطور یم تو-  اینقدر  یی رسر
ین

 !  بایسر

بابا مهران وسط راه متوقف شد و برگشت به طرف من و 

 شاره اش را  باال آورد و اخطار گونه گفت: انگشت ا

 

بار آخرت باشه با پش من اینطوری حرف یم زین آشا!  به -

؟   ن یم کنن  از خودت توهی 
 چه حقی به بزرگپی

 

 من به زحمت لب زدم: 

 شما دیشب اینجا بوده! یادتون میاد بابا مهران! این پش -

ون رو  گفتم صدای جیغ شنیدم؟ یادتونه که  اومدیم بپ 

ن به زور اومده  نگاه کردیم و چراغها خاموش بودن؟ معی 

بود توی خونه و به مریم دست درازی کرده بود. مریم 

پشت تلفن یه جوری به من فهموند که اوضاع عادی 

ن ... نیست و من وقنی اومدم ؛ مریم بر   هنه بود و معی 

 بابا مهران با عصبانیت و فریاد گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2444  

پرداز خویی چه داستانچه غلطها!  چشمم روشن!  -

شدی؟ نون و نمک منو خوردی و بعد با مریم دست به یگ 

؟   یم کنن

کو. چه مرگشان دهانم ثفل شده بود. رسم یم خواست بپی

 جماعت!؟ مگر نیم دیدند که چطور اینجا بهمبود این

ن گفت:   ریخته شده  . معی 

 بهتون گفتم که آشا هم با مریم دست به یگ یم کنه!  -

 تند کرد به طرف اتاق خواب!  قدمبعد 

مریم وارفته و یی رنگ و رو گوشه ی تخت نشسته بود. بابا 

مهران هم جلو رفت.نگاه پر از تنفری به مریم کرد و بعد به 

آنجا بودند. کف اتاق چشم دوخت. خرده شیشه ها هنوز 

ن گفت:   معی 

مریم؟ من دیشب مست بودم. اوین که زیر بارون اومد -

خونه جلوی در م ن اشینم و دستمو کشید و گفت بیا شپ  آشپر

خرابه و درستش کن تو نبودی؟ تو نبودی که وقنی اومدم 

؟ تو تو نبودی که هر  داخل  بهم گفنی یم خوای با من بایسر
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دی؟ تو لباستو در جر من مقاومت کردم بازم اضار کر 

 نیاوردی؟   

 

 مریم مات نگاهش کرد. من جیغ کشیدم: 

 

 تو دروغگویی ! -

  !  تو یم خواسنی به مریم تجاوز کنن

 وقنی من رسید م.  

 تو زیپ شلوارتم باز بود!  

 

 ۵۳۳#پست

 

 

 

ن با حالت مظلویم نگاهم کرد:   معی 
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من مست بودم آشا!  مریم اون کار رو کرد. گفت خییل -

 من خوشش میاد.  وقته از 

 

ی  ن  زده بود!  مریم یه چپ 

ن حنی یم دونم کجا گذاشته اون کوفنی رو!   ببی 

 مریم  حالت طبیغ نداشت.  

و بعد رفت طرف پنجره ی اتاق خواب و یک رول ماری 

 جوانای نیم سوخته برداشت و گفت: 

 اینا. -

 اینم مدرکش!  

ون و خم شد و از زیر تخت پاکت سیگار مریم و فندک را  بپ 

 آورد: 

کش که دیشب جلوی خودم گذاشت اون اینم سیگار و فند -

 زیر! 

آه کشید و رو به مامان که با ناباوری مریم را نگاه یم کرد 

 گفت: 
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 عماد به من گفته بود مریم طبیغ نیست و من باور نکردم. -

ن کنم و   آال جون من خییل دوستت دارم. نیم خوام توهی 

 ناراحتت کنم . 

ی که نشون یم ده نیست! ت اونویل دخپی  ن    چپ 

مریم ساکت بود! مریم از درون متالیسر  شده بود. فقط 

ن مانده بود! انگار با آن چشمان درشت سیاهش با مات معی 

 او به جنگ پرداخته بود. 

ن آنقدر با هم جور   مانه دروغ یم بافت و هه چپ   یی رسر
ن معی 

ان یم بود که هر کیس هم جای مامان و بابا بودند باورش

 شد. 

 

او یک تکه از زیر سیگاری کریستال را برداشت و با پوزخند 

 گفت: 

و قنی  نخواستم باهاش باشم؛ این زیر سیگار روپرت کرد -

 طرفم. 

من جاخایل دادم اما رسم محکم خورد به چارچوب در و 

 پیشکنیم شکافت.  
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 من با گریه گفتم: 

 

ن - ا شاهد جواب خدا رو جر یم خوای بدی؟ من اینجمعی 

که تو داشنی  چکار یم کردی؟ من اون زیر سیگاری رو بودم  

 پرت کردم طرف تو!  

 

 گفت: 
ی

ن با اندویه ساختگ  معی 

! تو و مریم آشا یم دونم- که  یم خوای از مریم دفاع کنن

 ! ن  واسم مثل خواهم هستی 

 

ت دارم کار رو باهاتون نکنم. اما مریم داره که ایناونقدر غپ 

فکری به حالش بکنه! بیخودی  بابا باید یههدر یم ره ! 

 !  دفاع نکن ازش! تو باید کمکش کنن

بابا مهران رفت به طرف مریم و آنچنان سییل به مریم زد 

از دماغش که رس مریم از پشت خورد به تاج تخت و خون

ون زد و با حرص گفت:   بپ 
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 ۵۳۴#پست

 

ن -  حاال بار و بنه ات رو جمع کن و از اینجا برو! همی 

ی که سالها زحمت و نون و نمک منو از یاد برد ؛ به  دخپی

 درد من نیم خوره!  

 

 مامان نالید: 

 مهران ! مهران جان! -

 

 اما بابا مهران با مامان هم رس مدارا نداشت: 

 آال خفه شو! -

 ا نیست!   بسه هر جر دوام آوردم! این دخپی جاش اینج

ن که گفتم!    همی 
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ه ی هرزه ی یی چشم و 
ن  دخپی رو باور رو!حاالحرفهای معی 

 یم کنم. 

 همه ی حرفاش درست بود.  

ن با سند و مدرک و شاهد حرف یم زنه! همه جر  معی 

ن یم گه!     اونجوریه که معی 

 از وسایل یی جان  اتاق . 
 مریم  انگار شده بود جزی 

 خون قرمز رنگ یم چکید روی لباس خواب سفیدش.  

ز ناخن های کوتاه دستان الغرش  یی رنگ بودند. هنو 

مانده. زانوهایش  را که به هم الکش را هم یادمبدون

 چسبانده بود. 

 

 نگاه یی گناهش و  لبهای پر از خونش را!  

ن رفت به طرف مامان و زیر بازویش را گرفت:   معی 

بد یم شه!  بیا بریم ! این دخپی شما باید  آال جانم ! حالت-

عماد هم حتما یه گفتمقدر عافیت رو بدونه. یادتونه چقدر  

ی دیده که اینجور دیوونه شده؟  ن  چپ 
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 شما حرفای عماد رو باور نکردی . بیچاره عماد!  

 من گفتم: 

؟ نیم خوای - مامان! مامان تو نیم خوای از مریم دفاع کنن

ی؟   جانبش رو بگپ 

 

مو یم شناسم و این حرفا امانم  من دخپی
ی

نیم خوای بگ

 !  ! دروغه؟ مامان تو مادر مایی

ن و رسبزیر گفت: مامان  اندوهگی 

 آبرومو بردین!  -

ن مدرک موثق داره!  باورت نیم کنم آشا!  مریم رو هم  معی 

 باور نیم کنم!  

ن یک نقطه ی نوراین که کل زندگیم فکر یم کردم و حنی همی 

 گار هست در همان لحظه خاموش شد. ماند برایم

 

 ۵۳۵#پست
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 در هان لحظه مامان از دست رفت. 

 

ان موقع مامان تمام  حس مادری اش رو کشت در دل هم

 یی پناه.  و 
 جان ما دو دخپی

وقنی  آن همه رس و صدا به سکوت محض بعد از ماجرا 

 تبدیل شد؛ 

من رفتم به اتاق پیش مریم. دستمال را   بر داشتم و 

 به دماغ و لبهایش . یدمکش

 

 او هنوز زل زده بود. ناباوریش حل نشده بود. گفتم:  

ی بگو! خواهرم! - ن  بزن . یه چپ 
 مریم  به حرفن

 و اشکهایم رس خوردند.  مریم لب از لب باز کرد: 

ن باالخره باید  یه  روزی اتفاق یم افتاد.  شک ندارم- که معی 

 با عماد یه رس و رسی داره! 

 بعد زد زیر خنده و بلند بلند  قهقهه زد: 

ک مسخره ای! -  چه سپ 
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ونو بلند شد و رفت به طر  وع ف کمد. سایک بپ  آورد و رسر

 لباسهایش. من گفتم: کرد به جمع کردن

 

ن - ی گفته!  تو چرا داری وسیله جمع یم مریم حاال بابا یه چپ 

؟ باهاش حرف یم زنیم. بذار یه کم  تر بشه! آرومکنن

مریم در کشو را باز کرد و تند تند لباسهایش ها را 

ون  کشید: بپ 

م بگه بمون دیگه نیم مونم. مگه حرفن نمونده! حنی اگر ه-

افت آدم بازیچه ست؟ من سالها دخپی این خونه بودم.   رسر

 

ا نکردم! گایه پا کج نذاشتم. بعد حاال اینجوری گایه خط  

در مذام اتهام هستم! شک و تردیدی که به وجود اومده 

 قابل حل نیست! 

ه شد به لباسهایی  یکهو دستانش از حرکت ایستادند و خپ 

ن بودند و گفت: که پخش   زمی 
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و چینن شکسته ای که بند زده بشه دیگه مثل روز اولش -

 پاره شدم!  هزار تکه!   نخواهد شد ! من هزار 

 

حقیقت را یم گفت . مگر یم شد این همه ناباوری از مریم

والدین آدم رخ بدهد؟ مگر آنها ما را نیم شناختند. مگر 

و موازین بابا  نبودیم؟ مگر با اصولتربیت شده ی خودشان

 و مامان بزرگ نشده بودیم؟ با اندوه فراواین گفتم: مهران

 

رفن اینجا  امنیت نداریم. حنی منم اینجا حق با توئه . از ط-

 یم کنم!  
ی

 با ترس زندگ

آب دهانم را فرو دادم. باید به کامران ماجرا را یم گفتم. باید  

 هر چه زودتر از اینجا یم رفتم. : 

  ری؟! مریم کجا یم-

 آه کشید: 
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یه پس اندازی دارم و یه مقدار طال! دوستم  پانسیون -

 یم کنه. 
ی

 زندگ

 

م. شاید برم یا دو سه تا   یم گه جای خوبیه! یه اتاق یم گپ 

 کنم. من فقط یه جای 
ی

دیگه از دوستام که خونه دارن زندگ

 خواب یم خو ام. باید برگردم رسکار!  

 

 گفتم: 

بیا خونه ی  کامران بمون. اونجا که  بذار به کامران بگم! -

 همیشه خالیه! 

 اخمالود نگاهم کرد:  

همینم مونده که فردا هزار و یک حرف دیگه از توش در -

ی که نباید یم شد؛ شد!   ن  بیاد! مگه مغز خر خوردم. چپ 

 

 و بعد با اضطراب خایص رو به من گفت: 
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و رسیم کنه! اینجا دی- ن وونه به کامران بگو زودتر همه چپ 

 خونه ست. حس بدی دارم! 

هم ریخت . ترس تمام وجودم را  و حس بدش را به جان من

گرفته بود. صدای در زدن آمد . هر دو دوباره یکه خوردیم. 

 این بار مریم بلند شد و گفت: 

ی واسه ترس نمونده! - ن  دیگه چپ 

رفت و در را باز کرد. آواز بود. چشمانش اشگ بودند. تا 

 و را محکم در آغوش کشید و گفت: مریم را دید ا

! تو جون من حرفاشونو باور - نیم کنم! تو خواهر عزیز منن

 !  منن

 

 مریم خییل رسد او را بغل گرفت و گفت: 

 یعنن حنی حاال که پای داداش عزیزت در میونه؟  -

 آواز عقب رفت و نگاه متعحنی به مریم کرد: 

 

 ۵۳۶#پست
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 مهیم!  معلومه که  تو برام-

 

 در آن هنگام به این فکر یم کردم که جز آواز چه کیس من

ن باشد!  اما مثل کیس که یم خواهد  یم توانسته شاهد معی 

 خوشبینانه به یک فاجعه فکر کند ؛ 

 

که آواز افکار منقن را پس زدم و با خودم اندیشیدم

خواهرمان است، در آغوش من و مریم بزرگ شده، 

مگر یم شود که  بر  خونمان از یک جهت  شبیه هم است. 

  ممکن بود!  ضد مریم شهادت داده باشد؟ نه غپ  

 

 آواز  به مریم التماس یم کرد که نرود. 
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و مریم با خونشدی وسایلش را جمع یم کرد.  دست آخر  

 آواز از اضار خسته شد . همانجا پیش ما نشست و  گفت: 

 

حال مامان خوب نیست. کرانه اومده و براش رسم زده. -

ون درز پیدا ویل ی از خونه به بپ  ن   مامان تاکید کرده چپ 

 نکنه. 

 

ن به کرانه  نگفت چرا حالش بد شده. بابا و   واسه همی 

ون!  ن بپ  ن هم رفیی  معی 

 مریم یی هیچ عکس العمیل  نسبت به حرفهای او گفت: 

ن برین خونه. اینجا - خب من برم دیگه! شما دو تا هم پاشی 

 کرده نحسیش  انگار نحسه.  هر کیس توی این
ی

اتاقها زندگ

 گرفتش!  

 

من و آواز به لباس پوشیدن مریم نگاه کردیم. دم آخر مریم 

 آواز را بوسید و گفت: 
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! مریس که خو اهرت رو یم - مریس که انقدر مهربوین

 شنایس!  

 

هان نیمه باز نگاهش کرد. مریم دست من را گرفت آواز با د

 و گفت: 

هایی که بهت گفتم رو فرام-
ن وش نکن! بهت زنگ یم زنم چپ 

 عزیزم!  

 و رفت . در میان درختان گم شد . 

 

در میانه ی روزی که باران شب قبل حسایی  پر طراوتش 

 کرده بود؛ مریم یی هیچ طراویی رفت!  

ن مانده بودم که باید چکار کنم. آواز  زار زار گریه کرد و م

 برای من هیچ پنایه جز کامران وجود نداشت

 

 #گذشته

 ۵۵۷ست#پ
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خانه  در سکوت فرو رفته بود! من  باالخره  دل به دریا زدم 

 ؛ 

ون رفتم. ترس آمدن  پالتو پوشیدم و آهسته از در پشنی بپ 

ن را داشتم.   معی 

 تعریف کرده بودم!  در پیام هایم برای کامران کامال جریان را 

 

 کامران ناباور بود! 

 

ن   ان دستور داده مریم یم گذشت. بابا مهر چند روز از رفیی

ن از خانه را ندارم. یم گفت به  ون رفیی بود که من حق بپ 

مریم کمک یم کنم و نیم گذارم راه برگشت به خانه ی 

 شوهرش را برود! 
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مریم رفته بود پیش دوستانش  در پانسیون . به من تاکید  

ن  کرده بود که به کیس از پانسیون حرف نزنم. یم گفت معی 

ِ عماد است .  
ن یم گفت دستشان در یک کاسه خپی چی 

 است. عماد دربه در دنبال مریم یم گشت.  

 

 مامان به شدت من را زیر نظر داشت .  

 

اشک ریختنش سودی به گایه یواشگ گریه یم کرد اما   

 حال من و مریم نداشت. من روزه ی سکوت گرفته بودم. 

 

 حرف نیم زدم. 

 

که کرده بود؛   نه با مامان و نه با آوازی که برعکس گریه ای

ن  ن خیالش هم نبود که مریم رفته و دوباره کنار معی  حاال عی 

خوش یم گذراند. کامران بعد از چند روز برگشته بود و من 

و تکلیفم را ت دوری نداشتم. باید یم رفتمدیگر طاق

ن یم معلوم  یم خورد. من از معی 
یم کردم. باید یک تکاین
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ن هم در یط این چ ند روز دوباره وارد ترسیدم و رفتار معی 

فاز مثبت و آرام شده بود. حنی به من نیم نگایه هم نیم 

انداخت ؛ ویل من شبها در اتاقم جان یم دادم تا صبح 

 کن! شود! فریما
ی

 ه یم گفت برو با مریم زندگ

 

رت تمام یم شود.   یم گفت آنجا ماندنت به ضن

یم گفت کامران  حتما دودل هست، حتما قول و قرارش را 

دش رفته که اینطور دست دست یم کند. و زمان یم یا

کشد. اما من باورم نیم شد! کامران را خییل باالتر این 

ش در دیی خوشحال . فریماه از زندگی حرفها یم دانستم

 بود. 

من را هم تشویق ین کرد که هر طور شده خانواده ام را 

فت بود! اما من   کنم به دیی بروم. آنجا جای پیشر
رایصن

 ی اینها را گذاشته بودم برای بعد از ازدواج با کامران.  همه 

ون رفتم .   به جان کندن از باغ بپ 
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مان ، با هزار و یک اضطراب از دستگپ  شدن توسط ما

ن و یا بابا مهران! .   معی 

 

 ۵۵۸#پست

 

جلوی در به بابا کاووس گفتم شپی دیدی ندیدی و او فقط 

 نگاهم کرد. 

 

یل وفا دار بود و آال جان برایش بابا کاووس به مامان خی

 حکم خدا را داشت؛

 اما من را هم دوست داشت . من دخپی نداشته اش بودم.   

ن زده ی کامران را باز کردم و    کلید انداختم و در خونه ی پایپ 

 وارد حیاط شدم. 

در را که بستم  نفسم را هم رها کردم.  او از روی لیوان تند 

ن آمد و دستانش ر  ا باز کرد. در آغوشش فرو رفتم. تند پایی 

 آهسته گفت: 
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 زار! گریه نکن! گندم -

 

احساس امنیت یم کردم. دستانم را دور کمرش گره کردم و 

 گفتم: 

جز تو پنایه ندارم کامران! تو رو جون عمو سامان منو از -

 اون خونه نجات بده!من نه خواب دارم و نه خوراک! 

 

 رسم را بوسید و گفت: 

 اخل! عزیزم قرار نیست اتفافی بیوفته! بیا بری د-

اما من تکان نخوردم از جایم و وقنی با تعجب نگاه کرد؛ 

 گفتم: 

  تکلیف منو روشن کن کامران! -
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؟  قراره بیایی خواستگاری؟ لطفا بیا! مگه یی قرارم نیسنی

شده؟! خب برو با عمو صحبت مگه نگفنی طاقتت تموم

 کن که بیان 

 خونه بمونم! توی اون خواستگاری! نذار من 

 

 ماتم شده بود. تا به حال من را اینطور  ندیده بود! گفت: 

 آروم باش گندم زار! -

 رواین
ی

 خونه و این زندگ

 فقط به امید من 

ن ��حضور تو درست کردم.   #ادمی 

 

حال مگه یم شه جز تو کیس رو بخوام؟ بخدا منتظر بودم 

 بابا بهپی بشه  اما... 

 

 دوه گرفتند و  به درختان باغچه نگاه کرد: چشمانش رنگ ان
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اما انگار حال بابا قرار نیست خوب بشه! امشب با بابا -

 ل نیست! حرف یم زنم. واقعا دیگه جای تعل

ته دلم یک نور بزرگ روشن شد. انگار جان دوباره یافتم. به 

 طرفش رفتم. دستان گرمش را گرفتم و گفتم: 

! از طرفن من خودمو ممنونم! خییل ممنونم که درکم- یم کنن

ناموس تو حساب یم کنم! تو که نیم خوای ناموست  زیر 

 دست غپ  بیوفته؟! 

 اخم هایش در هم رفتند : 

فها چیه؟ یم شکنم اون دسنی رو که بخواد به تو حر این-

 بخوره!   

ون داد:   بعد نفسش را حریص بپ 

ف هم  د هشدار یم دم. تو ناراحت -  یی رسر
ن به اون معی 

 باش عزیزم ن

 و بعد دستش را انداخت دور تنم و گفت: 

 بیا بریم داخل یخ زدی!  -
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اما نیم دانست که در دل من چه یم گذرد. نیم دانست که 

 من چطور اسپند روی آتش شده ام.  

 

داخل که رفتیم از مریم پرسید و من برایش گفتم که در 

پیش دوستانش هست. او به مریم زنگ زد و پانسیون

نهاد داد  که پویل را به عنوان وام قبول کند و برای پیش

د اما مرغ مریم یک پا خودش خانه ی کوچک مستقیل  بپ 

داشت. آدیم نبود که زیر بار منت کیس برود. قبول نکرد. 

برای کامران توضیح داد که در بیمارستان دیگری  مشغول 

ن درست یم شود.  به کار خواهد شد  و به زودی همه چپ 

دت کرده بود که مشکالتش را خودش حل کند و مریم عا

ی تمام  گرفتاری هایش مختص خودش بودند  ن . اما تنها چپ 

ن تکلیف من بود!  کامران رو  که از کامران  خواست ؛  تعیی 

 به من لبخند زد و گفت: 

 

 ۵۵۹#پست
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دیگه جای تعلل  امشب با مامان و بابا صحبت یم کنم-

 نیست.  

 وسیقی گوش دادیم.  بعد در خودش فرو رفت. م

حرف زدیم. من با ذوق از آینده گفتم . او موهایم را شانه 

 ردو من احساس خوشبخنی کردم. ک

 تکلیف من و او مشخص نبود. 

 

 رس هر دویمان پر از فکر بود.  

ی را داشت یم  ن س چپ 
کامران هر وقت  دلتنگ بود و یا اسپی

 شد مثل بچه هایی که به نوازش محتاجند. 

هم همینطور بود. تا مدتها رسش را روی زانوانم آن روز 

 گذاشته بود و من برایش 

پر از ترس و اضطراب خواندم. با آنکه در دل خودمشعر یم 

 بود؛ 

 اما او رو آرام یم کردم. 
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ن به باغ لبهایم را گرم بوسید و گفت:   اما عرص وقت برگشیی

 همه جر درست یم شه! شک نکن! -

 

باغ شدم.  غافل از اینکه روزگار و  و من با امیدواری رایه

 ند.  آدمهایش برای من نقشه های دیگری کشیده بود

 

آن شب مدام منتظر بودم که رویا جون زنگ بزند و بگوید 

فردا شب مهمان خانه امان یم شود. حنی در درست کردن 

 شام هم به آرزو کمک کردم. 

ن و آواز نبودند و مامان حنی نفهمیده بود که من   کل معی 

بعد از ظهر را خانه نبودم. یگ دو بار رساغ مریم را از من 

 یع کردم.  گرفت و من اظهار یی اطال 

ن  ن شام نشسته بودیم؛ و آواز و معی  درست وقنی رسمپ 

 درباره ی سفر جدیدشان صحبت یم کردند و  

ش من را زیر نظر داشت؛ تلفن زنگ   خورد.  ن ن با نگاه تپ   معی 
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نگال از دستم افتاد و خورد به من آنقدر هول شدم که چ 

 ! ن  لیوان و آب ریخت روی مپ 

نگاهها برگشت به طرف من و از آن طرف مامان بود که 

 جیغ کشید. 

 دوباره همه حواسشان جمع مامان شد.  

 

مامان با حالت متعجب و پر از اضطرایی به کیس که پشت 

 خط بود گفت: 

 گم! خپی بدی . وای  تسلیت یمدورت بگردم ! وای چه  -

 آروم باش عزیزم.... 

 و زد زیر گریه  

 

من قفل شده بود. بابا مهران گویسر را از مامان گرفت دهان

هایی شنید. آوازشانه  های  مامان را مالش داد و بابا 
ن و چپ 

 مهران ارتباط را قطع کرد و گفت: 

- !  آقا فرهنگ فوت کرده! سکته  ی قلنی
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بابا مهران یی تعلل به مامان نگاه یم کردم.   من  ناباور به

برادرش زنگ زد و خپی را داد.  خواستگاری من هم دود شد 

 و به هوا رفت.  

ن   به شمال برویم. و معی 
ی

قرار شد صبح روز بعد همگ

تنهایی عازم سفرش بشود. اما آخر شب   میان راهرو  

 جلوی مامان را گرفتم و  گفتم: 

- 

 

 ۵۶۰#پست

 

چشم دیدن منو نداره. نمتحمل کنم. او نیم تونم خاله رو 

 ظلیم که به مریم کرد یادم نرفته و نمیام!  

 مامان    تشر زد: 

خجالت بکش! خاله اته. مریم هر طوری شده از رس -

؟یم خوای  لجبازی خودش بوده! عزاداره  یم فهیم یعنن جر

 تنهاش بذاری؟ 
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 من پشتم را به مامان کردم: 

خاله ی من  رو بیامرزه ویل اون زن خدا آقا فرهنگ-

 نیست!  من نمیام!  

 مامان عصباین گفت: 

ن جا پیش آرزو . - ! بمو ن همی   یم خوام صد سال سیاه نیایی

شب توی رختخواب با کامران حرف زدم. از بد شانیس و بد 

 اقبایل ام گله کردم و کامران مدام یم گفت : 

ی روزهایی که حتما مصلحنی بوده !  این هم روی بقیه -

.  مامانم فردا یم ره شمال  برای مراسم آقا صپی کردیم

فرهنگ و بابا هم اضار دار ه بره اما تا جایی که بتونم  

مامانمو یم برم و کرانه یم راضیش یم کنم که نره . خودم

 مونه پیش  بابا.  

 من گفتم: 

 بیچاره فرداد! چه حس و حایل داره! -

طش واسه پس فرداست. و من باهاش حرف زدم. بلی-

ن برای  روز بعدش. باالخره راسمم خاکسپاری رو هم انداخیی

ن یه پش رو داشته . خییل مرد خویی بود.   همی 
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آره ویل حنی آقا فرهنگ هم به مریم ظلم کرد! اونم با -

 حرف نزدنش! 

 ای بابا  بنده ی خدا دستش از دنیا کوتاهه! آه کشیدم: -

 کامران! -

 جونم؟ -

 هوا رفت!   همه امیدواریم پوچ شد و به -

قربونت برم  این چه حرفیه؟ چشم روی هم بذاری با -

لباس سفید توی خونه موین . ومن چه نقشه ها واسه 

 تصاحبت دارم! 

ای آرام و مکث کردم. قلبم تند تند زد. کامران با صد

 گوشنوازی گفت: 

برای داشتنت، هر روز بودنت کنارم لحظه شماری یم -

!  کنم. عاشقتم آشا!  گندم زار   منن

 زمزمه کردم: 

-  !  منم عاشقتم! بیشپی از اونچه فکرشو کنن

- !  بخواب عزیز دلم !شب بخپ 
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 شب تو هم بخپ  ! -

ارتباط را که قطع کردم تمام روح و تنم تشنه ی داشتنش 

 ودب

 

 ۵۶۱#پست

 

 

مامان با اخم به من که کز کرده بودم زیر لحاف نگاه کرد و 

 گفت: 

 بمونه! به مریم بگو بیاد پیشت -

 

 یی حوصله گفتم: 

ونش - از گ تا حاال مریم عزیز شده؟ مگه از این خونه بپ 

 نکردین؟ 

 

 مامان به ساعتش نگایه انداخت و گفت: 
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 ه رفتنش به نفعشه طعنه نزن ! وقنی بابا مهرانت  یم گ-

ی یم دونه!  اگر مریم اومد بهش بگو دست از  ن حتما یه چپ 

 خونه و زندگیش! گ بهپی لجبازی هاش برداره و برگرده رس 

 از عماد! 

 مثل فپن از جا پریدم و با حرص گفتم: 

ت خیانت یم کنه  تو مامان مرییم یا عماد؟ مرتیکه به دخپی

و کتکش یم زنه! چطور یهو نظرت برگشت؟ حتما اون 

ن مخ تو رو هم شستشو داده مامان!   یی همه چپ 
ن  معی 

ه اش را مامان متعجب از نوع حرف زدن من انگشت اشار 

 باال آورد و گفت: 

 درست حرف بزن آشا! -

 

هنوز گندی که مریم زده فراموش نشده. من هر روز دارم با  

م تری  ن ن چه هپ  بابات حرف یم زنم که مریم رو ببخشه! معی 

 به شماها

 فروخته؟  
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ام و عزت یم ذاره به من و شماها!  مریم منو این همه احپی

 رس افکنده کرد.  

ان یی نتیجه  بود. او من و مریم را باور نیم حرف زدن با مام

 کرد. حرفمان را نیم شنید! گفتم: 

باشه مامان! یه روزی من و مریم رو باور یم کنن که خییل -

 دیره...خییل دیر! 

مامان به طرف تختم آمد و روی لبه ی تخت نشست و 

 ید به گونه ام: لحاف را کنار زد و دست کش

ن من باورتون دارم  ویل  ش-  هم از معی 
ی

ما از همون بچگ

ن اون آدم قبل نیست. عوض شده.  بدتون یم اومد. اما معی 

ن چطور با آواز کنار میاد؟ بابا مهران فقط مریم  رسبزیره. ببی 

 رو تنبیه کرده. آخه مریم هم دروغ گفت! 

مگر هر چه  متعجب بودم از این همه  ناباوری مامان . اما 

  زد. . یم گفتم او  باز حرف خودش را یم

پس ادامه ندادم و فقط سکوت کردم. مامان خم شد و 

 گونه ام را بوسید و گفت: 
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 خویی باش! جواب -
منده ام نکن! دخپی تو رو خدا رسر

ن نده.  این  زحمتهای من و بابات رو  با تهمت زدن به معی 

 ره. باهاش پش چند صبا مهمون این خونه ست و بعد یم

 کنار بیا! 

به مادرخوش خیالم بدهم؟ مادری که  چه جوایی داشتم که

 مثل نامادری بود.  

 گفتم؛ 

 دیرت نشه مامان!؟ -

 او رسی به تاسف تکان داد و گفت: 

حواست به رفت و آمدت باشه! من چند روزی پیش خاله -

ات یم مونم. داغش تازه ست و جز من کیس رو نداره. 

ان نیستم چون توی خونه ای و آرزو و بابا واسه تو نگر 

. اما  دلم برای مریم شور یم ک ن اووس و مش حسن هسیی

 زنه. راضیش کن برگرده رس خونه و زندگیش !  

 بابا مهران داد زد: 

 آال زود باش! -

 نگاه آخر را به من انداخت و رفت.  و مامان
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 ۵۶۲#پست

 

ن صبح زود رفته بود و حاال از پشت پنجره  مامان و بابا معی 

بار و بندیلشان را در صندوق مهران و آواز را یم دیدم که 

عقب یم گذاشتند. بالفاصله شماره مریم را گرفتم  و او زود 

 جواب داد: 

 سالم  آشا چیشده؟ -

 این موقع صبح زنگ زدی؟ 

 

 آهسته  گفتم: 

ن شمال! -  مریم مامان  و بابا مهران رفیی

 چرا؟ -

 آقا فرهنگ فوت کرده! -

 

ن بلندی کشید و با بغض گفت:   هی 
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؟! شو - ؟ جر  جن یم کنن

 گفتم: 

نه!  سکته کرده و دیشب تموم کرده . مامان و آواز و بابا -

ن شمال! من نرفتم. دلم با خاله صاف نیم شه.   رفیی

 حیف.... حیف آقا فرهنگ! مرد خویی بود! -

 

 بعد یکهو یادش افتاد به فرداد: 

 وای بیچاره فرداد!  -

 

 فردا صبح میاد! -

 با صدای لرزاین گفت: 

 

 د بهش زنگ بزنم... بای-

 گفتم: 

 بیایی خونه! مریم بیا اینجا! مامان گفت بهت بگم-
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خونه بر نیم گردم! من با خفت و خواری نه! هرگز به اون-

ون!   از اونجا اومدم بپ 

 من خییل نگرانتم! -

 آه کشید: 

عماد پانسیون رو پیدا کرده. اومد دم در  و جلوی همه -

 کتکم زد. 

 

وم گفت ازش شکایت یم کنه. مدیر به مدیر پانسی   

پانسیون عذرمو خواست ! اومدم پیش چند تا از  دوستای 

 دیگه ام! امروز با صورت کبود اومدم رسکارم.  

 قلبم درد گرفت . گفتم: 

 

 مریم بیا خونه! بیا این چند روز پیش من بمون. -

 کیس او را صدا زد . مریم مضطرب گفت: 

 ا حرف یم زنیم! رسپرستار صدام یم زنه. بعد-
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ارتباط را قطع کرد و من به این فکر کردم که چه کیس جز 

ن یم توانسته  جای مریم را پیدا کند و به عماد خپی  معی 

 بدهد. 

فتم اما جواب نداد.  قطعا او هم  در شماره ی کامران را  گر 

خانه  ن راه شمال بود .  لباسهایم را عوض کردم و به آشپر

ن  ن رفتم. آرزو در حال آشپر ی بود. سالم کردم و پشت مپ 

خانه نشستم . آرزو گفت:  ن  آشپر

 برات  آش صبحونه گرم کنم؟ -

 آره! -

؟  -  تو چرا نرفنی

و از خونه حوصله ی اون خاله ی گنده دماغم رو ندارم! ت-

 عمو سامان خپی داری؟ 

 برنج را ریخت داخل کاسه و گرفت زیر شپ  آب: 

 یمارستان .  خان رو بردن بآره ! دم صبح  سامان-
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قلبم تند زد. چه روزهای بد و پر حادثه ای را یم گذراندیم! 

 دلم زیر و رو شد. گفتم: 

 چرا؟ چیشده؟ -

 

ن ر - ویا جون به حالش بد شده! کامران باهاش رفته! رفیی

 شمال کنسل شد. 

 

  ۵۶۳#پست

 

 

ن کامران جواب نیم داد.  دلم بد طور شور  پس  برای همی 

 م: یم زد. برخاستم و گفت

 من برم خونه ی عمو ! -

 آرزو از رس شانه نگاهم کرد: 

ن - هیچ کس خونه اشون  نیست!  کرانه و مامانش  هم رفیی

! بیمارستان. بابام اون ور بود ؛ گفت یه ساعت پی ن  ش رفیی
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اشتها زده شده بودم. بلند شدم و به باغ رفتم. هوا رسد 

 بود. 

ت  شاخه ها و بابا کاووس کاله و ژاکت پوشیده بود و داش

 برگهای خشک را جمع یم کرد. 

 

آسمان نیمه ابری بود . دوباره شماره کامران را گرفتم. باز  

 هم تماسم یی پاسخ ماند. کالفه بودم.  

برگشتم داخل  و خودم را با آرزو رسگرم کردم. کمکش کردم 

تا مایع کباب شایم را آماده کند. از بیماری مش حسن 

رادر زاده ی بابا کاووس از او حرف زد و از اینکه  ب

 رده. خواستگاری ک

 

و از خاطرات کودکیش. با  آرزو ناهار خوردم و دوباره به 

اتاقم برگشتم. باران گرفته بود. کامران پیام داده بود که ؛ 

ی خواهد ماند.  کرانه و  حال عمو بهپی شده  ویل فعال بسپی

اله رویا جون هم به خانه برگشته بودند. عرص شال و ک
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یا جون خواب بود کردم و رفتم به خانه ی عمو سامان.  رو 

و کرانه تنها در سالن نشسته بود. کرانه کم حرف و آرام بود. 

برای هر دویمان قهوه درست کردم و با او از هر دری حرف 

زدم. باالخره دو ساعت بعد که خورشید زمستان غروب 

ن به بیمارستان کرد. یم خواست  کرد ؛ کرانه هم عزم رفیی

ی در باغ او را جایش را با کامران عوض کند. تا جلو 

مشایعت کردم و بعد دست از پا درازتر به خانه برگشتم. 

خانه  ن ن آشپر خانه  خلوت و ساکت بود. آرزو پشت مپ 

نشسته و یک لیوان بزرگ نبات داغ جلویش بود.رنگش 

 پریده بود و تند تند نفس یم کشید. متعجب گفتم: 

 ه؟ چرا اینجوری شدی؟  وا آرزو چیشد-

 گفت :   دست کشید به شکمش و 

 شدم! خییل حالم بده! احساس یم کنم مسموم-

 گفتم: 

 خب باید بری درمانگاه! -

 بریده بریده گفت: 

 به بابام گفتم  بره آماده بشه!  -
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 گفتم: 

- 

 

 ۵۶۴#پست

 

 

 من باهات میام! امروز واقعا عجیبه! همه حالشون بده! 

 له کرد: آرزو از درد نا

زنگ یم زنه و نگران یم نه بمون خونه!  یه وقت آال جون -

 شه! 

 با غیظ گفتم: 

 انقدر که آال جون واست مهمه خودت مهم نیسنی ها! -

خانه شد و گفت:  ن ن وارد آشپر  همان وقت بابا حی 

 آرزو بابا پاشو بریم . ابراهیم  تاکیس گرفته! -

 من لبخند شیطنت واری به آرزو زدم: 
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 رو شکر که ابراهیم هست!   خدا -

 

  آرزو لب گزید: 

 دستش درد نکنه . خودمون یم رفتیم بابا! -

 بابا حسن گفت: 

خدا اجرش بده! این پش خییل آقاست. ایشاال خوشبخت -

 بشه! 

 من خندیدم: 

 اگه عروس زنده بمونه خوشبخت هم یم شه! -

 آرزو  اخم کرد و به زحمت برخاست و رو به من گفت: 

 کاووس هست! تو که نیم تریس؟   بابا -

 

 شانه ای باال انداختم و گفتم: 

سم؟ من با تموم جن های این باغ دوستم! -  از جر بپی

 بابا حسن گفت: 
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ون- م این حرفا رو نزن. از ما بهپی خپی یم بسم هللا!  دخپی

 شن و یم فهمن! 

 گفتم: 

 نقدر خرافایی نباش مش حسن. اجنه کجا بود؟ ای-

زیر لب خواند و دست انداخت زیر مش حسن وردی 

 بازوی آرزو و گفت: 

 بیا  لباساتو بپوش تا بریم! -

 آرزو با ناله گفت: 

. آخ! نیم مواظب خودت باش آشا. من زود بر یم گردم-

 دونم این چه دردی بود که یهو اومد رساغم! 

ن برداشتم و به سالن رفتم. روی من سینی از سبد ر  وی مپ 

یزیون را روشن کردم. تمام  فکرم پیش کاناپه نشستم و تلو 

 کامران بود. برایش پیام فرستادم: 

 

ن شمال. من توی خونه تنهام. وقنی اومدی  زنگ - همه رفیی

 بزن که بیام خونمون پیش تو! 
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و از لفظ خونمون لبخند به لبهایم نشست!  محو تماشای 

اکشنن بودم که تلویزیون پخش یم کرد که یکهو  فیلم 

کیس وارد سالن شد. دور و ورم رانگاه کردم   احساس کردم

ی از کیس نبود. یادم افتاد به حرفهای  مش حسن و  اما خپی

مو برتنم سیخ شد. زانوهایم را بغل کردم و بیشپی نگاهم را 

به تلویزیون که باز صدایی آمد. این بار برخاستم و دوختم

 داد زدم: 

 

؟  -  گ اونجاست؟ بابا کاووس تویی

دم.  به طرف راهروی سمت چپ رفتم  کیس جوایی نشنی

ی نبود.  خانه رسک کشیدم. آنجا هم خپی ن آنجا نبود! به آشپر

فکر کردم شاید در راهروی سمت راست باز مانده  به آن 

طرف رفتم . اما در بسته بود. دستم را گذاشتم روی قلبم و 

سالن برگشتم که از دیدن کیس که روی کاناپه دوباره به 

 به حدی ترسیدم که جیغ کشیدم! نشسته بود ؛ 

 با ترس گفتم: 

؟! -  تو...تو اینجا چکار یم کنن
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 و دو قدم به عقب گذاشتم! 

او خییل راحت پا روی پا اند اخته بود و نگاهم یم کرد و 

لبخند ترسنایک روی لبهایش بود. احساس یم کردم قلبم در 

 دهانم یم کوبد. او نگایه به رستاپایم کرد و گفت: 

ت آوردم.  به ب-  ه آشا خانوم! باالخره تنها گپ 

من به زحمت آب دهانم را فرو دادم و تمام راه های 

 ر را در ذهنم مرور کردم. احتمایل فرا

ن بود. در پشنی قفل بود. باید به اتاقم  یم موبایلم روی مپ 

ن  حاال یم دویدم به رفتم و در را قفل یم کردم. یا شاید همی 

تا چشمانم چرخید به جهت در   طرف در خروجی اصیل. اما 

 او گفت: 

 

 ۵۶۵#پست

 

ن اینجا - یم هه! بیخودی فکر فرار نباش! در قفله!  بیا بشی 

 خوام باهات حرف بزنم. 
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 از جایم تکان نخوردم. این بار فریاد کشید: 

-- ! ن لعننی  بهت گفتم بیا اینجا بشی 

 زمزمه کردم: 

 االن آرزو و مش حسن بریم گردن! -

 بلند خندید: 

آرزو مسموم و حاال حاالها بر نیم گرده! یم خوای بهت -

 شده؟ با جر مسمومبگم

م. به زور  ن  به پشت یم خواستم بمپ  نفس یم کشیدم. معی 

 رسش نگاه کرد و گفت: 

 روباه! بیا اینجا! -

ون بزنند. روباه دیگر چه چشمانم یم خواستند از حدقه بپ 

 کیس بود؟  

ون آمد. مردی که  از راهروی سمت چپ مرد جواین  بپ 

اهن چهار خانه ی قرمزش روی چشمان ترسنایک داشت و پپ 

مختش خود نمایی یم کرد. شانه های پهنش  و باالتنه ی ز 

ن با خیال راحت مشنی ارز آجیل های روی یم  را  معی 
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وع کرد به خوردن. پش جوان جلوتر آمدو  برداشت و رسر

 را که در یگ از دستانش بو 
ی

د پرت کرد لباس سفید رنگ

 جلوی من و با صدای دو رگه ای گفت: 

 

 بپوشش! -

شان من  یم لرزیدم . نیم توانستم هیچ عکس العمیل ن

ن گفت:   بدهم. معی 

 مگه کری؟-

لخت شو! نظرم عوض شد! حرف زدن سودی  نداره !  

 یم دم که چقدر یم خوامت عمیل بهت نشون

 رس خورد. گفتم: اشکم

! خواهش یم کنم  نکن- ن  این کار رو!  معی 

ن  پوزخند زد:   معی 

ن -  حاال! گفتم بپوشش . همی 

ش نگاهم نگاهم رفت یر مرد که با لبخند کج و چشمان  ن هپ 

 یم کرد. گفتم: 
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 همه چیو به ه بابا مهران یم گم! -

 داد کشید: 

گوه خوردی! هیچ کس حرفتو باور نیم کنه! چون من -

 و بپوش! اینجا نیستم!  حاال هم عوض وراجی اون لباس ر 

 و بعد رو کرد به مرد جوان و گفت: 

 پشتت رو بکن! به عشق من نگاه نکن! -

من پشت رس هم اشک یم ریختم. مرد یی میل پشتش را 

ن اسلحه اش را به طرف من گرفت و    گفت: کرد به من. معی 

 زود باش! وگرنه یه تپ  حرومت یم کنم.  -

ون آوردم. با دستان لرزان بلوزم ن با لذت  را از تنم بپ  معی 

اهن سفید  م تمام وجودم را گرفته بود. پپ  نگاهم یم کرد. رسر

ن تنه ام:   ابریشیم را تنم کردم. اشاره کرد به پاییی

 زود باش درشون بیار!  -

 را طاقت یم مثل مرده ها بودم. اگر آن یی 
ی

آبرویی و برهنگ

 آوردم ؛ فقط به امید آمدن آرزو و بابا حسن بود
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 ۵۶۶#پست

 

تالشم این بود که فکرم را متمرکز کنم تا راه فراری  . تمام

ن  وقنی خوب تن من را تماشا کرد گفت:   پیدا کنم. معی 

 

! حاال یم فهمم چرا - بیا جلو! چقدر خوردین هسنی دخپی

  کایم ولت نیم کنه! 

 و به مرد جوان گفت: 

ون منتظر بمون! -  برو  بپ 

 

ی زیر لب گفت و رفت به طرف در خروجی  ن  ! مرد چپ 

ن  رهایش کرده بودم.  چشمم به موبایلم بود که روی مپ 

ن داد زد:   معی 

 گفتم بیا اینجا! -

ن   ن گذشتم . معی  و من دوباره جلو رفتم. از کنار کاناپه و مپ 

 برخاست. 
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. دست کثیفش را جلو آورد و کمرم را لمس حاال مقابلم  بود 

 کرد. یم لرزیدم . 

ن یم   لغزید روی تنم. تمام تنم یخ زده بود.. دست معی 

 آهسته گفت: 

تو همیشه مال من بودی! من عاشقتم آشا. اگر امشب -

مال من بیسر دیگه فکر کامران از رست یم افته! یم فهیم 

ا مریم رو از که من چقدر بهپی از کامرانم. فکر یم کنن چر 

! این  خونه دور کردن؟ که تو تنها بموین

 تنها واسه من!    

که رس پا بمانم. داشتم دیوانه یم   به زحمت تالش یم کردم

ن  سالمت عقیل نداشت.   شدم. معی 

ن گذاشت و لبهایش را چسباند  ن اسلحه اش را روی مپ  معی 

به بناگوش من.  خییس زبانش را روی گردنم احساس یم 

 کردم. 
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در یک آن دستم را بردم به طرف کاسه ی  کریستال پر از  

ن را برداشتم آجیل. تمام همتم را به کار بردم. کاسه  ی سنگی 

 و کوبیدم به رسش. 

 اخ بلندی گفت .  

دستانش رهاشدند. هلش دادم . تعادلش را از دست داد و 

ن قاپیدم و پا گذاشتم به  ن شد. گویسر را از روی مپ  نقش زمی 

ن فرا .  معی  ر. عمال یک راه بیشپی نداشتم. همان در خروجی

ن افتاده بود. و هنوز گیج بود  از اتفافی   که افتاده. روی زمی 

 من دویدم به طرف خروجی  

 

در باز بود . به ایوان دویدم. مرد آنسوی ایوان با تلفنش 

ن به گوشم رسید و  مشغول بود. پا برهنه دویدم. فریاد معی 

م های مردی که یم دوید.  در یک پشت بندش صدای قد

لحظه تقریبا به من رسید چاقوی بزرگش را پرت کرد طرفم. 

بازویم.  اما من باز هم دویدم.  با تمام  چاقو نشست توی

توانم با پای برهنه  میان باغ یم دویدم. هر طور شده خودم 

را به در باغ رساندم. حنی فرصت  نکردم به بابا کاووس فکر 

 کنم. 
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م را نگاه کردم. مرد با خنجری در دستش پشت پشت رس  

ون زدم.  ازکوچه هم. مثل دیوانه ها  با رسم بود. از باغ بپ 

تن نیمه برهنه. در زیر باران شدید  و در خیابان خلوت آن

باالی شهر از مرد یم گریختم. چشمم افتاد به بوته های 

د کنار  پیاده رو. پشت  رسم را هراسان نگاه کردم. مر بزرگ

 نبود. جا مانده بود.  

خودم را پشت بوته ها قایم کردم. . از ته دلم خدا را صدا  

نیم شنید . دهانم مزه ی خون یم داد. خدا  یم زدم اما انگار 

را شکر یم کردم که تلفنم را  هنوز در دستانم داشتم. 

 چشمم هم یم سوخت. 

 به زحمت شماره ی صد و ده را گرفتم و با گریه گفتم:  

 

 ۵۶۷ت#پس

 

 

 

 آقا لطفا به دادم برسید! یم خواد منو بکشه!   -
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 مرد پشت خط گفت:  

  

؟    خانوم آروم باش! االن-  کجایی

  

ذهنم درست کار نیم کرد.  شب رسدی بود. یک ال قبا 

 بودم. تمام تنم هم درد یم کرد.  

  

نه فکر موشهای بزرگ بودم و نه به فکر نیمه برهنه بودنم. 

م که دندان هایم به هم یم خورد با گریه آنقدر یم لرزید

 گفتم:  

  

 نیم دونم... نیم دونم...  -

 مرد گفت:  

  

 خانوم تا ردیایی کنم.  بمون پشت خط-
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اشکهایم را پاک کردم. خون و اشک قایط شده بود. زمزمه 

 کردم:  

  

 یه چاقو دستشه و داره دنبالم یم گرده تا منو بکشه.  -

 مرد با آرامش گفت:  

 گ؟ بگو کیه اسمش و فامیلش چیه؟  -

 گفتم:  

  

نیم دونم اسمش چیه. یه مرد با قد متوسط و چشمهای -

ن  اهنسپی ن تنش هست   . پپ   چهار خانه ی قرمز و شلوار جی 

ن اونو اجپ  کرده. یم خواد   یه تتو کنار چشمش داره. معی 

 تجاوز کنه. 

  

ی مثل یه خنجر. آقا با چاقو به  من آسیب زده   ن  یه چپ 

 مرد باز هم با آرامش گفت:  
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ل کن. هر جا پنهان شدی از  آروم باش- خانوم. صداتو کنپی

 ن نخور . فقط ارتباط رو قطع نکن.  جات تکو 

  

دم . مرد فحش رکیک  ن دستانم فشر جواب ندادم. تلفن را بی 

 یم داد:  

  

هرزه ی عویصن ! پیدات یم کنم و یه درس درست و -

ون!     که قایم شدی بیا بپ 
ستوین  درمون بهت یم دم.  هر قپی

  

دم و صورتم را روی خاک گذاشتم.  دستم را روی دهانم فشر

ن آب از جوی آب  خاک باغچه مرطوب بود. صدای گذشیی

یم آمد. و صدای جپ  جپ  موش. حنی حسش کردم که از 

 روی پاهایم ردشد و دمش کشیده شد به پاهای برهنه ام. 

  

بدبختیم یگ دو تا نبود. باران هم  تند و یی وقفه یم بارید.   

ن ر چشما ا نم را بستم تا دنیا و کثافتش را نبینم. تا هیچ چپ 

 نبینم.  
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ن پلیس  آمد. و صدای   ده دقیقه ی بعد صدای آژیر ماشی 

 برخاستم. پاهای برهنه و یی 
ن دویدن. به زور از روی زمی 

ن هم  جانم را از البالی بوته ها رد کردم. شاخه های تپ 

 زخمم زدند.  

  

 
ُ رسر
ن پلییس که رفتم وسط خیابان. زیر رسرُ  باران برای ماشی 

پخش یم کرد در تاریگ دستانم را باال آژیر آیی و قرمزش نور 

 بردم و داد زدم:  

 کمک ...کمک! . -

  

 پلیس ها دویدند به طرف من. یگ شان گفت:   

 یا خدا ! ای وای!  -

  

ن سقوط کردم و چشمانم بسته و من همان دم روی زمی 

 شد. 
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 ۵۶۸#پست

 

 

 بودم. به هوش  
ی

 که آمدم در اتاق سفید رنگ

 

رد و گیج بودم. مریم و کامران باالی تمام بدنم درد یم ک 

 رسم بودند. تا کامران را دیدم ؛ زدم زیر گریه . 

 او متاثر دست کشید به موهایم و گفت:  

 خدا رو شکر که به هوش اومدی! -

 مریم گفت: 

 یم رم به دکپی  اطالع بدم! -

 

 چسبیدم:  من دست کامران را 
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ن  بود! با یه مرد دیگه اومده ب- ودن توی خونه. کامران! معی 

ن یم خواست به من دست درازی کنه!   معی 

ون زد : رگ  کامران بپ 
 های پیشاین

 دورت بگردم! آشا عزیزم ! داری هذیان-
ی

 یم گ

 جیع  کشیدم: 

ن بود! -  من راست یم گم! بخدا معی 

 م و گفت: کامران لبهایش را چسباند به پیشانی

رست یم باش!  همه جر دعزیزم  باشه! االن فقط آروم-

 حالت بهپی بشه! شه!  بذار یه کم

 با لکنت گفتم: 

 خونه نیم رم! من دیگه توی اون-

 یم ترسم! 

 

 کامران فقط موهایم را نوازش کرد: 

 من تنهات نمیذارم عزیزم! -
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پلک زدم و اشک از گوشه ی چشمم روان شد. کیم بعد 

دکپی آمد و معاینه ام کرد و پشت بندش دو مامور آمدند. 

ون کردند و با حوصله به کا مران و مریم را از اتاق بپ 

حرفهای من گوش دادند. تمام  آنچه اتفاق افتاده بود را 

برایشان بازگو کردم و آنها یادداشت کردند. قرار شد صبح  

 وز بعد برای چهره نگاری به مرکز پلیس بروم.   ر 

مامورها جلوی در اتاق با کاران هم حرف زدند و رفتند. 

به اتاق آمد . زیر چشمش کبود بود. یی آرایش و یی  مریم

 رنگ و رو بود. گفتم: 

 مریم  تو حرفامو باور یم کنن مگه نه؟ -

 مریم رستکان داد و گفت: 

 آره باور یم کنم!  فعال باید برگردیم خونه.  -

 با ترس گفتم: 

ن و بابا نیومدن من توی اون- خونه نیم مونم. تا وقنی امیی

 میذارم! پامو اونجا ن

 گفت:   مریم
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باشه عزیزم!  فعال بیا لباسات رو تنت کنم. آرزو فرستاده  -

بیمارستان.  اون جر بود پوشیده بودی؟ تو گایه لباس اون 

ن نیم کردی؟   مدیل تین

 با  وحشت گفتم: 

ن  مجبورم کرد تنم کنم. آرزو رو - مسموم کرده بود . یه معی 

ی ریخته بود توی غذاش! یم خواست خ ن ونه خلوت چپ 

 باشه. بابا کاووس هم نبود! 

 مریم رسی به تاسف تکان داد : 

هه جر بو داره! باید حرف بزنیم و یه راه چاره ای پیدا -

 کنیم! 

 

 ۵۶۹#پست

 

 

کامران وارد اتاق شد. برگه ترخیص دستش بود. نگایه به 

 : من انداخت و کفت
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خدا رو شکر همه جر خوبه!  دستت رو هم که بخیه زدن. -

 ید بریم... با

 پریدم وسط حرفش: 

 خونه! من نیم رم توی  اون-

 کامران دست کشید به موهایش: 

 باشه یم برمت خونه ی خودم عزیز م. آروم باش! -

کیم خیالم راحت شده بود. کنار کامران امنیت داشتم. . او 

و من رسم را چسباندم به سینه اش ؛  زیر بازویم را گرفت

 کوبید و گفتم: جایی که قلبش محکم یم  

 جز تو هیچ پنایه ندارم!  -

مریم آه کشید و کامران بیشپی من را به خودش چسباند. در 

کل مسپ  برگشت هر سه امان ساکت بودیم. من روی 

صندیل عقب دراز کشیده بودم. هنوز آثار آرامبخش در 

بدنم بود و کیم یی حال بودم. مریم  و کامران هم در افکار 

 بودند.  غوطه ور خودشان

ه امان نگاه انداختم. به کوچه که رسیدیم؛ با ترس به خان

ن داخل خانه بود . نه شاید هم فرار کرده بود!  حتما معی 
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شاهدی نداشتم و نیم دانستم چطور  باید حرفم را ثابت 

ن پیاده نشدم. کامران اتومبیلش را به حیاط  کنم. از ماشی 

سمان آفتایی شده برد و و مریم کمک  کرد تا پیاده شوم. . آ

تان روی حیاط سایه انداخته بود و بعداز ظهر دلگپ  زمس

بود. داخل خانه ی کامران گرم بود. روی کاناپه  بالش 

گذاشتند و من دراز کشیدم. مریم پتوی بافت مرد عالقه ی 

 کامران را انداخت روی تنم و گفت: 

ی آماده یم کنم بخوریم.  - ن  یه چپ 

 کامران گفت: 

ن  تو همنیاز نیس- ونت! بشی  رش غذا سفاخسته ای . از بپ 

 یم دم.  

خانه رفت:  ن  مریم به طرف آشپر

 پس چای آماده  یم کنم! -

ه  نگاه من به کامران بود که روی مبل وارفته  و به فرش خپ 

ن شدم. نگاهش باال آمد و به من دوخته شد.  بود.نیم خپ 

 گفتم: 

و بهت بگم- ن  کامران! بذار همه چپ 
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د: لبهایش ر   ا به هم فشر

ر اتاق گوش یم کردم. اما هر جر بود رو شنیدم. پشت د-

ی رو بهت بگم!  ن  باید یه چپ 

 با چشمان فراخ نگاهش کردم و قلبم  به زحمت یم تپید : 

 چیو؟ -

ن هنوز سفر هست. اصال تهران- نیست. تازه باهاش معی 

 حرف زدم! 

 با خشم داد زدم: 

ن دیشب اینجا بود. - ؟ معی  توی خونه. یم خواست یعنن جر

 به ن دست درازی کنه! 

 کامران حریص غرید: 

 جمله ی لعننی رو نگو آشا!  اینقدر این-

خانه نمایان شد:  ن  دهانم بسته شد. مریم در چارچوب آشپر

ایط بدی دکپی یم گه چون- ن داشنی و توی رسر ترس از معی 

ن  نبوده!  اونا دزد بودی دچار توهم شدی. اون آدم معی 

  بودن ! 
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 اشک شدند: ناباور مریم را نگاه کردم. چشمانم پر از 

مریم خودت باورت یم شه؟! من چطور توهم داشتم؟ من -

ی نخورده بودم و یا نکشیده  ن صحیح و سالم بودم. هیچ چپ 

 حرفام؟! که متوهم باشم. من اهل اینبودم

 

 ۵۷۰#پست

 

 

 کامران زمزمه کرد: 

توهم زا پیدا  اما توی آزمایش خون تو یه نوع ماده ی-

 کردن! 

 خندیدم. مسخره بود: 

 مزخرفه. این  حرفا چیه؟ -

 مریم به طرفم آمد: 

 جر خورده بودی! بگو ببینم-
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 پلک زدم . فکر کردم و گفتم: 

 

خونه  و وقنی ناهار و بعد پیش کرانه قهوه خوردم و اومدم-

 آرزو داشت یم رفت یه سیب خوردم. 

ن و مریم چشم دوخته بود. کامران یی هیچ حرفن فقط به م

 مریم گفت: 

حتما اون سیب مسموم بوده! احتماال وقنی آرزو توی -

خونه نبوده . مسمومش کردن.   ن  آشپر

 من کالفه گفتم: 

 توی خونه؟ چجوری و چه موقع! اومدنآخه چجوری -

 گفت: کامران

تو کل بعد از ظهر دو خونه ی ما بودی. آرزو اون تایم یم -

خونه خپی نداشته. مش حسن و بابا کاووس  ره حمام  و از 

توی گلخونه بودن. . پس خییل طبیغ هست که دو تا آدم  

 وارد باغ بشن  و کیس مطلع نشه! 
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ند. هر سه ساکت شدیم. مریم حرفهایم در گلویم ماسید

خانه رفت و کامران چشمانش را مالید. من  ن دوباره به آشپر

 گفتم: 

 

! اما یگ از ا- ن بود! مگه یم خب حاال هر جر ون دو نفر معی 

شه من دروغ بگم؟ من  یادمه  کاسه ی کریستال رو زدم 

ن . من یادمه!  . اون پرت شد روی زمی  ن  توی رس معی 

کنارم نشست. دست کشید به کامران به طرفم آمد.  

ه شد  صورتم. گونه و پیشانیم را بوسید و به چشمانم خپ 

 دیدم. گفت: چهره ی خودم را در سیایه براق چشمانش یم 

ن تهران- نیست عزیزم. اما پلیس تا فردا همه چیو معی 

 مشخص یم کنه.  

 دستم را گذاشتم روی دستش: 

 باورم کن کامران! -

ن برداشت طرفم و بغل  م کرد: خپ 

احت کن باورت دارم- عزیزم. یه استکان چای بخور و اسپی

 یم شه.  قشنگ من! فردا همه جر معلوم
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 د.  کامران برخاست و گفت: مریم با سینن چای آم

 لباسمو عوض کنم و بیام! -

 مریم گفت: 

 بابات حالش چطوره؟ -

ه! -  مرخصش کردن. خونه ست. خدا رو شکر بهپی

 تا کامران رفت رو به مریم گفتم: 

 مریم! باید چکار کنم!؟ -

 مریم آهسته گفت: 

 یی گدار به آب نیم زنه شک نکن که  برای خودش -
ن معی 

ن یه نقشه ای  داشته. من باورت دارم. یم دونم کار معی 

ن نگرانتم. از طرفن  با این اوضاع فعال  بوده! و برای همی 

 آفتایی نیم شه.  

 م تنها کیس هست که من را باور دارد.  یم دانستم مری

تازه خورشید غروب کرده بود که مریم رایه خانه ی 

کش با دوستانش شد. من ماندم و کامران. آرزو از  مشپی

ریان دزد ها مطلع شده بود و مریم گفته بود که من را نزد ج
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ایط مریم در آن خانه جوری  خودش یم برد. اما حتما رسر

ن که آرزو از نبود که من را هم رسب ار خودش کند. همی 

ماندنم در خانه ی کامران مطلع نبود . برایم کافن بود. چون 

ها را یم دهد.    یم دانستم به آال جانش همه ی خپی

ریم گفت بابا  فردا باز یم گردد . تا پیگپ  ماجرا شود و من م

نیم دانستم چطور  با او مواجه بشوم. چرا که از  پش 

 عزیزش 

 ه بود م و به قول مریم قپی خود را کنده  بودم. شکایت کرد

 

 #گذشته 

  ۵۷۱#پست

 

 

آن شب برای من شب رسنوشت سازی بود!  شنی که 

ن مریم   خانه در سکوت و  احساساتم قلیان کرد. بعد از  رفیی

 آرامش فرو رفت. . 
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 با آنکه من خییل از وقتم را در این خانه

ن باری بود ک  یم ه پیش کامرانیم گذراندم؛ اما این اولی 

ن شِب حضورم در خانه ی او مصادف بود با  ماندم. اولی 

ن و روح آسیب دیده ام که محتاج ترس شدیدم از معی 

ران  دوش  گرفته با موهای خیس نوازش و حمایت بود. کام

 به سالن آمد. 

 گفتم:   

 خوش به حالت!  -

م. دیشب خییل کثیف   دارم از رخوت و کسالت یم مپ 

ن و میون بوته ها  و زیر بارون ...ااز خودم شدم. روی زم ی 

 بدم اومده! 

 کامران گفت: 

! اما یم شه یه کاری - ن مشکل بخیه های روی بازوت هسیی

 وذ نکنه! االن درستش یم کنم. کرد که آب بهش نف

 بعد برو دوش بگپ  و حالت بهپی یم شه!  
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هایی در دستش 
ن  بعد با چپ 

خانه رفت و دقایقی ن به آشپر

 ی کاناپه کنارم نشست و گفت: برگشت. رو 

 ژاکتت رو در بیار! -

 

ون دادم. با حالت متاثری نگایه  ن ژاکت بپ  دستم را از آستی 

 به بازویم انداخت و گفت: 

 ری  چاقو خورد به دستت! چطو -

وع کرد به باز کردن سلوفوین که آورده بود و بعد با  و رسر

 احتیاط دور بازویم پیچید. گفتم: 

ین ترس منه. اون منو مجبور کرد جلوش برهنه - ن بزرگپی معی 

بشم و یه لباس خواب بهم داد.مکث کردم. دستش از 

 حرکت ایستاد و زیر چشیم نگاهم کرد.ادامه دادم: 

کنه. لبهاش رو نه اذیتمدش من مقاومت کردم که نتو بع-

 کشید به گردنم... 

ند  ن که پارچه ی قرمزی مقابلش بگپ  مثل یک گاو خشمگی 

ون داد و اخمهایش بیشپی  نفس پر حرارتش را از دماغش بپ 

 شدند. من دوباره به حرف آمدم: 
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از دستش فرار کردم . توی باغ اون مرتیکه کرد دنبالم و -

و پرت کرد طرفم که خورد توی بازوم. مثل تیغ خنجرش ر 

ن بود. پوستمو از هم و   ا کرد. تپ 

ن سلفون زد و بعد با  کامران با دقت چسب  را باال و پایی 

 لحن خایص گفت: 

- 

 

 ۵۷۲#پست

 

! به هیچ کس اجازه نیم دم بهت نزدیک بشه.  تو مال منن

! یم  ن بوده و تو توهم نداشنی اگر معلوم بشه که کار معی 

 شمش! ک

 تعصب  پر از عشقش  دلم گرم شد. گفتم: از این

! تا ابد تا زنده ام فقط تو رو  کامران تو تنها -  منن
ی

مرد زندگ

م. اما فقط ازت انتظار  یم خوام. حاضن م برات بمپ 

. دارم  باورم کنن
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ن بود. من توهم نداشتم.    اون مرد معی 

 

پشت همان دست آسیب دیده ام را نرم بوسید و با 

ه ی صورتم شد : چش  مان سیاه زیبایش خپ 

 عاشقتم!  -

 

 دند. گفتم: پر از اشک شچشمانم

 پس حرفامو باور کن! -

  یم دونه چکار کنه که خودشو یی اون آدم 
ن ن بود! معی  معی 

 گناه جلوه بده! 

اما تو منو باور کن! تو بهپی از هه منو یم شنایس . تو نیمه 

 ی روحیم! 

 شانم: دست کشید به موهای پری

 باورت دارم! -

 گفت: گریه و خنده ام قایط شد. لبخند نیم بندی زد و  
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پاشو برو حموم کن! دیگه هیچ آیی به زخمت نفوذ نیم -

 کنه.  

حوله امو برات میذارم توی حمام. خدا رو شکر آرزو به 

خیال اینکه پیش مریم یم موین یه ساک کوچک بران آماده 

! کرده. وگرنه مجبور بودی لباسه  ای منو تن کنن

یر گونه هایم مور مور شدند. گوشهایم داغ شدند. رس به ز 

شدم از فور کردن به پوشیدن لباسهایی که او تن کرده. من 

 دیوانه وار او را یم پرستیدم! 

 برخاست و گفت:  

ن جام . تب  یم خونم  تا تو   برگردی -  راحت باش من همی 

ن  فکرش را کنید منن که در تمام لحظه های این  خانه ساخیی

بودم و حس های زیادی را تجربه کرده بودم؛ اما بودن در 

پر از شور  حمایم که او در آن استحمام یم کرد هم برایم

عشق بود! شامپو هایش را بوییدم. خمپ  ریشش را 

و کف سفید و نرمش  را لمس کردم و مثل دیوانه برداشتم

 عاشق اشیایی بودمها 
 .   که مال او بودند حنی
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انگار فتح عجینی انجام داده بودم. حوله اش را که تنم کردم

ون آمدم. تند تند بلوز و شلوار سا ده ای که  از حمام که بپ 

در ساک بود را تنم کردم و موهای خیسم را همانطور رها 

کردم و به سالن رفتم. زیر نور آباژور نشسته بود. یادم 

ن کوتاهش رنگ پو  ستش را روشن هست که بلوز سیاه آستی 

محکم تر از یم داد. خودم هم نیم دانستم چرا قلبمتر نشان

همیشه یم کوبید! کامران و خانه در شب برایم اعجاب 

تر و خواستنن تر شده بودند. نگاهش را  از روی کتاب  ن انگپ 

کاناپه باال آورد و نگایه به رستاپایم کرد. کتاب را بست روی  

ایستاد. نیم دانستم چکار  گذاشت. به طرفم آمد   و مقابلم

 کنم! دست و پایم را گم کرده بودم. گفت: 

 اون سلفون رو باز کردی؟ -

 رس تکان دادم: 

 آره ! -

 دست کشید به موهای خیسم و گفت: 

 بیا تا موهاتو خشک کنم. زود گفتم: -

ن نبود! خودم-  یم تونم. فقط سشوارت روی مپ 
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 برویی باال انداخت و گفت: ا

! با این دس-  ت آسیب دیده نیم توین

دلم یم خواست او موهایم را خشک کند. یم خواستم در 

برابرش مطیع باشم. تجربه ی بودن کنارش را با جان ودل 

یم خواستم. من با همان دست آسیب دیده ام حمام کرده 

د. به یم دانستیم که این فقط یک بهانه بو بودم! هر دویمان

ن  آرایش نشستم .  اتاقش رفتیم. روی نیمکت پشت مپ 

وع به شانه  سشوار را روشن کرد و با برس سیاه رنگش رسر

زدن و خشک کردن موهایم کرد. هر از گایه نگاه من را در 

آیینه دستگپ  یم کرد. گرمای باد سشوار و نگاه او رخوت به 

 جانم یم ریخت. 

 

 ۵۷۳#پست
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ش کرد و آرام آرام موهایم را برس کیم بعد  سشوار را خامو 

 و گفت:  کشید 

 خییل موهاتو دوست دارم. مثل ابریشمه. مثل گندم زار! -

لبخند  زدم. نگاهم کرد. هر دو دستش را رسشانه هایم 

 گذاشت و آرام فشار داد: 

چشمات، طرح اندامت، لبهات! وای که من چقدز یم -

 خوامت! 

 زمزمه کردم: 

 منم مشتاق تو هستم! -

 را پخش کرد: رسش را خم کرد و کنار گوشم نفس گرمش 

 کاش مال من یم شدی! کاش یم تونستم فتحت کنم! -

و کنار گوشم را بوسید. خون در رگهایم به رسعت جنبید. 

زبانم بند آمده بود. یقه ی بلوزم را کنار زد و رسشانه ام را با 

 لبهای داغش لمس کرد. گفتم: 

 چرا من انقدر بدشانسم؟ -

 ر آیینه نگاهم کرد: رسش را باال آورد و با چشمان خمارش د
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 بدشانس؟ -

 رس تکان دادم: 

داشت خیالم راحت یم شود که باالخره نامزدی عقدی -

ی یم کنیم. اما آقا فرهنگ...  ن  چپ 

 لبخند زد: 

 نباش!  زو د اتفاق یم افته نگران-

 با حشت نگاهش کردم: 

 برای من دیر یم گذره -

 رو موهایم را بوسید: 

. نیم خوام- نیم خوام کیس تو رو ازم جدا مال کیس بیسر

کنه. یا بهت آسیب بزنه. این وجود دست نخورده فقط 

 مال منه 

 دستش را که رس شانه ام بود لمس کردم و با اطمینان گفتم: 

 من مال توام . فقط تو -

م را برگرداند و گرم و پر دستش را گذاشت زیر چانه ام و رس 

و پر حرارت.  از  التهاب لبهایم را بوسید. بوسه ای عجیب
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که امشب مال او دستش که نشست روی تنم ؛ فهمیدم

خواهم شد. خودم هم نیم خواستم مقاومت کنم. اما با 

 تمام گفتم: 
ی

 سادگ

ن بودنمون  کنار هم به عنوان گناه  پیش - من نیم خوام اولی 

 ! خدا ثبت بشه

 خندید: 

 از گ تا حاال اینقدر مقید شدی؟ -

و التهاب نفس هایش صورتم را و دست کشید به سینه ام 

 داغ کرد. گفتم: 

آرزو یم گه خدا  دوست نداره دو تا عاشق و معشوق با -

 گناه پیوند بخورن. 

 

 ۵۷۴#پست
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یم گه توی هر دین و مسلچن یه تعهد باید وجود داشته 

 اون دوتا آدمو تنها نذاره!   باشه تا خدا هیچ وقت

 کیم از من فاصله گرفت : 

ند تا کلمه ی عریی که نه من ازش رس در یم خوای با چ-

میارم و نه تو حالل کنن همه چیو؟ به نظر مگ وقنی دو 

ن و خودشون رو مال همدیگه یم دونن  نفر عاشق هم هسیی

 همه جر  توی درگاه خدا  مورد قبول و حالل یم شه!  

 دم. لبم را بوسید و گفت: لب گزی

ال منن . باشه! هر کاری بخوای یم کنم اما امشب تو م-

دیگه طاقتش رو ندارم. من و تو که بدونیم مال هم هستیم  

کافیه برای اینکه قدرت ادامه دادن و مبارزه رو داشته 

 باشیم 

 گفتم: 

اما  یم ترسم از اینکه یه وقت تو نبایسر . یه وقت از هم -

 رو نیم خوام و ترسم
ی

از دور بشیم...من یی تو زندگ

ه. اما  دلهره  نیست که با نبودن تو کیساین بخواد جاتو بگپ 

 دارم برای ... 
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 دستش را گذاشت روی دهانم و گفت: 

نکن! به هم نیارش! حنی فکرش رو همحنی به زبون-

اف که تو تا ابد مال منن و من هیچ وقت قسم یم خورمتمرسر

 صپی کن! حاال میام. رهات نیم کنم. یه کم

نیمکت   دلم قرص شد. برخاست و به سالن رفت. من روی

در آیینه خودم را تماشا یم کردم. انگار زیباتر شده بودم. 

چشمانم برق یم زد. برگشت و کتایی را باز کرد. کلمایی را 

م طبق دیکته ی او جواب دادم. . محرم گفت و من ه

تا مرگ بود!  مهریه ام خانه ی که دوستش شدیم  قرارمان

ن دوباره اش کوشش کرده بودم.  داشتم و برای جان گرفیی

کتاب را بست. دستم را گرفت و بلندم کرد. بردم به طرف 

تختش . روی تخت نشاندم. حس عجینی داشتم. دست 

ن بلوزم و باال   م نگاهش نکردم. انداخت پایی   کشیدش. از رسر

منن که در میهماین و جمع با لباسهای  نیمه برهنه بودم. 

ده منن که بارها توسط او لمس شده بودم. بارها نوازش ش

م  یم کردم.  بودم؛ حاال رسر

 اما کیم بعد برهنه شدم. 
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بوسیده شدم گرم و پر حرارت. عشقبازی پر التهایی که هر 

یم خواستیم تجربه اش کنیم تا تشنه اش بودیم و دویمان

کیم جسممان و به دنبالش روح مان آرام شود ؛ پر شور و 

 پر از اطمینان رخ داد و من توسط او فتح شدم. 

جان در آغوشش آرام گرفتم. هر دو حس و حال  و نیمه 

 عجینی داشتیم!  

کار ممنویع را انجام داده بودیم که  گرچه برای خودمان 

یم فهمیدند ا اگر خانواده هایماننقدس و حالل بود ان

ین اتفاق ها یم افتاد. ویل از طرفن من آرام بودم.   بزرگپی

افتمندی  بود که هر    گز خلف کامران در نظر من  مرد رسر

وعده نیم کرد. آنقدر موهایم را نوازش کرد و در گوشهایم 

کلمات عاشقانه را تکرار کرد که من مسِت عشق شدم و 

 خوابیدم. 

 

 
ی

  #رسآسیمگ

 ۵۷۵#پست
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ی متوجه شدم که همه به شکل یک  صبح روز بعد در کالنپی

 دیوانه نگاهم یم کنند. 

 

 چهره نگاری مشخص کرد که دزد سابقه دار بوده . 

 بابا مهران با تاثر  و یی هیچ حرفن  

فقط یم رفت و یم آمد.  مریم نبود و من با کامران رفته  

ران را یم دیدم و یل بودم. نگاه شماتت بار بابا مهران به کام

ن خیالش نبود. گایه کنار گوشم یم گفت:   کامران عی 

 

س! من بهت قول دادم و باورت دارم.  -  نپی

 

 این بودن !   و دل من قرص یم شد از 

 

ی خارج شدی ؛ بابا مهران  رفت به طرف  وقنی که از کالنپی

سید که کجا  اتومبیلش و یی هیچ حرفن رفت. حنی از من نپر
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و کنار چه کیس هستم. کامران  من را به خانه اش  یم مانم

 برد و خودش رفت پیش پدرش. 

 ساعنی بعد مریم آمد. 

 او دلم را قرص یم کرد.  

 

این بود که   باالخره حق به من داده شود.  تمام امیدمان

 مریم چون نتوانسته بود 

حرف خودش را ثابت کند؛ تمام امیدش به احقاق حق من 

 بود. من در آن اثنا با اندوه به مریم گفتم: 

 

 چرا بابا نگران نشد که من کجا یم مونم؟-

 

 ۵۷۶#پست

 

 

 مریم پوزخند زد: 
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ونمگه از ن رسید وقنی ا-  م کرد؟ ز خونه بپ 

 

من نیم خواستم نا مهرباین بابا را قبول کنم. یم 

 خود را رایصن کنم  که گفتم: خواستم

 

سیده!  -  حتما چون آرزو گفته پیش تو یم مونم و سوایل نپر

 مریم روی  بالش دراز کشید و گفت: 

 

خوش باوری!  خییل ساده ای! مگه از جای من  عزیز م-

 اطمینان داره؟  

 

خوابیدم . کامران شب نیم آمد . نبودنش من هم کنارش 

باعث حساس شدن رویا جون یم شد. باید یم ماند کنار 

ن که جای من و مریم امن بود؛ برایم  خانواده اش. اما همی 

 کافن بود! 
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یک فکر که حنی در  کنار مریم  خوابیدم با هزار و 

هم رهایم نکردند.  صبح با زنگ تلفنم از خواب مخواب

 ان بود!  دلم از جا کنده شد وقنی گفت: پریدم!کامر 

- ! ن ی. دزد رو گرفیی ن بریم کالنپی  آماده بشی 

 گفتم: 

ن معلوم-  یم شه! خدا رو شکر!به زودی همه چپ 

که با چشمان خواب الود نگاهم یم کرد لبخند وبه مریم

 زدم.  

ی  تمام امیدم نقش بر آب شد!  دو نفری را که در کالنپی

ن بود و گرفته بودند . یگ ه مان دزد چاقو انداز و چشم سپی

ن با همان مدل مو و همان  آن یگ کیس در قد و قواره معی 

 لباسهایی که 

اف کرده بود و جریان را مو به  نشاین اش را داده بودم . اعپی

به ای که به پشت رسش خورده مو گفته بود. حنی جای  ضن

و من   داده بود! جرمشان را قبول کرده بودند نشانبود را هم

که دیوانه ام یا یم خواهند دیوانه نشانم بدهند. مانده بودم
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. کامران هم یک جور دیگر نگاهم یم کرد. انگار یم خواست 

 بگوید؛"

 تو یک دخپی متوهیم" 

 با گریه به او گفتم: 

ن بود!  -  بخدا اون مرد نبود!  بخدا معی 

 کامران کالفه گفت: 

ن بوده و تو ترسیده -- بودی و قبلش هم چون شبیه معی 

ن هست.  ن خورانده بودن ؛فکر کردی معی   بهت چپ 

مریم با چشمان که کدر تر از همیشه بودند و لبهایی که به 

ه ما نده بود! او هم یم هم یم فش  به دیوار رو برو خپ 

 به خویی نقشه اش را پیش برده. 
ن  دانست که معی 

. بابا بدتر از همه مواجه شدن دوباره ام با بابا مهران بود 

ی نگفته  ن مهران که دیروز فقط سکوت کرده بود. و هیچ چپ 

ن نگاهم یم کرد. مریم  که خشمگی 
دستم را بود. بابا مهراین

 ایستاده بود!   چسبیده بود و کامران  هم طرف دیگرم

 دو سه  قدم نزدیک  شد و گفت: 
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شما دو تا چه مرگتون شده؟ یه عمر نون و نمک منو -

ودم دوستتون داشتم و دارم. اما خوردین . مثل دخپی خ

 یکهو همه چیو خراب کردین! 

 مریم گفت: 

؟ یه  - بابا مهران! چرا همش ما دو تا رو مقرص یم دوین

ن مدرصد پیش خودت فکر کن قرص باشه! و ما نتونسته معی 

؟ باشیم  ثابتش کنیم. اونوقت جر

 بابا مهران که صورتش از خشم سیاه شده بود ؛ گفت: 

ن یه درصد؟ - ن آشا از معی 
ی گفیی من وقنی توی کالنپی

ی بوده که این دو  ن شکایت کرده  پیش خودم گفتم حتما چپ 

 یک درصد؟ من بیشپی از این 
ی

تا دخپی رو ترسونده. تو یم گ

ن هنوز حرف ن شک کردم ویل  دیدین که معی  ا  به معی 

اصفهانه. هتل و گروه و همه تاییدش کردن . االنم که 

ن   !یم دم پدرشون رو در بیارن! دیدین دزدها رو گرفیی

ترس عجینی درونم را به تالطم انداخته بود. بابا مهران با 

 تاثر گفت: 
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؟ مگه زندگیمون- ن یل چه مشکچرا با من این کار رو یم کنی 

داشت؟ من یه زماین پشم رو به خاطر وجود شماها 

فرستادم خارج و دوریش رو تحمل کردم. قبول دارم اون 

یم کرد اما االن یه مرد بزرگه. من یه خطا هم  موقع یه کارایی 

 مدت.  ازش ندیدم توی این

ی  ن و نگایه به چشمان من انداخت و با حالت غم انگپ 

 گفت: 

بزنه رو یم کشم. توعزیز من  کیس که بخواد دست به تو -

تم بر یم خوره ابن  ن هم پشمه! به غپ  هسنی آشا! ویل معی 

! من  کمکارا! و این تهمتها و حرفها! یه   ن مروت داشته باشی 

پدرتون نبودم ؛ خون من توی رگهاتون نبود اما مهرم و 

 محبتم که ضمیمه ی روحتون بود! چرا؟ 

دم.  خودم هم من با چشمان پر از  اشک فقط نگاهش کر 

به شک افتاده بودم. شاید آنها درست یم گفتند. شاید من 

یی دچار توهم شده بودم. مواد توهم زا در خونم شناسا

ن کیل شاهد داشت برای نبودنش در تهران .  شده بود. معی 

 بابا مهران را ناراحت کرده بودم . با بغض گفتم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2533  

 ۵۷۷#پست

 

 

ن رو --  پیش شما خراب کنم. بابا بخدا من نیم خواستم معی 

درسته همیشه ازش یم ترسیدم چون واقعا اذیتم یم کرد 

 ویل حنی اگر من متوهم بوده باشم ؛ 

 

شب توی خونه ی ته باغ  توی اتاق مریم  خودم با اما اون 

ن رو دیدم. خودمچشم  معی 

 

ن اسلحه داشت و ما رو تهدید کرد.    به جان خودتون که معی 

بابا مهران دست کشید  به یقه ی ژاکتش و نفس عمیقی از 

 هوای رسد گرفت و گفت: 

 

 آخ از شماها. دلم ازتون شکسته ! -
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ن یه پش رو دارم.   نور چشمامه. جون دوبارمه! من همی 

 اون 
ی

ام  یی هیچ سند و مدرگ با داستان ساختگ
بعد دخپی

 بچه رو متجاوز نشون یم دن!  

 کامران گفت: 

- 

 

 ۵۷۸ست#پ

 

ایی که خودتون 
عمو جان آخه چه دلییل داره که دخپی

کردین و خودتون تربیتشون کردین بخوان بر علیه بزرگشون

 شما باشن؟

ن از رس این طفلک ها پنا  یه جز شما ندارن! شاید معی 

ن  ..   شوجن  و یا رسبش گذاشیی

 

مریم با اعصاب متشنچی که داشت  مثل دیوانه ها رو به 

 د زد: کامران فریا
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؟ شیطنت؟ از تو بعیده کامران! تو که خوب من و - شوجن

 آشا رو یم شنایس! 

 

 نگایه کرد و گفت: بابا مهران با غیظ به مریم

آبروریزی بشه! نیم خوام اتفاق دیگه ای  من نیم خوام-

ن جا بیوفته!مردم هزار تا حرف در میارن! این مساله رو همی 

 نه. تموم کنید و هر دوتون برگردین خو 

 رو کرد به مریم: 

 با تو هستم! برگرد خونه ! -

 مریم پوزخندی زد و گفت: 

ونم - که باز تا یه اتفافی افتاد منو بدین دست عماد یا بپ 

امتون برام واجبه و خودتون هم یم کنید  ؟ من نمیام! احپی

ن چقدر دوستتون دارم. ویل نمیام!    دونی 

و راهش را گرفت و رفت. من ماندم تک و  تنها. چشم بابا 

ه ماند به رایه که مریم رفت. کامران گفت:   مهران خپ 
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کت من آشا رو یم برم عمو جان!  - شما برگردین رسر

 خونه! 

 های در هم گفت: بابا مهران با اخم 

_نیاز نیست! من یم خوام برگردم شمال! آشا هم با من 

 میاد. یم ریم خونه تا وسایلش رو جمع کنه! 

ن  کامران به من چشم دوخت. و من حرفن برای گفیی

نداشتم. دفایع نبود. مریم رفته بود و من مانده بودم و به 

 زعم بابا مهران تهمنی  که زده بودم. پس گفتم: 

 با! چشم با-

و من سوار اتومبیل بابا شدم . از کامران  خداحافیطن کردیم

 کل راه را سکوت  کرد. 

 کرد و تا رسیدن به باغ خون با سگرمه های در هم رانند  
ی

گ

من منجمد بود  و سغ یم کردم حنی تکان کوچگ هم 

 نخورم.  
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را جمع کنم  مدام خدا را شکر کرد آرزو کمک کرد تا وسایلم

ن آن نبوده و من اندوهناک و کیس که فکر یم کردم  که معی 

 ساکت ماندم.  

 

د. نیمه شب رسیدیم رشت . خانه ی خاله  پر از میهمان بو 

ن بزرگشان  هم پر از تاج   زن و مرد و بچه. حیاط رسسپی

گلهایی که زیر باران مانده بودند. تازه شام را خورده بودند و 

آقا فر هنگ  در حال جمع کردن سفر بودند. تمام  فامیل

 حضور داشتند. 

مامان  زود به استقبال آمد. نگایه به من انداخت و بغلم 

 کرد و گفت: 

م! دخ دورت بگردم-  پی

 خدا رحم کرد! خییل ترسیدی نه؟! 

 

ی که هرگز به مادرش نزدیک نبود و هیچ وقت و من ، دخپی

 توسط او حمایت نشده بود ؛ 
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ن   نداشتم! حرفن برای گفیی

 

 #گذشته

 ۵۷۹ت#پس

 

 حال و روز خاله واقعا بد بود. 

 

ی نمانده بود. از آن زن  ن  مغرور و پر از طعنه و کنایه  چپ 

 شم گفت: مامان کنار گو  

 

 برو به خاله ات تسلیت بگو!  -

و من هنوز از دیدن آن زن در هم شکسته متعجب بودم. از 

و گونه های سفت ته دلم که نه اما زباین به او تسلیت گفتم

 ش را بوسیدم. با آه و ناله گفت: و چاق

 مریم کجاست ؟!چرا نیومد!  اینقدر از من بدش میاد؟  -
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و من پیش خودم فکر کردم که چقدر باید یک انسان به 

 تصمیمات و عقاید خودش اعتماد  داشته باشد 

 و بدبخنی که یگ از 
ی

که هنوز هم متوجه ی دلشکستگ

 مسبب هایش خودش هست نشود.  

 وز و شلوار چسبان آواز با بل

 روی موهای بورش آنقدر در نظر اقوام سیاه وشال نازگ

 زیبا به نظر یم رسیدآقا فرهنگ

 از او بر نیم داشتند. که چشم  

 

یم رفت و یم آمد و من که روحیه و مدام سینن به دست 

 افکارم خسته و متشنج بود ؛ روی یگ

آمد و از مبل ها ساکت نشستم و تکان نیم خوردم. فقط  

 عنی بعد خانه خلوت شد . رفت ها را نگاه یم کردم. سا

فقط چند نفری ماندند و بقیه با دیده بویس و تسلیت  

 رفتند به خانه هایشان.  
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مامان برای خاله پشنی گذاشته بود بر دیوار و خاله پاهای 

. آواز   دردناکش را دراز کرده و لم داده بود به پشنی

ل فشار خاله بود! و بادستگاه فشاردیجیتال ،  در حال کنپی

 له مدام زیر لب ورد یم خواند. خا

 

 ۵۸۰#پست

 

خواهر آقا فرهنگ که زن الغر اندام و رسخ و سفیدی بود 

 به ما مان گفت : 

. امروز همه ی - ن اتون مثل فرشته ها هسیی ماشاال دخپی

 چشمها روی این دو تا دلپی بود. 

 

دن به من که به که  سپر چند تایی خواستگار هم پیدا شدن  

  اطالعتون برسونم. 

 

 مامان که با این نوع خواستگاری های سننی آشنا نبود
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و یا اینکه آن را گزینه ای تاری    خ مرصف گذشته یم دانست  

هایش و بیشپی  و از طرفن فکر یم کرد هر کیس الیق دخپی

 الیق آوازش نبودند؛ 

 

  یک ابرویش را باال انداخت و آن دستش را که دستبند 

درخشید را باال آورد و  چندین میلیوین جواهرش در آن یم 

انگشتان کشیده ی الک خورده اش را کشید به شایل که به 

 زور روی رسش نگه داشته بود و گفت: 

- . ن ای من همیشه خواستگار داشیی  دخپی

 

ی دارن! فعال از این ویل  واسه آینده اشون نقشه های مهپی

 ! ن  حرفا  به دور هسیی

وت مامان رویش اثر گذاشته خواهر   آقا فرهنگ  که جپی

 بود گفت: 

 صد البته حق باشماست. -
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 چایش را برداشت. و اخمهایش را در هم کرد و استکان

اهن کهنه ی چیت و  در آن لحظه من مامان را با همان پپ 

 موهای بهم ریخته و صورت الغر در آن آلونک

 

دم در یک جهنیم در پست ترین جای بندر عباس یم دی 

 لحظه دلم برای آن روزها تنگ شد! 

 

هایش  در واقع دلم برای آن زن ساده که تمام امید ش دخپی

د تنگ شد. مریم همیشه  بودند و حاضن بود؛ برای ما بمپ 

یم گفت مامان  از دست رفته. یک رسی از آدمها   به طرز 

ند و یم یک عده رسطانعجینی از دست یم روند.  یم گپ 

ند و از  دست یم روند. بعیصن عاشق یم شوند یا بعیصن  مپ 

 ها معتاد یم شوند. یگ دیوانه یم شود و یگ رسخورده 

 

 این نوع آدمها  قابل باور است. . اما بدتر از  
ی

از دست رفتگ

 همه این است که کیس با بدست آوردن
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ذالت اخالفی و گم آسایش و ثروت از دست برود و دچار ر  

 شود  شود . 
ی

 گشتگ

ن ترسناک تر است. مامان خدای خودش را  این  از همه چپ 

 بنده نبود!  

مردها در طبقه ی دوم  اقامت داشتند و من از وقنی رسیده 

 بودم ؛ 

 

استکان چای و چند تا سالم و علیک از جایم تکان جز یک

اهن سفیدی تنش ب  بچه ای که پپ 
ود و نخورده بودم. دخپی

ارد سالن شد . موهای فرش تا رس شانه اش یم رسید و 

نگایه به همه انداخت و بعد دوید آمد به طرف من  و 

 گفت: 

 یم شه بیایی توی حیاط؟ -

ک و گفتم:   من  دست  کشیدم  به موهای دخپی

 چرا؟  -

 خندید و دندان های یک در میانش او را بامزه تر کرد: 
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 حاال شما بیا... -

ک  راه افتادم.  هوای مرطو بلند شدم  ب. و پشت رس دخپی

 هوای 
ی

ن و عالقمندی  و رسد  مردگ یک حس دوست داشیی

ک  ان کرد. نفس عمیقی کشیدم. دخپی گرم داخل را جپی

 گفت: 

 دم در کارتتون دارن! -

و رفتم دم در. از دیدن فرداد آه از کفشهایم  راپوشیدم

 بلند شد. نهادم

 

ا ریش  و لباسهای سیاه و شانه آن فرداد قبل نبود! مردی ب 

 افتاده . هایی فرو 

 

تکیه زده بود به دیوار و در سکوت و زیر نور چراغ برق   

ده شد..یک حس های کوچه. از دیدن او قلبم فشر

ن وافر به فرداد به رساغم آمده  عالقمندی و دوست داشیی

 ام
ی

 بود! انگار برادرم بود، دوست همیشگ
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 و یا هر کیس که بتوان به هو زیادی نزدیک بود. لب زدم:  

  فرداد! -

نگاهم کرد. بغض آلود بود. با قمهای تند رفتم به برگشت و 

 طرفش. تکیه از دیوار گرفت و یا صدای لرزاین گفت: 

  آشا! بابام رفت.. -

نفهمیدم چطور بغلش کردم و او رس گذاشت رس شانه ام و 

 مردانه گریست! 

ون آورد و  اندگ بعد از او جدا شدم. از جیبش دستمال بپ 

ه ی چهره ی او ماندم. آه کرد و من   اشکهایش را پاک خپ 

 کشید و به آسمان نگاه کرد: 

 

 ۵۸۱#پست

 

این چند روزه انقدر خودمو محکم نگه داشتم و جلوی -

 بغضمو گرفتم که ... 

 گفتم: 
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 تسلیت یم گم عزیزم! دلم برات تنگ شده بود!  -

ن کرد و گفت:   رسش را باال و پایی 

 

 منم! دلم برای تو، برای ... -

 امه نداد: اد

 

 چرا نیومده،! -

 دلشکسه ست. اون زین که داخل نشسته و عزاداره؛-

 مریم رو رونده. ، به نظرت مریم میاد؟!  

 

کیل برای آقا فرهنگ ناراحت شد و اشک ریخت اما مریم   

ه که  احساساتش رو بروز نده!   یم تونه جلوی خودشو بگپ 

 

 منم قرار  نبود بیام!   

 : داخت و گفتبه رس کوچه نگایه ان
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 بیا بریم یه قدیم بزنیم! -

 

ون آوردم و و شماره مامان را گرفتم  مردد بودم. تلفنم را بپ 

 و گفتم با فردادم. حالش رو براه نیست! 

 مامان گفت: 

 اشکال نداره!  زود برگردین! -

از نظر مامان و بابا مهران خطا کار بودم و باید کیم مالیم تر 

 برخورد یم کردم.  

ون رفتیم . خیابان خلوت هم  قدم شدم با او از کوچه بپ 

 بود . 

مردم در خانه هایشان خواب بودند. فرداد پس از اندگ  

 تامل گفت: 

 مامان !  -

 آه کشید: 

 مامان مقرصه و من مقرص تر. -
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این مدت همیشه خودمو رسزنش کردم که  چرا در یط 

وجه ی  مریم تجلوی مامانم نایستادم. چرا به خواسته

 نکردم. 

 

 ۵۸۲#پست

 

 

 من عاشقش بودم! من براش میمردم. 

 

ن  اما مثل احمق ها فکر کردم و کار انجام دادم. خارج رفیی

 مهم بود. برام

یم خواستم مثل کامران یه خلبان درست و حسایی باشم. 

 من مریم رو برای هدفم زیر پام له کردم. 

 من  گول شهرت و موفقیت رو خوردم. 

ید به موهایش. چنگ زد به رسش و کالفه دست کش

 برگشت به طرف من: 
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ی که دوست داشتم - من جونم رو ، عشقم رو، تنها دخپی

 رو دلشکسته کردم. 

یه لحظه آروم و قرار ندارم. بابا همیشه مالمتم یم کرد. بهم 

 فت حاللم نیم کنم. گ

دلش پیش مریم بود؛ اما مامان بهش اجازه ی اظهار نظر   

 نیم داد.  

دم  .: به   دوباره راه افتادیم . من دستش را فشر

هر آدیم ممکنه توی زندگیش  اشتباه کنه. هر آدیم ممکنه -

ان هست.   ه اما جای جپی  تصمیم اشتباه بگپ 

 دست گذاشت روی قلبش: 

 بهش زنگ زدم و گفتم پشیمونم. -

 

 کنم. گفتم مامان برام تعریف 
ی

گفتم نیم تونم یی تو زندگ

، که شوهرت بده و........  کرده که یم خوای  جدا بیسر

 

 .ازش یه فرصت دیگه خواستم! گفتم من با مروا بهم زدم. 
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منتظر فرصتم که به خانواده ها بگم. گفتم مروا از رسدی و 

نسبت به خودش خسته شد و باالخره کم عالقه بودن من 

د. یه مرد واقغ که دوستش داره و  دل به یگ دیگه سپر

 براش

 

ن مانغ نیست . التماسش کردم. اما جون یم ده.   . گفتم ببی 

 ، ، قلبمو شکسنی  اون گفت؛"روحمو خش انداخنی

سخنی کشیدم، کتک خوردم. من پژمرده شدم. نیم تونم 

 ببخشمت"! 

 است بیاد و غمم رو ببینه.  نبخشیدم! حنی نخو 

و   به صورتش نگاه کردم. خیس از اشک بود. فرداد خورسر

 ت کرده بود: گریه یم کرد. دستش را مش

چه میدونه که من چه زجری کشیدم! چطور از تصور -

بودنش با اون مرتیکه خونم به جوش اومد. چطور شکنجه 

 شدم! 

 گفتم: 
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ن اینا رو یم گه! آروم باش! سکته یم کنن بخدا! مریم اال-

 اما اونم مثل تو هست. 

 

. اما خب تو  عاشقته و هنوزم زجر یم کشه بابت همه جر

ریم رورها کردی. اون عماد رو به خاطر انتقام هم بدطور م

 از یی محیل تو انتخاب کرد. عاشقش نبود. 

دوستش نداشت. بودن باهاش براش زجر آور بود. االنم  

یم ده. هر روز یه جور که داره تقاص انتخابش رو پس 

 اذیت یم شه. 

ونش کرد هم پیش   از وقنی بابا مهران از خونه بپ 

 دوستاشه! 

ن  بلندی کشید و من تازه فهمیدم او از ماجرا یی فرداد هی 

ون  خپی است. بند را آب داده بودم. رگهای پیشاین اش بپ 

 زده بود: 

 چیشده؟! دقیقا چه اتفافی افتاده!  -

من حرف زدم و گریه کردم که فرداد  آنقدر راه رفتیم و 

مجبور شد یک بطری آب بخرد تا من التهابم را با خوردن 
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ن صورتم بر طرف کنم.  حالم که بهپی شد  آب و شسیی

دستم را در دستش گرفت و با اطمینان  به چشمانم نگاه 

 کرد و گفت: 

ن امشب و اینجا یم خوام بهت قول بدم که هیچ - همی 

 !  وقت تنها نیسنی

 

 ۵۸۳ست#پ

 

 

ن رو نیم شناسم اما تو رو که یم شناسم، مریم رو  من معی 

 که مثل خودم یم شناسم؛ 

 

ا درسته و حق باشماست. پدرش رو شک ندارم حرف شم

 به عزاش یم نشونم.  

 ملتمس گفتم: 

 نه این کار رو نکن! -
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 همه ی احتماالت رو برآورد کرده و جایی برای شک 
ن معی 

! بابا مهران گفت نگذاشته . نیم توین  ی رو ثابت کنن ن چپ 

ن قراره برگرده !   معی 

 

اوضاع  نیم خوام این مدت بافی مونده اتفافی بیوفته. تازه 

! چند وقت دیگه  همه یم فهمن جریا مروا  ن خودت رو ببی 

 رو و کیل گرفتاری خوایه داشت.   

ی نگفت.  ن  فرداد به فکر فرو رفت و چپ 

 

را خواهد بود. درست اما من یم دانستم که پیگپ  ماج 

است که کامران یم گفت من را باور دارد اما انگار بهپی و 

 اد.  بیشپی یم شد   به فرداد تکیه د

تا هفتم آقا فرهنگ شمال ماندیم و من دندان به جگر 

 گذاشتم
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دار شده بود و مدام به من   و در برابر مامان که از ماجرا خپی

ن زده ام .  غر یم زد که چرا آن تهمت های احمقانه به معی 

 فرداد فقط بیست روز  ایران یم ماند . 

 و یل مریم اصال حاضن به دیدن او نبود. 

 

 ۵۸۴#پست

 

 وقنی به تهران برگشتیم؛

 

ن هم آمده بود. من رسارس ترس و دلهره بودم.    معی 

 اما او با روی خندان و شوجن  به من گفت:  

! آخه من چطور یم تونم ب- ه تو خییل دیوونه ای دخپی

 آسیب بزنم. 

 

 من خییل دوستت دارم.  
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منده رسبزیر ماند وبابا مهران رسی به تاسف تکان  مامان رسر

 داد. 

 به چشمانش زل زدم و گفتم:   من

 

 ببخشید! توهم بود!  یه توهم ترسناک!  -

ه  و او یکهو لبخندش محو شد. فقط لبهایش را بست و خپ 

 ام شد.  

 

ن از کنارش هم برایم سخت بود. اکپ  اوقات   حنی گذشیی

خودم را در اتاقم حبس یم کردم. کامران نبود. برای یک 

کت  هواپیمایی در اختیارشان یم هفته  در اقامتگاه یی که رسر

 گذاشت یم ماند؛

 

پرواز هایشان از کیش به مشهد بود و او مجبور بود  

 رسکارش حضور داشته باشد. 
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ثل من آرام و قرار نداشت. برعکس همیشه که اما او هم م

شاید در طول روز یگ دوبار چند کلمه حرف یم زدیم و یا 

 الم را یم پرسید. پیام یم دادیم. این بار ساعنی یک بار ح

 

ن و رفتارش هم سوال یم کرد. د و من از این همه   از معی 

توجه او دلخوش بودم. دوست داشتم همیشه کنارم باشد 

 ستون استوار به او تکیه بدهم.  و مثل یک 

وقنی بعد از یک هفته کامران برگشت؛ انگار که ابراهیم از 

ون آمده باشد وآتش  گلستان شده باشد؛ م ن هم آتش بپ 

مشور بودم.  هوا به شدت رسد شده و برف سنگینن هم 

 باریده بود. من پارچه ای را الگو انداخته بودم و . 

 

 ۵۸۵#پست

 

 

رح های زیادی زده و چندین لباس دوخته در این مدتها ط

 بودم. 
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 گذرانده  بودم. 
ی

 کتاب خوانده و حنی وقت به بیهودگ

ن کامران بو   د! تمام این ها به امید برگشیی

. منن که حنی قدرت  و او آمد در یک عرص برفن و زمستاین

خانه بروم و برگردم ؛ ن  نداشتم کنار خانواده باشم و یا تا آشپر

رسیده دوش گرفتم و آماده شدم و پالتو پوش تا فهمیدم او  

 به باغ رفتم. مامان گفت: 

 کجا؟! -

 طرح ها را باال گرفتم و گفتم: 

 

ن و آواز برف بازی یم یم رم مزون!حوصله ام رس ر - فته. معی 

 کردند  . 

 

ن با دیدن من دستانش از حرکت ایستادند. به نویع   و معی 

ضطراب که برایم در نگاهش نویع اندوه  یم دیدم. نویع ا

 ناآشنا بود. 
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آواز با آن ژاکت  قرمز و کاله سفیدش مثل عروسک بود. 

 برایم دست تکان دادو گفت: 

 آشا بیا برف بازی! -

 س و حال نگایه به رستاپایش انداختم و راه افتادم. یی ح

 از آواز دلگپ  بودم. 

ن است. به  او حس بدی پیدا  او که یم دانستم شاهد معی 

کرده بودم. د ر تمام روزهای تنهایی ام در اتاق هرگز رساغم 

 را نیم گرفت. 

وتش غرق بود. این روزها اتومبیل  در دنیای پر جالل و جپی

 
ی

هم به اتومبیل های درون باغ اضافه شده  کوچک زرد رنگ

ن برای  تولد او .  بود. هدیه  پیش از موعد معی 

ن به رس کوچه، ته کوچه را   ون رفتم و به جای رفیی از باغ بپ 

ن را زده بودم. حنی اگر کیس یم  انتخاب کردم. قید همه چپ 

دید هم برایم مهم نبود. یم ایستادم و از حقم دفاع یم 

 ال من بود.  کردم. کامران م
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در را باز کردم و پا به حیاط گذاشتم. کامران با قدمهای تند 

ن آمد و دوید به طرفم.   از پله های ایوان پایی 

ینن که   قدمهای من هم تند شد. به هم رسیدیم. وصال شپ 

دیگر هرگز تکرار نشد!  هر دو در التهاب بودن یا یکدیگر 

ش! انگار یم سوختیم . دوستش داشتم. خییل یم خواستم

 پنایه پیدا کرده بودم. 

 

 ۵۸۶#پست

 

 

ن لبهای مان در هم قفل انگار نجات یافته بودم. آنچنا

شده بود که نفسم بند آمده و به زور خودم را عقب 

ن بوسیدنم رفتیم داخل  کشیدم. کامران بغلم کرد و حی 

ی برای حفظ کردن نداشتم. خودم را  ن خانه. اینبار من چپ 

 ستم. همش و محرمش یم دان
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ی کردم. من خودم را تقدیمش کردم  این یار من برایش دلپی

هیجان داشت که انگار جهان را مال خودش و او آنقدر 

 کرده بود. یک فتح عجیب تن و روح! 

بعد برایم عرصانه آورد. همانطور که ملحفه را پیچیده بودم 

 دور تنم و به ریزش دوباره ی برف نگاه یم کردم گفتم: 

؟ اگه یه رو -  ز بذاری بری جر

 

 سینن را روی تخت قرار داد: 

 کنارتم !   من هیچ جا نیم رم . همیشه-

 نگاهش کردم. یک جوری شده بودم. دلم شور یم زد: 

م! -  اگر خدا ما رو از هم جدا کنه . من میمپ 

مگه اینکه روح از تنم جدابشه! تو خود منن توی یه تن -

 دیگه! 

 لبخند لرزاین زدم: 

 منو نیازمند خودت  من همیشه-
ی

بهت نیاز دارم. تو از بچگ

آرامشم احتیاج دارم. به کردی! من با شونه هات واسه 
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! به لمس دستت 
ی

بان قلبت برای امید به زندگ شنیدن ضن

 برای قدرت ادامه دادن! 

لبخند زد و خودش را جلو کشید  و لبهایم را گرم بوسید. 

نش را دست کشیدم یه گونه اش و موهایش. خوب چشما

تماشا کردم. گوی سیاه لرزان درون چشمانش را . مژه 

نگشت نوازش کردم. دست کشیدم روی هایش را با نوک ا

 تیغه ی دماغش و گفتم: 

هر بار که یم بینمت فکر یم کنم بار آخره ! دست خودم -

! انگار  من باید یه کاری کنم که  تو  نیست! انگار قراره نبایسر

 !  بموین

 اهم کرد : با چشمان گرد نگ

 

 ۵۸۷#پست

 

 

؟-  دیوونه این حرفا چیه که یم زین
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 بیا توی بغلم!  

 خودم را میان آغوشش جا کردم و گفتم: 

 

آرامش من و تو فقط با هم دیگه اتفاق یم افته! من به -

ن  دوست داشتنا شک ندارم! فقط یم خوام بقیه هم مطمی 

  بشن! وقنی مال تو باشم کیس نیم تونه به من نزدیک بشه! 

 

تو تنها مردی هسنی که توی زندگیم بهش اعتماد و ایمان 

 دارم.  

 . 

 دوباره رسم را بوسید. نیم توانستم مکنونات

 

قلنی ام را در قالب لغات بیان کن. احساسم آن چنان   

 قلیان پیدا کرده بود که یی سبب اشک یم ریختم.  

ن کردم؛ کامران گفت:   ساعنی بعد که عزم رفیی

ن یم خوا-  رگرده! د بمعی 
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اما قبلش یه  سفر رو با من میاد کیش. با آواز و چند تا از  

دو ستانشون. عمو این سفر رو براشون ترتیب داده و از من 

خواست بلیط ها رو رزرو کنم. . یم خواد قبل از رفتنش 

کت توی  چند روزی  کیش بمونه. که هم با شعبه ی رسر

نامش به کیش آشنا بشه و هم یه رسی مدارک و سندها 

 بشه. . 

 

 ۵۸۸#پست

 

دو تا بلیط هم واسه تو و مریم  رزرو کردم. نظرت چیه که  

 !  بیایی

 با غیظ گفتم: 

 

 بیا -
ی

من بهت یم گم از ش یم ترسم و بدم میاد. تو یم گ

 کیش؟  
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 کامران دست کشید به موهایم : 

 قربونت برم. -

  !  دلم یم خواد کنارم بایسر

 ونها نبودن! دوست دارم باشم اما وقنی ا-

د:   لبهایش را بهم فشر

ن دیگه! -  باشه عزیزم. یه چپ 

 

 تو آدرس مریم رو داری؟ فرداد فردا با مامانش میاد تهران. 

باید دو روز دیگه برگرده یر کالس و دوره هاش. یم خواد  

 قبل از رفتنش مریم رو ببینه! 

 

ن به او نبودم. نیم دانستم چه بگویم . من اهل د روغ گفیی

 : گفتم

 

یم دونم! اما تا خود مریم نخواد آدرس رو نیم دم. یه بار -

ک ن چند روز پیش ؛ یه اتاق مشپی  رفتم پیشش. همی 
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توی یه آپارتمان زهوار در رفته داره. در حال تالشه که وام   

ه و پوالشو جمع یم کنه که یه جایی رو کرایه کنه  بگپ 

شکایت  گر عماد بذاره. باز از مریمواسه خودش! البته ا  

 کرده. 

اما مریم رس قرار دادگاه نیم ره.  این بار حتما یم ره رسکارش  

 و باز یه دردرس جدید درست یم کنه.  

 کامران گفت: 

 ازبس که مغروره و حنی کمک ما  رو هم قبول نیم کنه -

 شانه باال انداختم: 

 مریمه دیگه!  --

 گفتم: گونه هایش را بوسیدم  و  

د روزی که تهراین  با هم باشیم! خییل بهم قول بده این چن-

 توی روزهام تو رو کم دارم. نیاز دارم به بودنت ! 

 لبخند زد: 

برنامه های من عوض شدن. دو روز بیشپی تهران نیستم. . -

اما قول یم دم فردا مال تو باشه خوبه؟ بهدش باید بابا رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2566  

. کار  یم برای شییم  درماین م ایربینه اش رو هم باید انجابپی

ا الزم داره. دیگه نیم تونم  ن بدم. یه رسیزمدارک و این چپ 

توی خونمون ببینمت. اما یم دوین که دلم پیش تو هست. 

ن ناراحت نباش! یه التیناتوم درست و حسایی  بابت معی 

بهش دادم و گفتم تو مال منن و اگر به سایه ات هم نزدیک 

ن کال خودش رو یی خپی و  بشه با من طرفه. اما خب یی  معی 

 میل نشون یم ده.  

 رس تکان دادم و اشکهایم رس خوردند. دلگپ  شد:  

؟ اینجوری دل منو هم به فکر یم ندازی!  -  چرا گریه یم کنن

و من میان گریه خندیدم. چه یم دانست از ترس و عشق 

 توامانم

 

 ۵۸۹#پست

 

 

ن و آواز رایه شدند.  کامران رفت و دو روز بعدش ؛ معی 

ندیده بودم. درست از وقنی که به شمال مریم را چند روز 
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یم دادم یم گفت روبراهم و زنگ  هم رفتم. هر بار به او پیام

نیم زد. فریماه که یار دیرینه  ام بود و همیشه از او راهنمایی 

حتما اتفافی  یم گرفتم؛ یم گفت؛" مریم  در عذاب است. 

 برایش افتاده که رفت و آمد نیم کند. "  چند بار با مریم

ون گذاشتم؛  اما به بهانه ای قرارش را کنسل کرد.  قرار بپ 

تا به باالخره دلم طاقت نیاورد و خودم شال و کاله کردم

دیدنش بروم.  دوستانش  گفتند مریم نیست!  خییل وقت 

فرداد هم گفتند که  با است که از اینجا رفته. اتفاقا از 

به آنجا رفته آدریس که من در اختیار کامران قرار داده بودم 

 بود ؛ اما موفق نشده بود با مریم مالقات کند.  

تا و منتظر ماندمبدطور دلم شور یم زد. شماره اش را گرفتم

 شاید جواب بدهد. اما رد تماس داد و نوشت: 

 بیمارستانم  و رسم شلوغه. -

کار یم لنگید. تاکیس گرفتم رفتم بیمارستان. اما یک جای  

چند روزی هست که مرخیص گرفته. آنجا هم نبود! گفتند 

 دلهره گرفتم.  

 به کامران زنگ زدم و از او کمک خواستم. گفت: 
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 من فکر یم کنم رفته خونه ی  عماد!  -

 شاخ درآوردم! با ناباوری گفتم: 

 محال ممکنه! -

م که امکانش هست! پس دوباره راه اما  خودم هم یم دانست

ان رسباالیی  را نفس تا به خانه ی عماد بروم. خیابافتادم

زنان باال رفتم. به برج رسیدم. با نفس های بریده از الیی من 

 اطالع دهد که آنجا هستم و الیی من با  
خواستم به دکپی

 لبخند گفت: 

- 

 

 ۵۹۰#پست

 

 

ن انگار ب ن ! برگشیی ل هسیی ن ک! خواهرتون مپن  مشپی
ی

 ه زندگ
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دستم را گذاشتم روی سست شدم  و زانوهایم خم شدند. 

شخوان تا نیافتم. او به مریم اطالع داد و بعد  مودبانه پی

 گفت: 

- ! ن  منتظرتون هسیی

چطور به طبقه ی مذکور رسیدم  . در آپارتمان باز نفهمیدم

 بود و مریم منتظر من  جلوی در ایستاده بود! 

 شده بود. یی 
طبق معمول یک طرف صورتش بادمجاین

م در چشما نش سوسو یم رنگ و رو اما مرتب بود. نویع رسر

 زد. مثل آدیم که کم آورده و شکست خورده. زمزمه کرد: 

 خوش اومدی! اما بیا داخل! نیم تونم بگم-

و خودش جلوتر رفت . همه جا مرتب بود! مریم روی کاناپه 

 داد زد: 
ی
 نشست و با یی حوصلگ

 حمیده جون  یی زحمت چای بیار! -

دستانم و کیفم را در من روی مبل تگ روبرویش نشستم

دم:   فشر

؟  -  تو اینجا چکار یم کنن
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ل تلویزیون را برداشت و کانال ها   را عوض کرد: کنپی

 اومدم خونه ی شوهرم! -

 گرد شدند: چشمانم

 مریم؟  چه شوهری؟ همون که ازش یم تریس و -
ی

جر یم گ

؟   فرار یم کنن

 رسش را تکان داد: 

 اره همون شوهر!  -

 ناامید شدم: 

 چرا؟ -

 را خاموش کرد و نگاه رسدش را دوخت به من:  تلویزیون

چون یی پناهم و خسته شدم از فرار کردن . خسته شدم از -

ترسیدن و آبروریزی! از یی مکاین . پول ندارم یه خونه ولیه 

 کردن سخته.  
ی

ا زندگ م. امنیت ندارم. با اون دخپی خودم بگپ 

مون م. گفت بکار به کارش ندارم. گفت نرو رسکار هم  نیم ر 

توی خونه خانیم کن! یم کنم!من یی کس و کارم و پشتیباین 

 ندارم.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2571  

ن هم چند - بیا بریم خونه! بابا مهران تو رو بخشیده  معی 

 روز دیگه یم ره!  

 پوزخند زد: 

ن هیچ جا نیم ره!  - ن خیال باش! تو ساده ای! معی   به همی 

ی دارهندارم یه هدفهای بزرگحاال حاال ها ایرانه ! شک  .  پی

ن را نداشتم . گفتم:   حوصله ی حرف زدن از معی 

 چرا باز صورتت کبوده! -

این یگ  کار عماد نبوده!  کار یه همراه مریض عصبانیه! -

ون عماد منم که عصنی تر از همه!  از بیمارستان اومدم بپ 

مقابلم بود. یگ از همکارای خائن آدرس بیمارستان جدید 

قنی دیدمش حس کردم که ه لحظه و رو بهش داده بود. ی

هیچ راه گریزی ندارم. چقدر فرار و چقدر پنهان شدن؟  

اومد جلو رسم داد بزنه که من گفتم ؛ ماشینت کجاست ؟ 

 میام  باهات!  

 یک لحظه سکوت کرد. اون بیچاره همقایط کرده بود!  

 میان حرفش: پریدم
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 چه نقشه ای داری؟! -

ن   د و چپ  حمیده  با سینن ی نگفت. دهانش را به هم فشر

چای آمد و من  نگاه پر از تردید مریم را به حمیده دیدم. 

 خدمه اش محرم نبود. حتما آدم عماد بود. مریم گفت: 

 کنم و همه جر -
ی

هیچ نقشه ای ! یم خوام با شوهرم زندگ

 رو درست کنم! 

و با طمأنینه ی خایص چایش را لب زد. زیاد نماندم. 

ی من  شش گفتم؛بوسیدمش و کنار گو  هر تصمییم بگپ 

 باهاتم! 

برق اشک را در چشمانش دیدم و خداحافیطن کردم. و کل 

 مسپ  برگشت به خانه را اشک ریختم.  

وقنی به خانه رسیدم ؛ متوجه شدم که مامان و بابا مهران 

ماجرا را یم دانند و خییل هم رایصن بودند. بابا مهران با 

 خوشبینن احمقانه ای گفت: 

   مریم رو  اگه-
ی

ون واسه این بود ؛ که بفهمه زندگ کردم بپ 

توی این جامعه چقدر سخته.  حاال قدر عافیت رو فهمید   

برگشت رس خونه و زندگیش. خودتون خواهید دید که چند 
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وقت دیگه چطور دل به دل همدیگه یم دن و یه نوه هم 

 واسه ما میارن! 

 

 ۶۰۰#پست

 

 

م در تایید مامان ه افسوس خوردم به حال بابا مهران . 

 حرف او گفت: 

ی عزیزم! مریم مثل - شما همیشه تصمیم دست رو یم گپ 

نشده ست. ویل اگر رام کیس بشه مهربون تر و یه اسب رام

 عاشق تر از خودش نیست!  

  

دیگر نماندم تا خزعبالت ذهن خامشان را بشنوم. به اتاقم 

ن   پناه بردم. کامران گفته بود که امشب به خاطر  اینکه معی 

کت در کیش آشنا شده و به یمن مدیر  با رییس و روسای رسر

عامل شدنش میهماین گرفته. حنی عکسش را با کت و 

د؛ شلوار شیکش فرستاد . با آنکه هر گز آواز به فکر من نبو 
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لش یم  اما معموال در میهماین ها من مراقب آواز بودم . کنپی

 کردم و مواظب رفتارش بودم. برای کامران نوشتم: 

ن هیچ اعتباری ند اره. حواسش به آواز نیست- .  این معی 

 لطفا مراقب آواز باش! خییل خام و شیطوونه! 

 و او نوشت: 

ر دوشون بله باید به خاطر آبروی عمو هم که شده باید ه-

ل کنم. اصال علت  رفتنم به مهموین هم همینه. این  رو کنپی

  سفارش عمو هست. 

 بعد  دوباره نوشت: 

آسمونها دوستت یه عزیزم. به اندازه ی تمومجات خال-

 دارم و مشتاق دیدارتم.  

 نوشتم: 

 دلتنگت هستم. زود برگرد.. -

ه شد!  غافل از اینکو او استیکر قلنی فرستاد و آفالین

 فاجعه در حال وقوع بود! 

 :
ی

 رساسیمگ
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 ۶۰۱#پست

 

 

 صبح روز بعد هر چه قدر  به کامران زنگ زدم جواب نداد؛

زیادی دادم، مثال؛ شاید  خواب است، شاید  احتماالت  

 پرواز  جدید دارد

، شاید تلفنش سایلنت است. و هر دلیل دیگریکه  یک  

 انسان عاقل

د. روز را به   به عنوان دلیل برای خودش در نظر یم گپ 

 بطالت گذراندم . 

ور روج بود برای کامران مثل یک   ن موتور انرژی یا یک کاتالپ 

ونمن. با چهار کلم یم آمدم. ه ی او  از رخوت و کسالت بپ 

 کردن و دلم یم خواست  با شوق امیدوار یم شدم به 
ی

زندگ

 کنم. 
ی

 زندگ

اما هر وقت او به هر دلییل تماسش با من کم یم شد ؛ 

ن یم شدم. واله  س و ترس به رساغم  یم آمد. اندوهگی  اسپی
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و کالفه بودم. هیچ کاری نیم توانستم انجام بدهم جز 

 که؛ مدام تلفنم را چک کنم .  این

 ام 
ی
شده بود. مدام چشمانش مامان هم متوجه یی حوصلگ

 را ریز یم کرد و نگاه دقیقی به من 

 

 به غپ  از کامران فقط دو انسان  
ی

میانداخت.  من در زندگ

دیگر داشتم که با آنها حرف بزنم ؛ مریم  و فریماه. حاال در 

بود. فریمایه که اذعان یم نبود مریم  تنها فریماه قوت قلبم 

 مرفه و قابل قبولس در د
ی

فت قابل کرد زندگ یی دارد؛ پیشر

توجیه کرده و مدام به  من پیشنهاد مهاجرت به دیی را یم 

داد.  یک  ساپورت قوی داشت که همیشه از او صحبت 

یم کرد ؛ کیس که حنی حاضن بود به من هم کمک کند تا 

م. اما هرگز ب ه صحبت های فریماه به اقامت دیی را بگپ 

کامران بود؛   طور جدی فکر نیم کردم. . تمام امید من

م به هر طریقی   و ادامه دادن هپن
ی

ازدواج با او، تشکیل زندگ

 استاندارد و آرام با تمام گزینه های 
ی

که شده . یک زندگ

درست  و قابل قبولش. حنی به بچه هم فکر کرده بودم. 

   آرزوهای من دور و دراز بودند. 
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 روز به شب و شب به روز بدل شد. 

 

 ۶۰۲#پست

 

 

مامان مدام یا آواز در تماس بود و او از تفری    ح و حال 

 خوبشان یم گفت. 

کامران پیام هایم را نمیخواند. از شدت اضطراب شکمم را 

 صفحه  ی اینستاگرام چنگ یم زدم تا درون م را آرام کنم

یش آواز  را هم چک کردم. هیچ عکیس از دوشب پ 

م. با  نگذاشته بود. باالخره مجبور شدم با او تماس بگپ 

ن زنگ پاسخ داد":   دومی 

 الو  آشا؟ -

 

 صدایش گرفته بود. قلب من کند تپید. به زحمت گفتم: 

؟ -  سالم  آواز! خویی
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 گفت: 
ی
 با یی حوصلگ

 چه عجب یاِد خواهرت افتادی؟ -

 چیکار داری؟  

 چرا صدات گرفته؟ اتفافی افتاده؟ -

 

 نه!  کار اصلیت رو بگو! -

 دل به دریا زدم: 

 

هرجر به کامران زنگ یم زنم جوابمو نیم ده! پسام هاش -

ن نیم کنه. تو ازش خپی داری؟   رو هم سی 

 خندید. یک خنده ی عصنی  : 

 

 کامران یه آشغال عویصن هست! -
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 !  از من رساغشو نگپ 

 

 ! و ارتباط  را قطع کرد. برای چند لحظه قفل شده بودم

زد؛ ماجرا را به کامران چه کرده بود که آواز اینطور حرف یم 

 فریماه گفتم. او خییل ساده فکرم را کیم آرام کرد: 

 مثال قراره جر باشه؟ -

 حتما آواز دسته گل به آب داده و کامران ترتیبش رو داده. 

دی؟   مگه نگفنی آواز رو به کامران سپر

کیم خاموش کرد. این یک آب رسد بود که آتش وجودم را  

 نوشتم" 

 پس چرا کامران جواب منو نیم ده! -

 خب یعنن تا حاال اتفاق  نیوفتاده که کامران  جوابتو نده؟ -

 شده! -

.  برو - پس این بار هم مثل دفعه ی   قبل! بیخودی نگراین

  حالت بهپی یم شه.  یه دوش بگپ   یه کم پیاده روی کن
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رفتیم. آخ که چقدر دلم  اصال برو اون کافه ای که با هم یم

 تنگ شده واسه تهران . واسه تو و کنار هم بودنمون.  

؟ -  خب بیا!  چرا نمیایی و چند ردز پیش من نیم موین

نیم تونم. خییل رسم شلوغه. منتظر هستم که  تو و کامران -

ن اینجا!   بیایی 

هنگ میان خواستگاری و آقا فر کامران گفته بعد از چهلم-

 نیم.  رسی    ع عقد یم ک

 

 زود یم گذره عزیزم! -

فریماه به من حس خویی یم داد. از آن دلشوره ی دو سه 

ی نبود. راست یم گفت آینده روشن بود.    روز خپی

در ست  یک ساعت بعد کامران زنگ زد. با شوق و ذوق 

 جواب داد: 

 یس! کجایس  دورت بگردم! من که مردم  از دلواپ-

 سالم! -

 حنی سالم  هم یادم رفت!  وای انقدر هول شدم که-
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 سکوت کرد . آب دهانم را فرو دادم: 

 

 چیشده! حاال خوبه؟ -

 نه خوب نیستم! خییل داغونم! خییل  زیاد ... -

 

ی درونم ویران شد:  ن  چپ 

 چرا عزیزم؟ چه مسأله ای پیش اومده! -

 

د به گوش  سکوت ! کالمش را یم خورد. نفسهایش را یم سپر

 من. دوباره گفتم: 

 یم چیشده! کا-

 با بغض گفت: 

 همه جر  خراب شد! -

 همه جر  از دستم رفت!   

دم به روی قلبم:   دستم را فشر
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باش! هر جر باشه باهم درستش یم کنیم. با هم آروم-

 حلش یم کنیم. من و تو کنار هم هستیم ! 

 دوستت دارم آشا! من  توی مخمصه افتادم.  -

 چیشده؟! -
ی

 نیم خوای برام بگ

 عرص بر یم گردم.   امروز -

 باشه من توی خونه منتظرتم.  -

 نه! خونه نه!  -

 ! بهت آدرس یم دم. بیا به اون آدرس

. لطفا بهم بگو چیشده! -  کامران داری منو یم ترسوین

االن وقتش نیست. من باید برم و برای پرواز آماده بشم! -

 آدرس رو برات یم فرستم. 

 

 ۶۰۳#پست
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 باشه-

به کارت بکن. جون کیل آدم توی  لطفا حواستو جمع 

دستهای تو هست. االن هیچر مهم نیست . فقط به کارت 

 فکر کن باشه؟ 

 ا! آش-

 جونم ؟ -

 

 متاسفم!  -

و ارتباط را قطع کرد.  وای از حال من. وای از دلهره ام و 

ن و هیچ کیس را  آن لحظات و ساعتهای مرگبار. هیچ چپ 

 نیم دیدم. 

 

. حنی  وقنی توی باغ پرسه  یم زدم یم خواستم دیوانه بشوم

ن  ن از ماشی  و راننده ی بابا مهران وارد باغ شد و آواز و معی 

 شدند هم به طرفشان دویدم.  پیاده
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آواز  رسد نگاهم کرد و بعد راهش را گرفت و رفت. ترس از  

ن و اتفاقات یادم رفت.   معی 

 

 ملتمس نگاهش کردم: 

 چیشده؟ چه اتفافی افتاده؟  -

  یی 
ن  حرف من را برانداز کرد.  دو سه بار دهان باز کرد معی 

ی بگوید ؛ و نتوانست . ساک و چمدان را از  ن که چپ 

ون آورد. من تمام مفاصل انگشتانم را له کردم:   صندوق بپ 

رش  پس زدی ؛ —آدیم که بهش یم نازیدی و منو به خ--

 !  گند زد به همه جر

 

 درست حرف بزن ببینم چیشده!  -

  خند زد: پوز 

ی رو توضیح بدم قشنگم!  اما - ن من وظیفه ندارم برات چپ 

 یم شه. امشب تکلیف همه معلوم

ن رد شدن از کنارم گفت:   و حی 
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واست سوغات آوردم. یم خوام تو رو از بابا مهران -

 خواستگاری کنم. 

! از اولش هم یم دونستم. من هر جر هستم ؛   تو مال منن

 بهپی از اون آشغالم!  

وهایم یم لرزیدند. حرفهایش مثل سونایم بود؛ فت. زانو ر 

 شبیه به یک کابوس ترسناک.  

اگر قبل تر از امروز ساعت ها کند یم گذشتند ؛ حاال کامال 

 متوقف شده بودند. 

به اندازه ای ترسیده بودم که هیچ کدام از عکس العمل 

 هایم طبیغ نبودند. 

 

 ۶۰۴#پست
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قرار را گذاشته بود. فه ای  کامران  برای صبح فردا در کا

 چاره ای نداشتم جط اینکه صبور باشم.  

ن  و آواز با مامان به اتاق مطالعه ی بابا مهران رفتند. .  معی 

من کنجکاو بودم اما هیچ صدایی از اتاق به گوش نیم 

 رسید. 

ون آمد و  . ساعنی گذشت و بعد آواز  با چشمان گریان بپ 

دید ؛ اما هیچ  عکس ر سالن رفت به  طرف اتاقش. من را د

ن همانجا ماندند. آرزو  العمیل نشان نداد.  مامان و معی 

 چای و بیسکوییت آورد و گفت: برایم یک استکان

 رنگت مثل گچ شده! حالت بده؟  -

 

 با دست لرزان  استکان چای را برداشتم و گفتم: 

ی شده که من خپی ندارم . - ن  خییل نگرانم آرزو!یه چپ 

 یم ترسونن.   این ها دارن منو   

آرزو روی مبل نشست و متفکر به راهروی روبرو چشم 

 دوخت: 
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نیم دونم! فقط  انگار باز آواز یه دسته گیل به آب داده!  --

 چون مامانت حالش خوش نیست.  

 با حرکت عصنی موهایم را زدم پشت گوشم: 

مطمئنم که یه خرابکاری کرده که  کامران  هم توش -

 خالت داشته! د

 

 دو سه تایی نقل آرز 
ن و با خیال راحت از قندان روی مپ 

 برداشت و به دهانش گذاشت: 

 وا؟ کامران؟-

غپ  ممکنه! اون شاخ شمشاد عمرا بخواد  کاری کنه که  

. حتما جلوی این وروجک رو  خرابکاری به حساب بیاد 

 گرفته! 

  

 بعد اه کشید: 
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ن دخپی رسبراه بودین! ای هر جر تو و مریم خانوم و آروم و -

ه  آتیش یم سوزونه! مامانت خییل  جلوی خودشو یم گپ 

 که ... 

 پریدم نیان حرفش: 

 همه جر تقصپ  مامانه! اونه که آواز رو لوس کرده! -

آرزو به پشت رسش جایی که اتاق خوابها بودند نگایه کرد 

 و گفت: 

 

 پاشو برو یه رسی بهش بزن ! شاید واسه تو بگه! -

  

ردم. گلویم سوخت اما من به این خود چای را داغ داغ خو 

آزاری برای  گمراه کردن ذهنم احتیاج داشتم. بلند شدم و 

 به  به طرف اتاق آواز. رفتم

 در اتاقش بسته بود. در زدم . داد زد: 

 ولم کن مامان! -

 من گفتم: 
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 منم آشا! یم شه بیام تو؟! -

 مکث کرد. چند ثانیه  بعد گفت: 

 !  بیا -

م و وارد شدم. بالباس زیر وسط اتاقش ایستاده در را باز کرد

بود. یی هیچ خجالنی در حال  برانداز کردن  اندامش در 

آیینه بود. من در را بستم و به ان تکیه زدم و مات نگاهش 

کردم. آنقدر خوش اندام و زیبا بود که گایه به او غبطه یم 

 خوردم.  

 رد گفت: بدون آنکه چشم از آیینه بردا

 چیه؟!  -

 نامهربان بود! گفتم: 

 خوش گذشت،! -

 لبخند زد به خودش و رفت به طرف کمد  لباسهایش: 

- 

 

 ۶۰۵#پست
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 خییل عایل بود! خییل... 

 

؟ -  پس چرا ناراحنی

اینها را با آرامش گفتم اما درونم پر از وحشت بود. او 

 لباسها را یگ یگ  برانداز کرد و گفت: 

 !  چون یه اتفاق بد برام افتاده-

 

؟ -  جر

مامان غدغن کرده که ازش حرف نزنم. اما فردا تکلیف -

 یم کنه. همه رو روشن

خان هستم. هر کیس به من کج نگاه کنه با  . من دخپی مهران

 طرفه! بامبا

 عصباین گفتم: 
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حرف نیم خب چیشده؟ کالفه ام کردی! چرا مثل آدم-

؟   زین

ون آورد و با حالت یی   بپ 
ی

اهن آیی کم رنگ تفاویی به من  پپ 

 نبود. نگاه کرد. نگاه عجینی که هیچ احساس خویی در آن

ن   ی شبیه به تنفر ! رس تاپایم را تماشا کرد و بعد حی  ن چپ 

اهنش گفت  : پوشیدن پپ 

 خییل کامران رو دوست داری؟  -

 

 پلک زدم! برای چند ثانیه مغزم استپ کرد. گفتم: 

 چرا؟! -

 

اهنش را روی تنش صاف کرد :   پپ 

 

 

 آخه فکر کنم اونطور که باید دوستت نداره! 

 تکیه از  در کندم و جلو رفتم. پشتش را به من کرد و گفت: 
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 زیپ لباسمو ببند! -

 من دست بردم به زیپ لباسش .گفتم: 

 چرا فکر یم کنن دوستم نداره؟ -

 یی هیچ ابا و ادیی گفت: 

 چون با همه الس یم زنه! -

 دستم از حرکت باز ایستاد: 

حرفها رو یم  تو خییل خوش شانیس که االن داری این ویل-

 شنوی! باور کن! 

 

- 

 ۶۰۶#پست

 

 

و با چشماین که برق ترسنایک در آن سو سو یم زد نگاهم 

 کرد: 
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ون! -  برو از اتاقم بپ 

 یم خوام  تنها باشم! 

ناباور بودن. مریم همیشه یم گفت مثل یک طعمه در  

 تارهای چسبناک واز اسپ  نشو! 

 

از آواز دل پری  تش را نیم دانستم اما مریم بیشپی وقتها عل 

 داشت. 

یم گفت یک خوی شیطاین عجیب و  غریب دارد. یم گفت 

د و یا حرفهایی یم  هر وقت با کلماتش تو را به بازی یم گپ 

زند که یک کلمه اش هم واقغ نیست؛ اگر یک بار باورش 

؛  بعدش تو طعمه اش یم شوی و او آنقدر دور  تو تار کنن

د.  یم تند تا قدرت نفس کشیدن و حیا  ت را از تو بگپ 

ن  با آنکه بسیار کنجکاو بودم تا بدانم که چه  برای همی 

اتفافی افتاده؛ اما  نیم خواستم دروغ های او را بشنوم. دلم 

ن حرفها را بزند. پس دندان به جگر  ین خواست کامران اولی 

 گذاشتم. با ته مانده ی صدایم گفتم: 

احت کن !  ره خسته ای!  یه کمآ-  اسپی
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خانه رفتم و  ن ون زدم. به آشپر یی آنکه نگاهش کنم از اتاق بپ 

 و به آرزو گفتم: 

یم خورم. باید الگوهامو تکمیل من شامم رو توی اتاقم-

 و فردا صبح تحویل بدم! کنم

 

ن هم زدن محتویات ماهیتابه گفت:   آرزو حی 

ن رفت- ن شام نمیان.  اتفاقا مامانت  هم با معی  ون! گفیی بپ 

 منم واسه تو و اون بالی خانمانسوز پاستا درست یم کنم.  

 یک جمله را بارها از صبح تا به حال تکرار کرده بودم: 

ی نیست. نگران- ن ی نیست. نگران نباش.. چپ  ن  نباش! چپ 

 

 ۶۰۷#پست

 

یک بید مجنون که در تمام تنم یم لرزید. مثل بید؛ شبیه به 

است.  وقنی  انعکاس اندام خودم را  معرض طوفان 
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درشیشه ای کافه دیدم ؛ فقط زین بودم ؛با پالتوی کرم 

ن های چرم عسیل که تا زیر زانوهایم را پوشانده  شیک و پوتی 

بود. اما درونم داشت تجزیه یم شد. انگار سلولهای تن یک 

.  یک هفته ی دیگر به یک در حال انفجار و تخریب بودند 

در تکاپو بودند ! کافه شلوغ و گرم بود ؛ ردمنوروز بود! م

های مجزا نشسته و با هم ن ت یم آدمها پشت مپ  معارسر

کردند  و صدای حرف ها به گوش یم رسید. مردی مثل 

همیشه پشت پیانوی کافه نشسته بود و کالویه ها را  یم 

د. ملودی آرایم به فضای دود آلود و گرم اضافه کرده  فشر

نایی بود.  یگ لز جاهایی که من و کامران بود. اینجا مکان آش

با هم وقت  یم گذراندیم. به قول کامران پاتوقمان!  از 

ها را از نظر  ن آنجایی که ایستاده بودم ؛ یک به یک مپ 

گذراندم. دو مرد و زن  به طور رسیم مقابل هم ، چند 

ی دیگر، م ن ردی تنها در حال دخپی و پش پرهیاهو پشت مپ 

قهوه خوردن با یک بشقاب  صبحانه ی سیگار کشیدن و 

ن آدمها.  دست نخورده و تعدادی دیگر مشابه همی 

 پیشخدمت با لبخند به رساغم آمد و گفت: 
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ن - برای شما رزرو شده. کاپیتان به زودی یم  ۹خانوم !  مپ 

 رسه! 

رستکان دادم و تالش کردم قدمهای محکیم بر دارم. پشت 

ن  ند. دخپی بلند یم نشستم . دخپی و پشی مقابلم بودمپ 

خندید. پش زرد و الغر بود. گل رزی مقابل دخپی یم 

درخشید. دخپی دندانهای ردیقن داشت. از هفت دولت آزاد 

بود. پش دو کلمه ی دیگر حرف زد. نه جذاب بود و نه 

د.  خوش اندام! اما دخپی دوباره خندید و دست پش را فشر

ن بهپی از اینکه همان پفکر کردم   شک زرد و الغر که چه چپ 

؟!   یم تواند با چند کلمه لبخند بنشاند روی لبهای  دخپی

 

 ۶۰۸#پست

 

 

 

ن گذاشت و رفت من حنی  پیشخدمت منو را روی مپ 

حوصله ی باز کردنش را هم نداشتم. چند دقیقه طول 
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کشید تا باالخره آمد. با همان لباس فاخر خلباین اش!  که 

د و جدی!  همه ی نگاه متفاوت تر نشان ین داد. قد بلن او را 

ها برگشت به طرف او .  قدمهایش بلند و استوار بودند. 

درونم پر تالطم شد. در چند ثانیه  او را به تماشای هزار 

ن رسید. به زحمت برخاستم:   ساله نشستم. آمد و به مپ 

 سالم عزیزم! -

 لبخند محزوین زد: 

 سالم! دیر کردم؟-

ن تکان دادمرسم ر  ن گرفتمو دستم ر  ا به طرفی  تا نیافتم. ا به مپ 

 چهره اش نا آشنا بود. به نویع عجیب ! 

ون داد. لبهایم را به هم  مقابلم نشست  و نفسش را گرم بپ 

دم و منتظر نگاهش کردم  منو را باز کرد و گفت:  فشر

 جر یم خوری؟ -

وع به خواندن منویی کرد که برایش تکراری بود. 
دستم  و رسر

م.  نگاهش را باال آورد. خشک و را جلو بردم و منو را بست

 جدی گفتم: 

 چیشده! صبحونه بخورم! اودم ببینمنیومدم-
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 پلک زد: 

ن صبحونه خوردن-  حرف یم زنیم! خب حی 

تا تو حرفهایی من اشتها ندارم کامران! من فقط منتظرم-

س و  بزین که بابتش اینجاییم. چند روزه خوراک من اسپی

 که نتونم غذا بخورم! تمرس بوده و االن اونقدر تحلیل رفت

کیم خودش را عقب کشید و به صندیل تکیه زد. یک 

دستش را روی زانویش گذاشت و گوی سیاه  چشمانش 

 لرزیدند : 

 برای من اتفاق هایی افتاده که ؛ گفتنش برام سخته! -

؟ هر جر باشه بگو! -  چه اتفافی

ن مشت   کرد. نگاه من هنوز هم به دستش را روی مپ 

 فتم: چشمانش بود. گ

 منتظرم! -

نگاه دوخت به هر دو دست من که در هم گره کرده 

 بودمشان: 
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کا و رفقا بود. آواز رو به من - ن درگپ  رسر   معی 
شب مهموین

د. دخپی عموم بود. نیم شد رهاش کنم . تو هم  سپر

وب خورده  سبارشش رو کرده بودی. مخصوصا اینکه مشر

 بود! 

 وسط حرفش: ریدمپ

آبروتو برده؟ و چرا تو اینجور  پس موضوع آوازه! چطور -

؟  بابت آواز ناراحنی

متوجه ی دانه های ریز عرق روی پیشاین اش شدم. نگاهم 

ن بود:   نیم کرد. چشمانش به مپ 

. بعدش  از اون نوشیدین که پیشخدمت آورد منم خوردم-

رسگیجه رهام  احساس کردم حالم خوب نیست. تهوع و 

ن گفتم و اون گفت ب ا آواز برگردین خونه. نیم کرد. به معی 

ن تقریبا بیهوش بودم.  هیچر   کرد. توی ماشی 
ی

آواز رانندگ

ن حاال هم نیم دونم اون شب چطور یادم نمیاد. حنی همی 

 ... گذشت که

دستمال کشید به پیشاین اش  و چند بار دهانش را باز و 

را گم کرده بود دستم را جلو بردم بسته کرد ؛ اما حرفهایش 
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نوازش کردم. واقعا شده اش را آرامو دست گرم مشت 

 بدحال بود. گفتم: 

 باش! آروم-

رسش را باال آورد. چشمانش پر از اشک بودند. با صدای 

 گرفته ای گفت: 

صبح با صدای گریه ی آواز بیدار شدم. برهنه بودم. اتاق -

بود؛ دور تنش و یه گوشه نا آشنا بود! آواز ملحفه پیچیده 

نمیاد! اما عجیب بود. هیچر یادمگریه یم کرد. اصال برام 

آواز جیغ یم کشید و یم گفت تو به من دست درازی کردی. 

 نیست. من  هیچر یادم

 اشک کامران رس خورد. یک قطره اشک مردانه ی نابهنگام! 

ناباوری! تنها کلمه ای که یم توانستم به حس و حالم 

هم؛ ناباوری بود! و بعد کم کم مطلب را درک نسبت بد

اول دستم آرام از روی دستش عقب رفت. بعد حس  کردم. 

 کردم  یم خواهم خفه بشوم. به زحمت گفتم: 

 

 ۶۰۹#پست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2601  

 

 یه لیوان آب! -

. پیشخدمت آب آورد. کیم آب  کم مانده بود غش کنم   

 راه گلویم را باز کرد تا  بغض ها عیان شوند. یی هیچ وقفه

 ای اشکهایم رس یم خوردند. گفتم: 

نن با خواهرم....شما دو تا! تا این حد مست .یعبا آواز.. -

؟ یادت به من نبود؟ من ...   بودی؟ من جر

 کامران با اضطراب گفت: 

قول یم دم! به خدا  نیم دونم چیشده.  درستش یم کنم-

 . هنوز  هم ...  من هنوز شوکه ام

 م . کیفم را چنگ زدم و گفتم: با بافی مانده ی توانم برخاست

 باید برم! -

 با هم یم ریم!  صپی کن-

ون از کافه.  ن تکان دادم و پاتند کردم به بپ  رسم را به طرفی 

باد رسد که خورد به صورتم نفسم برگشت.  دستم را یم 
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دم وسط قفسه ی سینه ام و یی هیچ فکری  برای آنکه 
فشر

 به کجا یم روم؛ قدم بر یم داشتم. 

 

 ۶۱۰#پست

 

 

 صدای کامران آمد: 

 توام!  آشا! بیا سوار شو! آشا با -

گیح و منگ برگشتم نگاهش کردم. پشت فرمان  بود! 

خشکم زد. کامران من ، مردی که آنقدر دوستش داشتم و از 

کودگ با او رشد کرده و عاشقش شده بودم؛ تمام کاخ هایی 

با  که ساخته بودم را آوار کرد. مساله ی کوچگ نبود! 

 خواهرم، خواهر کوچکم  که سالها از او کوچکپی بود ؛

خواهری که فکر یم کردم برای کامران هم حکم خواهر 

 کوچکش را دارد ؛ همبسپی شده بود! 

 به خواهرم تعرض کرده بود! 
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ن تکات دادم. نه حقیقت نداشت! من و  رسم را به طرفی 

 کامران مال هم بودیم. 

 

 ۶۱۱#پست

 

 

یکدیگر بودیم. او خودش کلمات را  معشوق بودیم. حالل

 . نه باورم نیم شد!  تمخواند و من بله را گف

ه ی ناکجا بودم و تصاویر در ذهنم استپ  انگار زیادی خپ 

ده شدن بازویم از جا  شده بودند که یک لحظه از فشر

 پریدم. تکان سخنی خوردم. کامران گفت: 

 آشا جانم! دورت بگردم! -

 داشتم جز خودش؟ چه ستوین . چه پنایهمن بغضم ترکید 

سباندم به سینه اش و استوارتر از خودش؟ رسم را چ

 نالیدم: 

 نابودم کردی !  -
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د:   دست گذاشت پشت کتفم و بیشپی من را به خودش فشر

آشا به جون  خودت قسم ! به ارواح خاک پدر بزرگم. به -

 تمام مقدسات قسم که من نیم دونم چیشده! 

 با ناامیدی  نگاهش کردم:  تکیه از سینه اش گرفتم و 

؟  وای نفهمیدی؟ باشه! ویل با این - یی آبرویی چکار یم کنن

ن  کامران! وای... چرا با این آدما موندی؟ چرا توی چاه معی 

 افتادی؟ چرا... 

 تند تند اشکهایم را پاک کردم: 

انقدر حرفای من و مریم رو باور نکردین تا این اتفاق ها -

 نیم شه! افتاد . دیگه هیچر درست 

 اخمهایش در هم رفت: 

 من درستش یم کنم! -

 و حوصله گفتم: یی حال 

 درست نیم شه...نیم شه... -

و راه افتادم و او هم دیگر نگفت بمان! اضار نکرد...هر دو 

مبهوت و بیچاره بودیم. هر دو در خودمان گم شده بودیم. 
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ناگهان آنقدر پیاده رفتم و آنقدر اندوهم را فرو دادم که 

 خودم را در الیی خانه ی مریم دیدم. لب زدم: 

... خا...خانم دک-  پی

ن ولو شدم.   و روی زمی 

که باز کردم ؛ روی کاناپه ی خانه ی مریم بودم. عماد چشم

 و مریم هردو کنار بودند. عماد تا چشمان بازم را دید گفت: 

بهت گفتم زود به هوش میاد! نبضم را چک کرد. -

 ر چشمم و چشمم را وا کرد: انگشتش را زد زی

ی آشا؟ -  االن بهپی

جلوتر آمد . دستم را بوسید. رس تکان دادم. مریم 

 چشمانش از گریه خون شده بود. گفت: 

 چیشده عزیز خواهر؟ چرا اینطوری شدی؟ چرا؟-

چشمانم را بستم. عماد ناامن بود، قابل اعتماد نبود. نیم 

 صدا یم از گوشه ی چشمم یی توانستم حرف بزنم. اشکم

ریخت.  عماد هر چقدر در کارش حرفه ای و متعهد بود؛ در  

 روابطش  ناامن  به نظر یم رسید! زمزمه کردم: 
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 مریم منو بپی خونه! -

 عماد گفت: 

احت - ن جا بمون و اسپی آشا ! فکر یم کنم چند ساعنی هی 

 کن! مریم به  آال جون اطالع یم ده! 

 به زحمت برخاستم: 

 نه ! باید برم خونه! -

ت و برادریش گل کرده بود:   عماد ول کن ماجرا نبود. رگ غپ 

 بفهمم جر شده! شاید بتونم کمکت کنم!  باید -

د. دستم را نوازش کرده بو مریم از ناراحنی من خودش را گم

 داد: 

 بگو جانم! -

 تنها ایده ای که به ذهنم آمد این بود: 

میومدم پیش مریم که یه  نفر توی خیابون خلوت داشتم-

ن شد.  یم خواست اذیتم کنه! گردنبندمو برد جلوی روم سپی

ن توی جوی آب . زحمتام به هدر و تموم طر  اج هام ریخیی

 خونه! برم یم خوامرفت و به شدت ترسیدم! االن
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 مریم به چشمانم زل زد. عماد گفت: 

ی! چهره اش یادته؟ - لعنت بر پدرش! پاشو بریم کالنپی

ف!   سنش چقدر بود؟ جر تنش بود! یی رسر

 من نگاه از مریم نگرفتم : 

صابم متشنجه! مریم تو نیم خواد! حوصله اشو ندارم! اع-

 رو خدا منو بپی خونه! 

ی جای خودش نیس ن  ت. و برخاست: مریم حس کرد که چپ 

 !  حمیده خانم زنگ بزن آژانس! بذار لباس بپوشم-

عماد مشکوک به مریم نگاه کرد. او هم به ما اعتماد 

 نداشت: 

 نیست. خودم یم برتون! الزم-

 مریم هیچ  مقاومنی نکرد: 

! فکر یم- کردم یم خوای بری مطب . زود آماده یم   چه بهپی

 شم. 

خانه دادزد:  ن  و رو به آشپر

 حمیده جون واسه آشا یه لیوان آب پرتقال بیار! -
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 پشت رسش رایه شد. مریم رفت و عماد هم

ن هم آغویسر با آواز یه پس یم  من تصویر کامران را در حی 

 زدم. دوباره جان یم گرفت در ذهنم و دوباره  و دوباره. 

 

 ۶۱۲#پست

 

 

مریم از  زور تعجب و عصبانیت دستانش را به روی 

د و  در سکوت اتاقم اشک یم ریخت و  دهانش یم فشر

خودش را تکان یم داد. من وارفته و افشده گوشه ی اتاق 

 زانوهایم را بغل کرده بودم . 

ی فکر کنم. حنی  ن آنقدر حالم بد بود که نیم توانستم به چپ 

 . خودم محتاج دلداری بودم! مریم را هم دلداری نیم دادم

د. آواز  در اتاقش  مامان و بابا مهران با عماد در سالن بودن

پنهان شده بود. بابا مهران با هر بدی که داشت اما اجازه 

ون درز پیدا کند. عماد  نیم داد مسایل داخل خانه به بپ 

برای همه حکم یک غریبه را داشت. مامان و بابا مهران به 
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ی نبود.  خویی جلوی او  ن خپی نقش بازی یم کردند. از معی 

ادن نقشه ی شوم دیگری نیم دانم کجا در حال ترتیب د

بود.  حس بدی داشتم.  مریم به زحمت به من قرص 

 آرامبخش خورانده بود. داشتم  کم کم یم خوابیدم! 

ن مریم  را نفهمیدم. فقط گریه های از رس ناچاری اش  رفیی

 در ذهنم ماند.  

 امران را پاسخ نیم دادم.  تماس های ک

اباوری نیم خواستم بیش از آن بشنوم. من هنوز در ن

غوطه یم خوردم. هنوز نیم دانستم باید چکار کنم.  هیچ 

کیس حواسش به من نبود. به منن که داشتم تلف یم 

شدن. حجم اتفاق آنقدر بزرگ بود که ذهن همه را آشفته 

 و درگپ  آواز کرده بود. 

مان موعد نابودی بود! وقنی با حال پریشان سه  روز بعد ه

خانه رفتم و آن حجم  ن از  کار و پخت و پز را دیدم  و به آشپر

 دو زن دیگر که به کمک آرزو آمده بودند؛ متعجب شدم. 

ت کرده بود؛ گفت:   آرزو که از دیدن من در آن وضع  حپ 

 چقدر رنگ و روت پریده! -
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 ۶۱۳#پست

 

 

 بوی پیاز داغ  زیر دلم زد: 

 چقدر بوی این پیاز بره آرزو! -

 آرزو یی توجه رفت رساغ یخچال و گفت: 

 رات شپ  گرم یم کنم قربونت برم! چرا انقدر بدحایل تو؟ ب-

 پوزخند زدم: 

؟ تو دلیل بدحایل منو نیم - ین ن آرزو خودتو به اون راه مپ 

 فهیم؟ 

منده و ناراحت رسبزیر شد:   رسر

کاری ساخته یم دونم دورت بردم ؛ اما از دست من چه  -

 ست؟

 راست یم گفت. از دست او کاری بر نیم آمد. 
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بوی پیاز داغ  پریشانم کرده بود. دستم را جلوی دماغم 

 گرفتم: 

 پنجره رو باز بذار خییل بوی این لعننی بده! -

دو زین که در حال کار کردن بودند ریز ریز با هم حرف یم 

 زدند  . گفتم: 

؟- ن  باز واسه جر مهموین گرفیی

 سوایل نگاهش کردم. گفت: آه کشید. من آرزو 

 خاک بررس من !چطور بگم؟! -

رفتم کنار پنجره تا هوای تازه و رسد به مشامم برسد. شاید 

 کمپی حالم بهم بخورد. 

 آب از رس من گذشته ! بگو چیشده؟! -

 خواستگاری آوازه! -

دستم را گرفتم به نرده های پنجره که سقوط نکنم. عوق 

خانه بزدم. پشت رس هم و ا ن ون دویدم. در آیینه ی ز آشپر پ 

رسویس بهداشنی صورت خیسم را نگاه کردم. رنگ پریده و 
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بیچاره به نظر یم رسیدم. خواستگاری؟  این بود ته ماجرا؟ 

 یم خواستند مساله را اینطور حل کنند؟

به اتاقم رفتم و تند تند لباس پوشیدم. مگر یم شد؟  پس 

 چه یم شدیم؟من و کامران

ن صدایم زد محل نگذاشتم.  رفتم به غ هر چه مامادر با 

خانه ی عمو سامان.  رویا جون  به استقبالم آمد. کرانه 

 پشت رسش بود.  یی مقدمه پرسیدم: 

 کامران کجاست؟-

ن آمد و گفت:   رویا جون تک به تک پله های ایوان را پایی 

 بیا بریم داخل برات توضیح یم دم! -

 یی توجه گفتم: 

؟ کار مهیم دارم! کامران رو ص  رویا جون لطفا -  دا یم زین

 دست گذاشت روی بازویم. کرانه گفت: 

- 

 

 ۶۱۴#پست
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 . ن  رو نابود یم کنی 
؟ شماها این دخپی  بفرما مامان!  یم بینن

 و زد زیر گریه!. رویا جون به التماس گفت: 

 آشا جان ! -

 من یم خوام منطقی حرف بزنیم. باید برات توضیح بدم!  

اهش کردم. سکوت کرده بودم. چه یم یی حس و حال نگ

 توانستم بگویم. او با همان حالت ملتمسش گفت: 

حال عموت بده!  بخدا نیم دوین چه شوگ بهش وارد -

 شده. ما مجبوریم! این آبرو و حیثیت و برادری در میونه! 

ازویم پس زدم و پشت کردم به آنها و با دستش را از روی ب

ون رفتم. جلوی ن ایستاده بود. با  قدمهای تند بپ  در باغ معی 

نگاه جدی و اخمهای درهم. رس تاپایم را نگاه کرد. از کنارش 

 رد شدم آنقدر حالم بد بود که ترسم را فراموش کرده بودم. 

ن گفت:   معی 

 آشا یه چند دقیقه  به حرفام گوش بده! -
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گاهش نکردم. دیگر او و حربه هایش برایم حنی ن

 دادم. گفت:  نبودند.  به راهم ادامهمهم

 من یم خوام کمکت کنم! -

 اشان. 
ی

ن کمکم کند! لعنت به همگ ن مانده بود که معی  همی 

پاتند کردم به طرف خانه ی کامران.  در زدم. با کف دستم 

آنقدر روی آهن رسد کوبیدم که دستم کرخت شد. طول 

کامران در را باز کرد. کنارش زدم و وارد حیاط   کشید تا 

 شدم. او گفت: 

 چکار یم کنن آشا؟ اینجا -

 و صدایی که از زور فشار عصنی بیجان بود 
ی

با همان وارفتگ

 گفتم: 

 داری یم ری خواستگاری آواز؟-

 مجبورم! به خاطر بابا ، به خاطر عمو و خانواده مجبورم! -

؟ -  پس من جر

 رس بزیر شد: 
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آشا ! حال من برتر از تو هست. مجبورم. بابا  متاسفم-

!  حالش بده. عمو و آال ج ن ون اومدن و همه چیو بهش گفیی

 بابا گفت باید با آرزو ازدواج کنم! 

 بلند خندیدم: 

؟ تو به من قول دادی - ؟ اصال منو یم بینن
ی

ن سادگ به همی 

کامران! پس تکلیف من جر یم شه؟ من که بهت اعتماد 

حرمیم. مگه نه؟ تو منو تصاحب کردی! کردم. من و تو م

 من چیکار کنم؟

 کالفه نگاهم کرد: 

 

 ۶۱۵#پست

 

 

عمو گفته اگر تکلیف این یی آبرویی رو روشن نکنم ازم -

ن کافیه که کل حیثیتم رو لز دست بدم.  شکایت یم کنه. همی 

کارم رو هم.  من گرفتار شدم. من یک تار موی تو رو به 
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مجبورم ! یم فهیم؟ من توی  صدتا مثل آواز نیم وم. ویل

 ست! هچل افتادم. عمو به هیچ ضایط مستقیم نی

اشک نیم ریختم . حجم ناراحنی ام  باالتر از آن بود که 

گریه کنم! انگار چشمه ی اشکم هم خشکیده بود. کامران 

 مقابلم ایستاد. دست کشید به موهایم: 

 متاسفم آشا! من عاشقتم  ویل ... -

؟ عشقت رو به مصلحت -  ویل جر

؟ چرا  ثابت نیم کنن که این ها نقشه بوده. چرا   یم فرویسر

 منو یم خوای؟ یم ا
ی

؟  چرا نیم گ ز حقت دفاع نیم کنن

دوین درد من این نیست که با تو خوابیدم! درد من اینه که 

جز تو کیس رو نیم خوام. نیم تونم بخوام!  چرا بهشون 

 که به من تعهد د
ی

 اری؟نیم گ

 دور و ورم را نگاه کردم: 

قرار بود اینجا خونه ی امنمون بشه! قرار بود این بوته -

های  ادرییس گل بدن. منو تو اینجا عاشقی کنیم! نکن 

 !  کامران! منو  نابود یم کنن

 سکوت کرد! 
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 ۶۱۶#پست

 

 

 

صمم بکم ایستاد و فقط  زجر کشیدن من را تماشا کرد. 

پایش افتادم  و او زیر بازویم را التماسش کردم. حنی به 

 گرفت و بلندم کرد. در حایل که اشک یم ریخت گفت: 

آشا!  بذار این جهنم کمپی منو بسوزونه! من دارم  برو خونه-

م. بذار فکر کنم. یم خوام تنها  از زور فشار عصنی یم مپ 

 باشم و فکر کنم.  برو! 

ن هیچ برگشنی ندارد. یم دانس تم یم دانستم که این رفیی

ن عشق چندین ساله امان نشسته. عمو  نابودی در کمی 

 و سامان حجت تمام بود برای کامران. ارج و 
ی

قرب خانوادگ

خوشنایم اشان برایشان ارزشند بود.  من شانس کیم 

دم. دست خورده  داشتم. منن که خودم را به کامران سپر

 شدم.  دل دادم و حاال رسم یی کاله مانده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2618  

اب شده بود. کوچه خلوت بود و من حال دنیا روی رسم خر 

ن   به آن جهنم را نداشتم.  اما جایی هم برای رفیی
ن برگشیی

 نبود. 

ی عمو آمدند و  آواز را خواستگاری کردند. شب خانواده   

من از پشت دیوار راهرو نگاهشان کردم. آواز خوشبخت و 

 جذاب به نظر یم رسید. 

 

زده بود. کامران  اما با مهارت تمام خودش را به مظلومیت

اخمالود بود! بابا و عمو آهسته حرف یم زدند. رویا جون با 

ینن پخش یی مییل انگشپی  انداخت به دست آواز و آرزو شپ 

 کرد. من همانجا پشت دیوار سقوط کردم. 

چشم که باز کردم؛ روی تخت بودم. کرانه کنارم نشسته 

 بود . چشمانش رسخ بودند. گفتم: 

 تموم شد؟-

 داد:  رس تکان

منده ام! -  رسر

منده ای؟-  تو چرا رسر
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 معنای عشق چیه! چون ناراحتم برای تو! چون یم دونم-

 کامران باید ناراحت باشه! -

مجبورش کرد. حنی کامران گفت تو رو یم خواد. اما عمو -

م دست  عمو گفت عشق و عاشقی رو ول کن ! به دخپی

! گفت شکایت یم کنم و تا تهش یم  زدی و باید عقدش کنن

ه پزشک  رم حنی اگر آبروریزی بشه!  یم خواست آواز رو بپی

! باورت یم شه آواز خودش نا مه گرفته بود! اون قانوین

 دخپی بچه فکر همه جا رو کرده بود!  

 باورم یم شه! آواز یه بیمار روانیه! -

 نقشه کشیده-

 

 ۶۱۷#پست
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 تو رو  
ی

واسه کامران؛ اما مظلوم نمایی یم کنه! یم خواد زندگ

نابود کنه. آواز ولع اینو داره که  عشق دیگران رو تصاحب 

  کنه

 بیچاره من! -

 ی! خییل ضعیف شد-

 کرانه ! -

 جونم؟-

 جهنم برم. دوست دارم گم و گور بشم ! یم خواد از ایندلم-

 دست کشید به موهایم و با تاثر گفت: 

 راه چاره نیست!  فرار -

 

 بمونم و خوشبخنی و رابطه اشون رو ببینم و زجر بکشم؟-

 جواب نداد. گفتم

 

 پاشو برو! من خوبم! مریس که کمک کردی! -
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 اخل کرد: مامان از در رسش را د

 بهپی  شدی آشا؟ -

جوابش را ندادم. نامادری بهپی از او بود. او که یم دانست 

از هم خودش را به آن من چطور دلبسته ی کامران بودم و ب

راه یم زد.  او که من را فدای آواز کرد. دل بریدم. همان دم 

 از 

 همه اشان دل بریدم! 

د بود. نفهمیدم نوروز چطور از راه رسید! مدام حالم ب

س داشتم و اشک یم ریختم. تارک دنیا شده بودم. مثل  اسپی

مجسمه عمل یم کردم. مریم دلداری ام یم داد. آواز نیشپی 

 زد . زخم ها زهر آلود بودند و من نحیف یم شدم. یم

فریماه  هر چه یم کرد آرام نیم شدم. انقدر بد احوال بودم 

 جلوی در که به خاطر من به ایران آمد. یک روز ناگهاین 

ن شد. تغیپ  کرده بود! خوش اندام تر ، زیباتر و  اتاقم سپی

 خییل خوش لباس! ساعتها کنارم ماند و دلداریم داد. و 

آنقدر درگوش مامان خواند تا اجازه دهد ؛ برای بهپی شدن 

حالم با هم به ویالی شمال برویم. اواخر فروردین بود! از 
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دیگر  رساغم نیامده   همان روز دیگر کامران را ندیده بودم. 

ن پشت  بود. کیس از او در خانه با من حرف نیم زد. همه چپ 

یم گرفتند. مامان  یک هاله از انکار مخقن بود. من را نادیده

ن حالم  مدام قرص تقوینی برایم یم خرید و من از همه چپ 

 و هر چه به آن وابسته بود ؛ دل 
ی

بهم یم خورد. از زندگ

 بریده بودم . 

 

 ۶۱۸#پست

 

 

 

ن را مهیا کرده بود.   با فریماه به شمال رفتیم. مامان همه چپ 

دوباره داد.  با او ویال آماده پذیرایی بود. فریماه  به من جان 

و او همدمم شده بود.  درد  و دل یم کردم. اشک یم ریختم

یم زدیم.  من مدام از خاطراتم با کنار دریا یم رفتیم و قدم

. فریماه یم گفتم و او از  کامران  موفقیتش در دیی
ی

کار و زندگ

 یم گفت: 
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!  این آدما از خداشونه که تو از - وقتشه دور بیسر

 ون! بیا پیش من! زندگیشون بری بپ  

 چجوری؟-

کت توی کالس های - رضایت مامانت رو بگپ  و بیا واسه رسر

. یه آدم  طراج!  بعد من کارت رو درست یم کنم که بموین

ارم که خییل زود اقامتت رو مهیا یم پولدار و پر نفوذ رساغ د

 کنه. 

 چطور از کامران دور بشم؟ -

 کنن کامران یم همونطور که اون از تو دور شد! تو فکر یم-

تونه از دست آواز خودشو نجات بده؟ حنی اگر اینطور هم 

باشه زمان بر هست.  مگر اینکه خود آواز  هسته بشه و 

ایم بخوای زانوی غم بره رساغ یگ دیگه. تو چرا توی این ت

؟ ی و روز به روز افشده تر بیسر  بغل بگپ 

 

 ۶۱۹#پست
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از فردا  خپی فرصت خوبیه که به زندگیت بریس. هیچگ 

نداره.  خودتو قوی کن. روی پای خودت بایست. واسه 

 انتقام از این آدمها خوشبخت شو! 

! من که نیم تونم با کیس باشم! جز کامران -
ی

راست یم گ

 یم خوام. هیچگ رو ن

 

 .  حداقل اینطور یه کم رسگرم یم شم 

 تو یی -
ن خب  بهش فکر کن! راه حل خوبیه! نذار فکر کین

  عرضه ای! 

 

 من به فکر فرو رفتم.  فریماه گفت: 

یم خوام امشب واست یه غذای عریی درست کنم. -

؟!   موافقی

 

 زدم. دستم را کشید و گفت: 
ی

 لبخند ساختگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2625  

خونه!  یه مو - ن یم ذاریم. بهت زیک خوب همبیا بریم آشپر

گفتم یه دوست عرب لبناین دارم که خواننده ست؟ البته 

 نیست.. اما آینده ی درخشاین دارههنوز اونقدر ها معروف 

 . اسمش جبل هست. 

ن آنکه پشت کانپی یم نشستم گفتم:   حی 

- !  چه اسم عجینی

 او پیاز ها را پوست یم کند: 

 استواره! اسمش مناسبشه! مثل یه کوه  مستقل و -

 نکنه دوستش داری! -

 

 دستش از حرکت ایستاد: 

 نه! مناسب من نیست... -

 

پیازها را تفت داد و سپ  را اضافه  کرد و مشغول کارش شد. 

 و من دوباره همان حال بد  به رساغم آمد. گفتم: 

- 
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 ۶۲۰#پست

 

 

م!   این اواخر از بوی پیاز داغ بدم میاد. مدام تهوع یم گپ 

اهم کرد. من  گیج بودم. عوق زدم و به با چشمان گرد نگ

رسویس بهداشنی رفتم. وقنی برگشتم اجاق را خاموش کرده 

 و سیگار دود یم کرد. گفتم:  بود 

 چیشد؟-

 آخرین پریودیت گ بوده؟-

 لبم را گزیدم: 

 وا چرا؟! -

 حریص گفت: 

 خییل احمقی آشا! خییل.. -

 متوجه نیم شم! -
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و یکهو دنیا روی رسم و به تاری    خ آخرین پریودیم فکر کردم 

 خراب شد! 

 روی صندیل سقوط کردم.   فریماه گفت: 

 ! من یم رم داروخانه و میام-

 نه! -

 این را با ترس گفتم و او اخم کرد و گفت: 

! باید ززودتر بفهیم . هر چه - انکار فایده ای نداره دخپی

!چه شانیس داشنی که توی خونه کیس متوجه  زودتر بهپی

 اگر شده  ربطش داده به افشدگیت. این حالت نشده. یا 

 بیشپی من. وقنی دو خط 
ی

و فهمیدن مصادف بود با بیچارگ

ا روی بینی ک دیدم ؛  مثل آدیم بودم که درونش قرمز ر 

ی نیست. یک جلد  خایل ، یک عروسک  ن هیچ چپ 

ترسناک! من بچه ی مردی را در شکمم داشتم که ؛ با 

 خواهرم  نامزد کرده بود. 

فرزندی بود که وجودش برای  حاصل عشقمان

 هیچکداممان  شگون نداشت.  لب زدم: 

 چطور  سقطش کنم؟! -
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ه ن  گاهم کرد. فریماه خپ 

او همیشه دوستان زیادی داشت. همان ها که باهم مراوده 

یم کردند. همان ها که روزی یار غارش بودند به عرص 

نرسیده قرص را به دستش رساندند. دو تا قرص  در یک 

 نیویم براق! جلد آلوی

ن با چنگ و دندان رحم  بعدتر درد بود و خون و اشک.  جنی 

خواست بماند و  من یم خواستم برود.   را چسبیده بود. یم 

تنها شانسم این بود که با فریماه در آن ویال تنها بودم. کیس 

که نیم شناختم برایم رسم زد.  فریماه دکپی باالی رسم آورد 

ن به ، درونم پوچ تر .  و باالخره  همه چپ  پی شد. درد من کمپی

 ...  و امیدم کمپی

 

 ۶۲۱#پست

 

 

 ست یم دهد؛ وقنی زین جنینش را از د
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انگار بخیسر از روح وقلبش را از دست داده . بخیسر که تا 

ابد جایش خایل یم ماند. از دست دادن یک موجود زنده 

 یم کند و وصل به  حیات تو هست 
ی

که درون آدیم زندگ

آن بند حیایی اش از ناف ست. با  ول شدنخییل ترسناک ا

 
ی

مادر را مادر و متوقف شدن تپش قلبش؛ انگار تمام زندگ

بهم یم ریزد. یک عزاداری ابدی در ذهن مادر بافی یم ماند. 

ی از  ن یک موجود زنده و جلوگپ  از یک کار شنیع! کشیی

آمدنش به جهان! یعنن وقایع بسیاری را متوقف کردن!  

شدن؛ زن احساس پوجر یم کند. مخصوصا بعد از آن تیه 

ن حاصل رابطه ای عاشقانه باشد. اگر که پدر  ن اگر جنی  جنی 

 را با تمام وجودش دوست بدارد. 

آن زن افشده ی دل بریده ای که جهان برایم من شدم

ی شد.   خاکسپی

درست است که از نظر جسیم به یگ دوهفته نیاز داشتم 

ماهها وقت الزم داشتم که  تا نرمال شوم؛ اما از نظر روج

با فقدان بسازم . من شدم  گیل پژمرده که ناگهاین خییل از 

ایع را پشت رس گذاشته بودم؛ عشقم را از دست داده وق

را با بودم. خواهرم به من خیانت کرده بود، حاصل عشقم
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درد فراوان از جان کنده بودم و ااین که به کیس هم نیم 

ن بود. حنی به مریم  توانستم توضیچ بدهم بدتر  از هر چپ 

ی نگفتم.  ن  هم چپ 

ن  ن فریماه ؛ تنهبا برگشیی اتر از قبل شده بودم. به تهران و رفیی

کز کردن هایم طوالین تر و نگاهم به دنیا خنن  تر بود. در 

جایی که معشوقم فاصله ی چنداین نداشت با خودم 

مبارزه یم کردم که به یادش نیافتم.  در میهماین و جمع 

ضن نیم شدم. و کامران هم کامال پنهان شده بود و رفت حا

 د. و آمدش  به خانه ی ما صفر مطلق بو 

خودم را در طرح ها و الگو ها غرق کردم. تالش مامان برای 

بود.  و وقیح ترین آدم خانه برگرداندنم به خانواده ناکام

 آواز بود! هنوز هم

 به دیی کیم شک داشتم؛ با اتفافی 
ن که افتاد ؛   اگر برای رفیی

 مرص تر شدم که دل بکنم. 

در  تولد آواز بود . و میهماین کوچگ گرفته بود! من 

 چویی نشسته بودم. مامان در حال 
ن خانه پشت مپ  ن آشپر

آورده بود  انجام دادن کار بود.  لواشک هایی که آرزو برایم

 یم خوردم و به آن دو که در تکاپو بودند نگاه یم کردم. 
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 ه
ی

اهن تابستانه مامان تازگ ا موهایش را کوتاه کرده بود  . پپ 

؛انگار که جزو جدایی  تنش بود . این اواخر زیاد کار یم کرد. 

ناپذیر این صحنه باشد؛ ظرف یم شست. دهانم ترش بود.  

 ماملن گفت: 

 

ن حاال - نخور این لواشک ها رو. مگه خدا گفته که باید همی 

؟ باز معده درد یم گپ   ی و یه باید دردرس همه رو تموم کنن

. من دیگه بهونه ای برای این درمانگاه بردن تو ندارم  بکیسر

 ! 

ا ب  هایی که یم کشیدم و اعصاب اخپ 
ی

ه خاطر تمام گرسنگ

 متشنجم. معده دردهای شدیدی یم گرفتم 

 نق زدم: 

 

 ۶۲۲#پست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2632  

مجبور نیسنی که منو اینجا نگه داری! بذار برم! کیس منو 

دارم زجر یم کشم ویل تو خودتو توی این خونه نیم خواد. 

 به اون راه زدی. مگه نیم گفنی برو یه ور دنیا درس بخون؟

 االن یم خوام برم ...  

 

 اون یه ور دنیا رو مهیا کن ! نذار زجر بکشم مامان!  

 بشقاب را کوبید درون سینک: 

 

ندارم! بس کن! آروم ببند دهنتو آشا! به خدا دیگه توان-

وقایع و اون تهمت ها و جریان های  بتمرگ یه جا. با این

 اخپ  من روی تقاضا از بابات رو ندارم. 

 گفتم: 

ن یه کار رو برام بکن! - من یم خوام برم  درس بخونم.  همی 

یم خوام برم کالسهای طراحیمو تموم کنم. خواهش یم کنم 

 مامان باهاش حرف بزن! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2633  

برگشت و نگاهم کرد. نیم دانم چه دررسش یم گذشت. آه 

 د و رو به آرزو گفت: کشی

 درسها رو تموم کردی؟-

 آرزو گفت: 

ن مبله آال خانوم. فقط منتظر - ن رو بچیین شام رو بیارن که مپ 

 و ... 

ن ! - ن بزرگه رو بچینین  بگو مپ 

خنده ها بلند بودند. رس سام آور !  عصنی بودم. قیچر را 

 کوبیدم درون سینن و گفتم: 

 

ن! رسم درد -  یم کنه! مرده شور خنده هاشونو بپی

مامان آه کشید. تحمل نداشتم. یا حرف نیم زدم و یا اگر 

 آمد زهرآلود و زخم زن یم شد.  حرفم به زبانم یم

 

ون را  خانه رفتم و از الی در بپ  ن برخاستم و به طرف در آشپر

. جمع جوانها بود. چشم چرخاندم. کامران هم  نگاه کردم
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نشسته و به بود. عبوس و یی حوصله روی یگ از کاناپه ها 

بقیه نگاه یم کرد. قلبم دیگر برایش تند نیم زد. دیگر نیم 

 توانستم 

 نادیده گرفته شدنم را به روی خودم نیاورم.  

 

ل خورد . من عقب رفتم. آواز  وارد شد . آنقدر  
ُ
یکهو در ه

از او تنفر داشتم که از دیدنش قلبم  به شدت درد گرفت. 

 نداخت. لبخند زد و نگایه به رستاپایم ا

 نفریی عمیق از او داشتم. 

 

من از نفریی آمیخته به حسادت. رفت به طرف مامان و  

اهن قرمزش زیباتر به نظر  پشت اندام موزون  او را که در پپ 

یم رسید نگاه کردم. بعد نگایه به لباسهای خودم انداختم. 

ی ساده ای که چسبیده بود به  ن کهنه  و بلوز خاکسپی جی 

 اندام الغرم. 

حوصله ی خودم را نداشتم. دیگر برایم مهم نبود که چه  

 شکیل هستم. 
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 ۶۲۳#پست

 

 گفت: ۰به مامان رو 

ه آشا نیاد توی جمع!   مامان! یم خواستم بگم بهپی

 ماتش  بودم. مات این همه نامردی و خودپسندی اش. 

 مامان با تشر گفت: 

 چرا؟! خواهرت چکار یم خواد بکنه مثال؟-

 زک کرد: آواز پشت چشیم نا

نیم خوام حال کامران رو بد کنه!همینطوری هم قابل -

 تحمل نیست! 

 گناه از اون بوده . بعد محل به من نمیذاره. 

 مامان با حرص گفت: 

 

 حرفا ممنوعه! ساکت باش ! بابات بفهمه بدش میاد! این-
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 دسنی به موهایش کشید: 

 

 از وقنی اومده مثل سگه! من نخوام این کنارم باشه باید -

ن که من چکار کن م. مرتیکه ی مغرور . کاش همتون بفهمی 

 مجبور شدم قبولش کنم. 

 

 و برگشت به طرف من و گفت: 

 

 اصال نظرم عوض شد . تو بیا!  -

؟ برو   زنا کز کردی اینجا که جر  شد. مثل پپ 
اخالقش بهپی

ن هم  داره رساغتو یم  یه لباس درست بپوش و بیا ! معی 

ه.   گپ 

 ار: من تکیه زدم به دیو 
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ه حوصله ی تو رو دارم، نه حوصله ی بابات رو.و نه ن-

هیچ کدوم از اون آدمهای آشغال رو .  اگر هم یم بینن 

 اینجام مجبورم...مجبور! 

 آواز وقیحانه داد زد: 

 

 توئه. -
ی

هر جر هست  بابای من بهپی از اون بابای مفنگ

! خدا رو شکر کن  که االن اینجایی

 

 دادم: دستم را در هوا تکان 

 

ن. ازتون متنفرم. -  مرده شور همتونو بپی

 مامان  جیغ کشید: 

 

 بس کنید...بس کنید منو دیوونه کردین! -

 آواز دهانش را تکان دادو یی صدا گفت: 

 حرومزاده! -
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و من مثل اسپند روی آتش از جا پریدم و حمله کردم به 

آواز و چنگ انداختم به موهای بلوند ش و گالویز شدیم. 

هوا رفته بود . در باز شد و بابامهران پا تند کرد  ایمان بهصد

 به طرفمان و نق زد: 

 

؟ -  چیکاریم کنن حروم لقمه؟ دخپی منو یم زین

 

دست پرقدرتش را انداخت دور بازویم و من را در یک 

حرکت از او جدا کرد . آواز خودش را جمع و جور کرد و 

حم. رون جوار برخاست.  لگدی به شکمم زد و درد پیچید د

 درونش 
ی

ن امید و زندگ ن رفیی به جایی لگد زد که مسبب از بی 

 بود

 

دستش را باال برد تا بکوبد به دماغم یا دهانم یا هر نقطه  

ی دیگری که کامران مچش را گرفت . چشمانش کاسه ی 

 خون بودند. اما با صدای آرایم گفت: 
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 عمو! -

 

 ۶۲۴#پست

 

 

بابا مهران چفت شد. نگاهشان در هم گره خورد . دهان 

را بود. بابا مهران  رو به آواز  نگاه کامران مثل شمشپ  بُّ

 گفت: 

 

ه رو من آدم یم - آواز...برو به تولدت برس عزیزم! این دخپی

 کنم.  

 

 کامران دست مرد را رها کرد و به من گفت:   

  

 برو توی اتاقت! -
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 گفتم:   اندم از کامران و به بابا مهرانمن اما نرفتم.  روبرگرد

 تا امروز از شما کتک نخورده بودم که خوردم! -

اض  م گذشتم. اعپی ن مگه من چکار کردم؟ من که از همه چپ 

نکردم! کار شکنن نکردم! فقط سکوت کردم و به پر و پای 

 کیس نپیچیدم! 

خانه شد. متعجب به همه ی ما نگاه  ن ن هم وارد آشپر معی 

 گفت: کرد و  

تونه؟ آبرومونو جلوی مهمو -  نا یم برین! چه خپی

 مامان روی صندیل نشست و گفت: 

ن منو دارین! -  شما قصد کشیی

من تمام تالشم را یم کردم که در برابر کامران اشک نریزم. 

تمام روزهای گذشته را مثل یک سنگ در برابرش دوام 

 آورده بودم. نیم خواستم بیش از این شکستم را ببیند. نیم

  خواستم  اندوهم را بیش از این ببیند. 

 بابا مهران تکیه زد به دیوار: 
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- 
ی

ن زدی گفتم از رسر بچگ وقنی اون تهمت ها رو به معی 

بوده ! گذشت کردم ! االن داری توی زوی خودم با منت 

 !  که آدم خوبه ماجرا تویی
ی

 یم گ

به زحمت رس بلند کردم و به چهره ی مکدرش چشم 

 دوختم: 

ن یم کنه! چرا باید به من بگه حآواز به م- رومزاده؟ ن توهی 

بابا ی من اگر هر جر بود حداقلش اینه که ما حروم زاده 

 نبودیم! 

 ! ن من شما رو بایای خودم یم دونم! چرا با من بد تا یم کنی 

! دیگه جر مونده ازم؟  ن  ببی 

ن رس بزیر بود! کامران دست کشید به پیشاین اش. من  معی 

 گفتم: 

مقدس ی مورد اعتمادم بودین. بابا مهران تو شماها آدمها-

 من بودی! مثل یه سوپر من! اما فقط 
ی

ترین آدم زندگ

 !  صالح دخپی و پش خودتو در نظر گرفنی

 بابا مهران تکیه از دیوار گرفت: 
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مساله ی ناموس بود! هرکیس باید تاوان اشتباهش رو -

 بده. باید ! 

 کامران گفت: 

ه بحث رو تموم- کنیم! آشا برو توی اتاقت   عمو جان! بهپی

 لطفا! 

د زدم. به مردی که فکر یم کرد هنوز آنقدر برای من پوزخن

 دلشکسته مهم هست که بخواهم به حرفش گوش بدهم: 

! تو آدم - آخرین کیس که یم تونه به من امر و نیه کنه تویی

 بزدل ! 

 رنگ کامران پرید. ادامه دادم: 

ن - ن بارها به من گفت که تو آدمهمی  اشتبایه هسنی !  معی 

 منو نابود کردی ! لعنت به تو!  اما من باورم نشد. تو 
ی

 زندگ

ون زدم. به اتاقم رفتم. به آن گور تاریک و  خانه بپ  ن از آشپر

 که وقتم را در آن یم گذراندم. 
ی

 یی شوق زندگ

گوشهایم را گرفتم تا صدای جشن و پایکویی را 

 نشنوم.وهیچ کس هم به رساغم نیامد! 
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 پیام  داشتم: عد از کامرانصبح روز ب

 ی من! کار واجب دارم! بیا خونه -

! چه کار  ن پیامش را چند بار خواندم. دو دل بودم برای رفیی

ی که بخواهد حال من را  ن واجنی وجود داشت؟ چه چپ 

 خوب کند؟

 

 ۶۲۵#پست

 

 

و جوابش را ندادم. وقنی متوجه شد که پسام را خوانده هم

 دوباره نوشت: قصد پایخ دادن ندارم ؛ 

 التماست یم کنم بیا!  خ اهش یم کنم آشا! لطفا بیا! -

 تمام شد. نوشتم: طاقتم

 کاری با تو ندارم!   من-

 نوشت: 
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 منتظرتم ! باید حرف بزنیم! خییل مهمه! من-

روزهای زندگیشان ؛ وقنی که فکر یم آدمها در تاریک ترین

م کنند تمام درهای امید به رویشان لسته شده  و با تما

توی ذهنشان به منطق و ناامیدیشان ؛ تما باز هم در هزار 

دنبال یک نقطه ی روشن ، یک امید دوباره و یا شانس 

ن کزده بودم که  بزرگ یم گردند. من با آنکه به خودم تلقی 

 ام 
ی

کامران از چشمم افتاده اما هنوز هم با تمام دلشکستگ

شد! وقنی به کامران فکر یم کردم . دلم زیر و رو یم 

ون زدم. برخاستم مانتوی ساده ای تن کردم و از خ انه بپ 

ظهر بود ؛ هوای انتهای اردیبهشت کیم گرم و خورشید 

 تابان بود. 

 کلید خانه اش را هنوز داشتم ؛

 

 ۶۲۶#پست
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اما در زدم!  بالفاصله بازکرد. داخل حیاط رفتم و او در را 

درییس ها بست .  همانجا ایستادم و به حیاط نگاه کردم. ا

دو طرفش پر از بوته  شکوفا شده بودند. یک راهرو  که در 

هیل عظیم الجثه ی ادرییس بود. با گلهای بنفش و صوریی  

و سفید. بغض کردم. جسم خنک درون جیبم را میان 

دم.   مشتم فشر

او به طرفم آمد و بدون هیچ تامیل من را سخت در آغوش 

همان بوی عطر گرفت. بعد از چند ماه در آغوشش بودم. 

 ن گرما! را یم داد. همان تپش قلب. هما

تکان نخوردم. او پارت فراتر گذاشت کیم من را از خودش 

د و بعد لبهایم  ا بوسید.   فاصله داد و دو ور صورتم را فشر

ون آمدم.  صاعقه ای در ذهنم اتفاق افتاد. از کرخنی بپ 

عقب راندمش و تالش کردم بر خودم مسلط شوم. هنوز 

تب ایم از رطوبت لبهایش خیس بودند. خودم را مدلبه

 کردم و گفتم: 

من نیومدم اینجا که با تو الس بزنم! بگو بعل از این -

؟   همهومدت چطور رساغ من رو گرفنی

 نایاور و رنجیده بود. گفت: 
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دیشب...دیشب خییل ناراحتت شدم. خییل دلتنگت -

 شدم. 

 آه کشیدم: 

برو رس اصل موضوع کامران! نه من اون آدم عاشق قبلم و -

 ار بود اینجا رو... نه تو اون مردی که قر 

 به اطرافم اشاره کردم: 

 اینجا رو برای من خونه ی امن کنه! -

- !  چقدر تلچن

 پوزخند زدم: 

؟ نکنه تو پش به نظر خودت تو الیق - این تلچن نیسنی

ی و من آدم خطا کار!   پیغمپی

 ملتمس گفت: 

آشا به تمام مقدسات من مقرص نیستم. من افتادم میون -

 مام تالشمو یم کنم که درستش کنم. به بازی شوم! دارم ت

؟ -  چطوری؟ هان؟ چرا داری خودتو گول یم زین

سم ؟  اصال بذار یه سوال بپر
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 منتظر نگاهم کرد: 

، عاشق دلسوخته ی من، مرد خوش قول و با پش - پیغمپ 

نامه ی پزشگ قانوین مروت؛ تو اگه مقرص نیسنی مس اون

 چیه؟  که یه پزشک معتپی مهرش کرده و تایید شده 

رس افکنده شد! زل زد به کایسر های کف حیاط. بلبل 

 کنپی باغچه  لم 
ی

آزادی چهچهه رس داده و گربه ی حانگ

 داده بود. گفتم: 

. من روزهای مخ- لص کالم اینکه بد طور دل منو شکسنی

م کردی!   یخنی رو گذروندم. یم بینن تبدیل به جر شدم؟ پپ 

اون حد برات ارزش اتفاق افتاده که حنی در وقایغ برام

قائل نیستم که یخوام برات توضیح بدم.چون خودم مقرص 

 لودم. خودم که با تو... 

 بغض کردم. به زحمت صدایم باال آمد: 

با عشقی  –با تویگ شدم! االن باید چکار کنم؟ با اون غم -

که از دست رفته، با تو، خواهرم و ناپدریم و...بقیه چکار 

. من کنم. همه ی شما کمر همت ب ن ه طرد شدن من بستی 
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با عالقه و عشق با تو همبسپی شدم. وای کامران وای که 

 مثل چشمام بهت اعتماد داشتم! 

ین آدم زندگیم هسنی من مقرص به جون خودت که مهم- پی

 نیستم! 

! تو بازیچه شدی ! اما چرا نگفنی - باشه! تو مقرص نیسنی

 آواز رو نیم خوام. چرا نگفنی ؟

 م و... آخه بابام و کار -

خب پس منطق  رو به عشقت ترجیح دادی! حرفن نیم -

مونه جز اینکه برات آرزوی خوشبخنی کنم. نیم شه گه 

ان؟! با موازین دین مغایرت داره دوتا خواهر زنت باشن! ه

 مگه نه؟! 

 با آواز یی -
ی

م آشا. دوام نمیارم. این زندگ من بدون تو یم مپ 

ه ی رس به هوا چند ر  وز دیگه یم زنه زیر بنیاده. این دخپی

ن بار با من..  ! اصال من شک دارم که اولی  ن  همه چپ 

 دستم را باال آوردم و ا  را وادار به سکوت کردم: 

ن من توضیحات - اضافه کافیه! اصل موضوع مشخصه. ببی 

ن تموم شده. قرار نیست همه ی عاشق و  و تو همه چپ 
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معشوق ها به هم برسن. منم نیم مونم اینجا که مزاحم 

 وشبخنی تو یا دیگری باشم. خ

؟- ؟ از جر حرف یم زین  جر

 یم خوام برم. -

 اخمهایش را در هم کرد: 

 با اجازه ی گ؟-

م؟ هه! نکنه فکر کردی از -  تو اجازه یم گپ 

 آشا  کارهای عجیب نکن! -

مغلطه کافن بود؛ من دیگر از حسادتش خوشحال نیم شدم 

.  حنی و قند در دلم آب نیم شد. فقط یم خواستم بروم

اگر مامان رضایت نیم داد  هم یک کاریش یم کردم.  جلو 

رفتم ؛ دستش را گرفتم و با دست دیگرم از جیبم آنچه 

ون آوردم و کف دستش گذاشتم. گردنبند زا بآورده بودم پ 

را رنگ ادرییس و کلید خانه اش که با الک قرمز باالی آن

 کرده بودم . 
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 ۶۲۷#پست

 

 

 به جان کندن گفتم: 

ن ما بود تمام شد!  بگو طالق دادم! بگو منو نیم  هر - جر بی 

 خوای و تمومش کن! بذل کن ! 

 مات به کف دستش بود. زدم به سینه اش: 

- !  بگو طالق دادم! بگو لعننی

 نگاهم کرد: 

 اینو یم خوای؟-

 چکید: اشکم

 آره همینو یم خوام! -

 خشک و یی هیچ حالت خایص گفت: 

 .   ردمل کبخشیدم!  بقیه ی مدت رو بذ-

 هر دو ساکت شدیم. او گفت: 
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محرمیت من و تو با قلبمون بود. من فکر یم کردم تو حنی -

اگر آدم بکشم هم زهام نیم کنن یعنن اونقدر به من اعتماد 

و درست کنم. اما با این  ن  تا همه چپ 
داری که  یم موین

 اوضاع... 

؟ مقرص همه ی این دردرسها تویی که با اونکه من- و یم دوین

 خواسنی هر دقیقه یه بهانه آوردی و یه وقت کیسر یم

 ! و رسیم کنن ن  کردی و نیومدی و همه چپ 

 بعیصن وقتها خییل زود دیر یم شه ! 

 . خییل زود .. 

 

 از کنارش رد شدم. 

حنی تنه زدم به او در را باز کردم و رفتم تا تصمیمم را عمیل  

 کنم. 

 

قولش  دو ماه دیگر گذشت. کیم آرام تر بودم. فریماه به

عمل کرده و کاری که باید را انجام داده بود. حاال بلیط و 
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، مقداری وسایل دیگر و کارت و  ویزای ، مدارک شناسایی

 پول هایم درون یک ساک در مزون بود. 

 به جایی دیگر  
ن بابا مهران از کمک کردن به من برای رفیی

 برای  درس خواندن  رس باز زد. گفته بود: 

- 

 

 ۶۲۸#پست

 

 

ی   که قدر نیم دونه، کیس که نمک یم خوره و نمکدان دخپی

 ین شکنه الیق  این نیست که کمکش کنم. 

یکه کافیه . باید خودشو ثابت  ن که توی اون مزون رسر همی 

 کنه! باید از همه عذر خوایه کنه. 

ن فریماه باشد.  ن باعث شد که تنها امید من برای رفیی و همی 

. مامان  در تاری    خ عقد آواز و کامران مشخص شده بود 

 تکاپو بود. من نقش آدم یی خیال را بازی یم کردم. 
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جواب نیم دام. سکوت کرده  دیگر عناد نداشتم. دیگر  

 بودم. کامران را از همه جا بالک کردم؛ 

ونش کنم در برابر  هر چند از قلبم هنوز هم نیم توانستم بپ 

در برابر حرفهای یاوه ی آواز، در  مامان  سوت یم کردم

 و هر چه به آن وابسته بود سکوت را بر حرف برا
ی

بر زندگ

 زدن  ترجیح داده بودم. 

 ران آمده بود. خاله به ته

خانه یک نقطه ی عذاب دیگر هم پیدا کرده بود. من بیشپی 

 وقتم را در مزون بودم. برعکس قبل ترها.  

ی درونم ن  مرده بود.  من دیگر آن آشا نبودم. چپ 

یم خواست با او وقت مشب آخر  تنها کیس که دل

بابا کاووس بود که با چای ذغایل که زمستان و بگذرانم

  شناخت پذیرایم شد.  با سعه ی صدر به تابستان نیم

دم.  بعد در خنکای نیمه شب باغ تمام حرفهایش گوش سپر

 وبه  آالچیق رفتم
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در تاریگ نشستم.  اما در این خانه هرگز آرامش نبود!  

ن  ه و به رساغم آمده بود. وارد آالچیق شد و من را پاییدمعی 

 گفت: 

؟ توی این  تاریگ؟-  اینجایی

 

 ندادم. روی نرده ها نشست و گفت: جوابش را 

حاال که تکلیف همه روشن شده فکر یم کنم وقتشه که تو -

 رو از آال جون 

 خواستگاری کنم! 

 باز هم جواب ندادم. او ادامه داد: 

 ستم همینه!  تنها دلیل اینکه هنوز اینجا ه-

 برگشتم و نگاهش کردم: 

 

 نقشه های شومت به ثمر خب دیگه واقعا وقتشه! تموم-

 رسید! همه ی این کارها رو کردی که به اینجا بریس درسته؟

 من کاری نکردم! -
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 پوزخند زدم: 

- ! ن  بس کن معی 

ن این منم آشا!  همون که یم خواسنی بهش دست  ببی 

 !  درازی کنن

- !   داری اشتباه یم کنن

تاریک درختان دستم را در هوا تکان دادم و دوباره به ازدحام

ه ماندم.    خپ 

 او گفت: 

 هر جور شده تو رو مال خودم یم کنم. -

درونم برآشفت ! اما من عادت کرده بودم که خودم را 

 خونشد نشان بدهم: 

 خب! قبوله! برو  هر کاری یم خوای بکن! -

 متعجب از رام بودن من نگاهم کرد: 

 کاسه ای زیر نیم کاسه ات هست؟  چه-

 شانه باال انداختم: 

 خسته شدم از دستت! -
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 لطفا برو! 

 دست در جیب دور و ورش را نگاه کرد: 

 پاشو بیا داخل اینجا خطرناکه! -

 چشمانم را فراخ کردم و با لحن پر طعنه ای گفتم:  

- ! ! این باغ یه هیوالی ترسناک داره که اونم تویی
ن ببی 

 مردتر از تو اینجا هیچ کیس نیست! خطرناک تر و نا

د و بعد رفت. همه عجیب و غریب کر در سکوت نگاهم

ن که به نظرم یک بیمار رواین   از همه معی 
بودند و بیشپی

 بود. 

و رفتم ! وقنی روی صندیل هواپیمای  شیک امارایی نشستم 

ون را نگاه کردم؛ هنوز هم   شکل بپ 
و از پنجره ی تخم مریعن

ر یم کنم. شاید  بهپی است بگویم هیچ نیم دانستم چکا

حاال در خانه هر کیس یر کار خودش  احسایس نداشتم. 

ن به مامان گفته بود که من را یم خواهد! بابا  بود. حتما معی 

کت بود، آواز  خوشحال بود از دزدیدن کامران و مهران رسر

به مراسمش فکر یم کرد. کامران در آسمان ها مسوول جان 

ی یم کرد. شاید در خانه ی عمو آدمها بود و آر  ن زو آشپر
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 کرانه ؛ رویا جون در تنهایی محله یم  سامان بعد از 
ن رفیی

خواند و عمو سامان با مرگ مبارزه یم کرد تا به جشن عقد 

پشش برسد . عقدی که کامران تمام زورش را زده بود تا 

ماه  ۴عقب بیاندازد  تا شاید فرجی شود  و نتیجه اش 

 ود. انتظار آواز ب

 افتاد ؛ من تمام آدمهایی 
 که هر کدام هر چه بود و هر اتفافی

 به نحوی بر من ظلم و جفا کرده بودند 

 پشت رسم رها کردم و رفتم.... 

 

 #حال

 

  ۶۲۹#پست

 

 

 

 کرانه با ذوق و شوق غذا یم خورد و از بازار حرف یم زد. 
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من به این فکر یم کردم تنها کیس که در گذشته جلوی  

 اشتباه است او بود.  ستاد و گفت کارشانمادرش ای

 
ی

کامران در آرامش لقمه یم گرفت و گایه به کیا هم رسیدگ

 یم کرد. 

رویا جون خییل زود دلخوری اش را از من فراموش کرده 

 بود. 

نی غذا یم عادی رفتار یم کرد. اما من در یط آن ساعت؛ وق

به مرور   پختم و کار انجام یم دادم تمام گذشته را مو به مو 

 یم کردم. 

 

ن یادم آمده بود؛ جزییات را  اصال از وقنی که دوباره همه چپ 

 بهپی درک یم کردم. نگاهها و رفتارهای گذشته ی آدمها را. 

خانه  ن ن کزدن آشپر ناهار را که خوردیم؛  کرانه مسوولیت تمپ 

 عهده گرفت و گفت: را به 

اقل توی لندن که هیچ وقت فرصت این کارا رو ندارم! ال-

 اینجا به یه دردی بخورم. 
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 راستش دستپختم هم افتضاحه!  

 کامران پش خواهرش را برد تا دستانش را بشوید. من گفتم: 

ی که به درد جامعه یم خوری و - در عوض تو یه خانم دکپی

ر کاریت شخصیت خودت رو هم ق  وی تر یم کنه! پرستپ 

 لبخند زد و دستکش ها را به دستش کزد: 

ن خب تو هم یه ه- مندی عزیزم! درسته یه وقفه بی 
پن

کارهات پیش اومده اما یم توین راه خودتو دوباره پیدا کنن و 

 ادامه بدی! 

اضافه ی زیتون ها را د ر ظرف در دار ریختم و به طرف 

 یخچال رفتم: 

ین نبودم. بیشپی دلم یم من از همون اولش هم آدم درسخو-

یچاره خواست دوخت و دوز کنم. حالمو خوب یم کرد. ب

کامران چقدر تالش یم کرد که منو رسبراه کنه اما همیشه 

 شکست یم خورد. 

 فکر یم کنم دوره های زیادی رو هم گذروندی درسته؟! -

 آره . یادته آرزو داشتم برم ایتالیا دوره ببینم؟ -
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 : رستکان داد. ادامه ادم

رفتم ! پیش چند تا طراح توی دیی کار کردم و فکر یم کردم -

 همیشه اونچه به یه ن
ی

تیجه ی عایل یم رسم . اما خب زندگ

 که ما تصور یم کنیم نیست. خییل وقتها سوپرایز داریم ! 

 کرانه برگشت ونگاهم کرد و تاکید وار گفت: 

! گذشته مهم نیست! -  تصمیم درست رو بگپ 

 

 #حال 

 ۶۳۰#پست

 

تجربه استفاده  دوین فقط یم توین از گذشته یه عنوانیم

 .  کنن

رو نیم توین از گذشته عوض کنن ! اما االن یم  تو هیچر 

 کنن و قدم درست برداری! به این علت 
ی

توین قشنگ زندگ

 که گذشته برات تلخ بوده؛ 

 قرار نیست خودت رو محدود کنن و فکر کنن حاال چیشده! 
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زو ترک کن! برو یه جایی که تو رو حنی اگر شده این جامعه  

 ! ن  با گذشته ات قضاوت نکین

 کامران بود که گفت:   این صدای

 

 خب کرانه ! -

 

بس کن این شعارها رو! بره جای دیگه؟ چرا؟ مگه قراره 

 چکار کنه؟ 

مگه اینجا جز خانواده کیس مطلع هست که چیشده و جر 

 آشا با بوده؟ آشا هیچ جا نیم ره! تصمیم درباره ی 
ی

زندگ

 منه! 

 با صدای محکیم گفتم: 

ی گفته؟ - ن ن چپ   گ یه همچی 

باب بازیم که تصمیم درباره ی زندگیم دست تو مگه من اس

 یا دیگری باشه!؟
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تکیه زد به کابینت. صدای خنده های کیا و رویا جون از 

 سالن یم آمد: 

نه ویل تجربه ثابت کرده که تو تصمیم درست رو نیم -

ی!   گپ 

ثانیه هر سه ساکت شدیم. اما من خییل زود به  برای چند 

 خودم آمدم: 

ها - ن رو ثابت کرده! اما تو از کجا یم دوین که تجربه خییل چپ 

؛ همه ی مسایل  از اولش قدم من اشتباه بوده! تو یه خلباین

ن و  ، هواپیما رو هم چک یم کین ایمنن رو هم رعایت یم کنن

ن درسته. اما یهو  یه اختالل ناگها ین و دور از ذهن همه چپ 

به وجود میاد و هواپیما در حال سقوطه! تو  اتمام تالشت 

یم کنن که مسافرا زنده بمونن ! اما نیم شه.  و در یه رو 

ی بر نمیاد!  ن  جایی دیگه از دستت چپ 

! فقط حرف و حرف....   تو با کفش من راه نرفنی

 امراه نرفتم اما یم دونم که از اولش نباید کار اشتباه رو انج-

داد. نکنه یادت رفته که چطور توی حیاط خونه التماست 

! پیش   خودت نگفنی بهش اعتماد کنم؟! کردم صپی کنن
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ی برای صپی کردن وجود نداشت!  - ن  چپ 

 کرانه پرسد میان حرفم: 

 بس کنید! من تمایل ندارم میون شما دوتا باشم! -

ن که هنوز مسایلتون رو حل    چطور زن و شوهری هستی 

 نکردین! 

 دل به دریا زدم: 

چون من حنی یادم نمیاد که چه موقع با ایشون ازدواج -

 کردم! 

ی و بدحایل من اتفاق افتاده. مریم یم گه من   توی یی خپی

شاهد ازدواجم. توی خونه عقد خونده شده. من با اون 

حالم ....اصال یادم نمیاد چه روزی بود! روزهای اول 

 خراب بود و آدما غریبه! حالم

 با چشمان فراخ به کامران نگاه کرد:  کرانه

 شما واقعا این کار رو کردین؟ -

 گفت: کامران  
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اون لحظه کار دیگه ای نیم تونستم بکنم! باید آشا رو -

حفظ  یم کردم. باید یه کاریریم کردم که کیس نتونه 

 نزدیکش بشه! 

هر چه فکر یم کردم یادم نیم آمد. چه روزها و شبهایی که 

نکرده بودم. روانشناسم یم گفت ؛"شاید  به آن لحظه فکر 

این کرده". مریم مغزم تعمدی یک رسی از خاطرات را بایگ

 یم گفت : 

تو خییل از حادثه ها و روزهای اول بعد از کما را فراموش -

 کردی! 

دلزده بودم.  کامران همه پیچیده بودن زندگیممن از این

 گفت: 

 

 ۶۳۱#پست

 #حال 

 

؟ فعال که آشا زن منه! -  حاال که جر
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وقنی طرف مقابلت هوش درست و حسایی نداشته اون -

 عقد درست نیست! 

 هم سند و مدرک هست! م-

 

 کرانه که به شدت عصباین بود گفت: 

 سند و مدرک! -

؟  واقعا درکت نیم کنم. چرا مثل یی سواد ها حرف یم زین

ا دوستم مثل یی سوادها حرف نیم زنم. من یم دونستم آش-

 داره و اگر کاری کردم از دلش خپی داشتم. 

ن تنها آرزوی آشا با من بود  نه. نزدیک ترین دوستهاش گفیی

 کنار من بودن! 

بغض کردم! این روی کامران را دوست نداشتم. کرانه به من 

 نگاه کرد. گفتم: 

آره خییل عاشقش بودم! خییل بابت عشقش هزینه دادم. -

 افن نیست! هنوزم عاشقشم! اما عشق ک
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ون زدم. رسد بود! اما  خانه را باز کردم و از ویال بپ  ن در  آشپر

 من شعله ور بودم. 

 

 #حال 

 ۶۳۲ت#پس

 

 تا دریا. رفتم

ساحل خصویص آرام بود. از اینجا و این ساحل خاطرات 

 زیادی داشتم. 

! دلم شکسته بود! تا کجا قرار بود؛   خویسر و بیشپی ناخویسر

ا باید به این عشق ادامه یم دادم. خودم را گول بزنم؟ تا کج

ن مرد واقغ زندگیم بود.  فکرش زا که یم کردم؛ کامران اولی 

آن روزی که من را  در آن باغچه گریان دید و در درست از 

آغوش کشید. از همان وقت که آن بوته ی رز را به من 

هدیه داد. من محتاج محبت بودم. محتاج یک داروی 

اییط فقط به چند کلمه آرامش و امید   قوی.  آدم در یک رسر

نیازمندست؛ در برابر داروی توجه و عشق، همه دواها  
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 محبت پدر را ندیده  ۶رای منن که تا رسابند. کامران ب
ی
سالگ

بوددم و تمام مردان اطرافم به نویع خطر محسوب یم 

شدند داروی قوی بود. آن پش نوجوان را مثل کوه یم 

 دانستم. 

ن  سالها زیر سایه ی محبت گاه و یی گاهش بودم و همی 

 را پر رنگ تر از عشق کرد. حنی وقنی در اوج 
ی

وابستگ

فاق ها افتاد و به دیی رفتم؛ بازهم جای امیدواریم آن ات

خایل اش بزرگ ترین خال زندگیم بود! اما این خال بیشپی از 

 من به کامران بود. 
ی

 وابستگ

 

 ۶۳۳#پست

 

 

 قوی هم از او داشتم. چرا که در آن روزها یک حس تنفر 

 ام و نیازم به وجودش مثل این بود که او  
ی

اما وابستگ

ثال قلبم یا شش هایم و یا عضوی اصیل از بدنم باشد. م

 مغزم. 
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اما حاال بعد از گذشت تمام وقایع و بعد از سخنی ها و 

ن ها به مرحله ای رسیده بودم که کیم عاقالنه تر یم  نداشیی

 ه کنم و به نقد بکشانم. توانستم رابطه ام را نگا

در واقع کامران با بردن من به خانه ای که آرزوی بودن و 

 کردن در آن را 
ی

داشتم و یی محبنی و گاه محبتش و  زندگ

پشتیباین اش باعث شد که به مرور زمان درون اتفاق 

 جدیدی بیافتاد. 

گناهکار بودن در ماجرای زندگیمان را مدام به انواع 

صبح روز مختلف به رخم کشید. هرگز هم آغویسر امان و 

بعدش را را فراموش نکردم. از همان صبح تمام نورون ها و 

وع کردند به فعالیت . به سلول های خا  ی مغزم رسر کسپی

 استفاده از ترازو! 

 کردن خویی ها و بدی ها. 
ن  به سبک و سنگی 

دریا آرام بود؛ موج ها کش دار و با ناز یم آمدند تا کرانه ی 

ثل همیشه دلگپ  و ساحل و بر یم گشتند. دریای خزر م

 گرفته بود. 
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که بغض   دیشب چندین پیام بلند داشتم از جبل! پیامهایی 

آلودم کرد، اندوهگینم کرد و باعث شد چند تصمیم جدی 

م.   بگپ 

ی حاوی  چندی بعد کامران آمد. با یک زنبیل حصپ 

 فالسک چای و لیوان و دوصندیل تاشو! 

ده بودم ؛ از رس همانطور که با دو دستم بازو هایم را بغل کر 

صندیل ها را باز کرد و روی شن ها  شانه نگاهش کردم

 گفت:   گذاشت و 

- ! ! دو ساعته اینجایی
ن  بیا بشی 

تازه متوجه شدم که پاهایم یم لرزند. زانوهایم یی حس 

بودند. روی صندیل نشستم . او هم نشست .یک لیوان 

رابه دستم دادو چای  یخت . بوی هل چای غوغا یم کرد. 

 ی خودش هم ریخت و بعد نفس عمیقی کشید: برا

 زنیم. فکر یم کنم وقتشه یه کم با هم حرف ب-

؟! -  درباره ی جر
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درباره ی خودمون!  تا قبل از این تو بیمار بودی و خییل -

ن  حرفها نگفته مونده. راستش خودم هم نه تمایل به گفیی

 داشتم و نه تمایل به شنیدن! اما انکار کردن فایده نداره. 

ن مث ن که بی  ل یه سیم خار دار یم مونه وسط یه دشت سپی

ا خیال راحت یم دوی و احساس علقها پنهونه. وقنی داری ب

خوب داری یهو بهش برخورد یم کنن و فرو یم ره توی تنت 

 و زخمیت یم کنه! 

ن هر  لبخند زدم. چه تعبپ  درسنی داشت. انکار و نگفیی

 دویمان را آزار یم داد. 

 گفتم: 

ه این باور رسیدی! من برام سخت نیست حرف خوبه که ب-

یدنش! شاید بعدش زدن! اما شاید برای تو سخت باشه شن

ن   نبایسر که یم خوای بفهیم! دیگه تا این حد مطمی 

 دوباره نفس عمیق کشید: 

 اما من یم خوام بدونم! -

 کیم چای داغ را بو کشیدم: 

 با حضور مامانت و کرانه کار درسنی نیست! -
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ن خونه ی خاله ام. -  رفیی

ن بود!   از اولش هم قرار بر همی 

 رده بودند. پس میدان را برای ما دوتا خایل ک

 

 ۶۳۴#پست

 

 

 گفتم: 

 دیی بودم ؛ یه داروی عجیب داشتم! -
 وقنی

- !،  چه دارویی

- !  تصور کردن ! رویابافن

 چیو تصور یم کردی؟-

 تو رو! -
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که نگاه او روی نیم رخم نگاهش نکردم اما یم دانستم

دوختم. شاید این وسعت بزرگ یم هست. به دریا چشم

 را بزنم: کند تا همه ی حرفهایمتوانست کمک

بخوابم؛ خودمو توی اون خونه فرض شبها که یم خواستم-

یم کردم! اونطور که دوست داشتم. اونجوری که من و تو 

یم خوردیم، حرف یم زدیم،  یم خواستیم باشه! چای

 برای من در رویاهای تنهایی 
ی

عشقبازی یم کردیم. و زندگ

 تموم شبهایی که نبودم تو 
ین یم شد! یعنن اینطور شپ 

 ودی! ب

توی ذهنم بهت فکر یم گردم. تصور گردنت گایه سخت 

 یم شد! 

من هیچ عکیس از تو نداشتم. هیچ نشوین نبود. بریده  

 بودم از همه. 

جازیم رو دلیت کرده بودم. عکساتو از تلفنم صفحات م

 پاک کردم. یم خواستم فراموشت کنم. اما نشد. 

؟تو مثل یه تابلوی قیمنی درون ذهنم بودی ! باو   ر یم کنن
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برگشتم نگاهش کردم. دهانش نیمه باز بود. چشمان 

 یم کرد. گفت: سیاهش! آخ از آن چشماین که دیوانه ام

 باور یم کنم! -

 گفتم: 

 تعریف کن که چرا یهو عقد رو بهم زدی؟برام بگو! -

نفس سنگینن کشید و چای نوشید. به او فرصت دادم تا 

 افکارش را متمرکز کند. 

ن گذاشت و دستانش را در هم گره کرد و لیوان را روی ز   می 

 مثل من دریا را انتخاب کرد برای آرامش ذهنش: 

اون روزی که اومدی توی حیاط و گفنی تمومش کنیم! -

 اشتم یه کارایی یم کردم اما تو به من توجه نکردی! د

ن از عشق  ن به نظر من باور خییل مهمه. باور داشیی ببی 

ه! توی اون روز تو  باور نداشنی که درست یم ارزشش بیشپی

 شه! 

 جر درست یم شد؟-
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 ۶۳۵#پست

 

 

 و هم خوایی با آواز؟ اصال بیا فکر کنیم که 
یه شب مسنی

همیدی چیشده! از نفس عمل کم نقشه ی آواز بوده! تو نف

یم کرد؟ اون آشا اینن که االن روبروت نشسته نبود که گناه 

 کرده باشه و یه رسی مسایل براش قابل هضم باشه! 

من اصال دستم بهش نخورده بود! من باهاش نبودم چه -

ی و چه برخاسته از دل!   به اجبار و چه در یی خپی

 با تعجب گفتم: 

؟! -  جر

 

 داد: رس تکان 

 اون نامه ی پزشک قانوین یادته؟ اوین که آواز گرفته بود؟ -

 آره حنی اسم پزشکش هم یادمه. ناهید مهران فر! -
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خونه ی ما و پرت کرد توی  کنر اون نامه رو مامانت آورد 

 صورتم و گفت: 

! روزها - این دستت باشه تا بقهیم چرا باید آواز رو عقد کنن

خوردم. بعد یهو توجهم به  کنر رو نگاه  یم کردم و غصه یم

تاری    خ باالی اون نامه جلب شد. تاری    خ درست بود! یه 

تاری    خ که  با خودکار آیی نوشته شده بود! قبل از عقد به 

. شک داشتم به آواززد  رسم  که برم مطب اون دکپی

من به مطب اون دکپی رفتم! منیسر در رو باز کرد و گفت 

 از کشور دوره ببینه ! خانوم دکپی برای چند  ماه رفته خارج 

 نیم دونم چیشد که با اونکه ناامید بودم پرسیدم: 

احت و کس بر یم گردن چون - ن برای اسپی چه تاریچن رفیی

 ت و باید چکاپ بشه! خوب نیسحال همشم

 لبش را گزید و دست کشید به موهایش: 

تاریچن که گفت یک هفته قبل از تاریچن بود که نامه رو -

 داده بود. 

 

 ۶۳۶#پست
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 برخاستم. قد راست کردم! مثل آتش تازه برافروخته شدم. 

دم. او ادامه   فقط نگاهش کردم. و دستانم را به لباسم فشر

 داد: 

ن دخپی رو گرفتم و وارد مطب نفهمیدم چطور گردن او -

 شدم ک در رو بستم. 

وع کرد به جیغ کشیدن! پرتش کردم روی  دخپی ترسید و رسر

ن و بهش گفتم شکایتش رو یم  کنم و یم ندازمش توی زمی 

حلفدوین که از مهر و نسخه و جعل امضای دکپی استفاده 

 کرده. 

 د! افتا. بعد اشک ریخت التماس کرد و به پاماولش انکار کرد 

خونه به آواز زنگ زدم و اومد.  توی اون روز وقنی رفتم

خونتون به خاطر ناپدید شدن تو جهنم بود. اون نامه ی 

دی تنها مدرک بود ؛"من رفتم به زندگیم لعننی که نوشته بو 

که رس و سامون بدن. جایی که دوستم  اشنه باشند. جایی 

ن مردم! خیانت نبینم. و مجبور به کاری نشم. فکر کنید م

 هیچ گدومتون رو هرگز نیم بخشم."
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مامانت مثل دیوونه ها شده بود. روز و شب گریه یم کرد و 

 هم هر جایی که فکرشو کنن دنبالت گشت . روز 
ن معی 

و  از رفتنت به این فکر افتادن که به پلیس خپی بدنسوم

همون وقنی که من فهمیدم نامه ی پزشک تقلنی بوده؛ 

 دیی 
 ! فهمیدیم تو رفنی

ن  وقنی با آواز حرف زدم؛ فقط نگام کرد!  هیچر برای گفیی

نداشت. به مامانت و عمو زنگ زدم و توی خونه ام  جمع 

شدیم و گفتم ماجرا چیه! عمو به گریه افتاد و مامانت 

نزنم. همه رو دعوت کرده بود و التماس کرد که عقد رو بهم

نیم خواست خاله ات و اهل اون خونه و مردم  بفهمن 

 چیشده. 

خواهش و تمنا کرد که گفت اگر بابات بفهمه جون یم ده. 

 تا بابام نفس یم کشه به این عقد تن بدم. 

بابا مدت زیادی فرصت نداشت. شاید یگ دو هفته. تو 

رفته بودی و من میون مخمصه بودم. همون وقنی که عاقد 

خطبه رو خوند یهو به خودم اومدم. داشتم قایط بازی 

 م. داشتم پدرم که عزیزترینم بود رو گول یماونها یم شد

ن برام مهم نبود. یم خواستم  زدم.  تو رفته بودی و هیچ چپ 
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بیام دیی که برگردونمت. خودم هم نفهمیدم که چطور رس 

 سفره ی عقد فریاد زدم؛" نه ! نه قبول نیم کنم"

 

 ۶۳۷#پست

 

 

آه کشید! من هنوز هم داشتم برای خودم ماجرا را به 

تر یم کرار یم کردم و آتش درونم یه شعله ور تفضیل ت

 شد. کامران ادامه داد: 

روز بعدش بابا حالش بد شد و رایه بیمارستان شد. من -

که از همون موقع خودمو گم و گور کرده بودم مجبور 

و براش گفتم و ظلیم که به تو شدم ن برم میش بابا. همه چپ 

قد رو شده بود رو هم. فقط گفت؛"کار خویی کردی که ع

به گردنت یم مونه اگر بهم زدی. ازت رایصن ام  اما حقم 

"! بابا دوسه روز  اون دخپی رو پیدا نکنن و پشتیبانش نبایسر

بعدش فووت کرد و من عزادار شدم. به معنای واقغ کلمه 
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اون چند وقت مثل خواب و خیال گذشت. عزادار دو نفر 

 بودم بابا و تو! 

ن و وقنی به خودم اومدم و  اینطور روزها گذشیی

 بودی یک قطره در دریا! پیدات کنم؛ شده خواستم

 سکوت کرد

 

من همانطور مقابلش ایستاده بودم. بازی مسخره ای بود! 

 هر دوی ما نابود شده بود. گفتم: 
ی

 زندگ

 بعدش آواز رفت؟-

 آره عمو زود کاراشو کرد و فرستادش فرانسه-

 من چه گنایه کرده بودم؟! -

 ه صپی نکردی! منو باور نکردی! گناهت این بود ک-

 ه به قایصن یم ری! یه طرف-

 عمیق! -
ی

 نه ! دلم شکسته  فقط. یه دلشکستگ

! من نباید یم موندم چون- ا رو نیم دوین ن  تو خییل چپ 

 داشتم . من بیشپی دلشکسته بودم و هستم. 
ی

مشکل بزرگ
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من از همه ناراحتم. خییل فکر کردم اما نیم تونم ببخشم! 

 ارم. قدرتش رو ند

؟! -  حنی منو هم نیم بخیسر

 نیم دانستم ! گفتم: م. خودم همماتش شد

 من ازت باردار بودم! -

 رنگش پرید. خشکش زد

 

 ۶۳۸#پست

 

 

 . ادامه دادم: 

من بچه ام رو سقط کردم چون تو داشنی با خواهرم عقد -

 یم کردی! 

چون من جز تو پشتیباین توی زندگیم نداشتم و تو داشنی 

ن بردم. زجر کشی یم کردی. ترکم دم . من اون بچه رو  از بی 

 درد تحمل کردم! 
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- !
ی

 دروغ یم گ

 لبخند محزوین زدم: 

توی ویالی بابا مهران اتفاق افتاد! توی اوج ناراحتیم -

 فهمیدم که حامله ام. فریماه به دادم رسید.  

 دست گذاشتم روی شکمم: 

من حاصل عشقی که بهش وابسته بودم و جهانم فقط با -

؟ به نظر اون ر  وشن بود رو کندم و دور انداختم. یم دوین

ن  ن فقط با بند ناف به مادر وصل نیست! جنی  من جنی 

ن رو  رشته های نامری  به قلب و مغز آدم داره. وقنی جنی 

. اون موقع که داره بدنت رو ترک یم کنه؛ با اون  یم کیسر

ای نامری  یه بخیسر از قلب و مغزت رو هم نابود رشته ه

 یم کنه. 

 روی قلبم: دستم را گذاشتم

 اینجا خرابه! اینجا تیه شده ! -

 اشکش رس خورد! زبانش بند آمده بود! گفتم: 

 قبل از اون که برسیم به بخیسر که من با تو چکار کردم-
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 باید بفهیم که تو با من بد کردی ! 

 ون آمد: صدایش از ته گلوییش بپ  

! چرا تو باردار بودی! تو بچه ی منو توی شکمت داشنی -

؟ چرا بهم ! نگفنی  نگفنی لعننی

 صدایش ناگهاین بلند شد: 

؟! - ؟! چرا خودت تصمیم گرفنی  چرا نگفنی

 با آرامش گفتم: 

؟ مگه با من - یت منو در نظر گرفنی مگه تو برای تصمیم گپ 

و تممشورت کردی؟ یه صبح آب پایک رو ریخنی روی دس

 رهام کردی! نکنه یادت رفته! ؟

ا از هر نکنه واقعا باورت شد ه که او طرف یی گناه و مپی

؟!  ی تویی
ن  چپ 

اشکش را پاک کرد . نفس عمیق کشید و با کف دستش 

 دهان و چانه اش را چالند و گفت: 
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ن ازم شکایت - ناگزیر بودم! تهمت نامویس بود! یم خواسیی

 ! ن  کین

بود. میون این آبروم در میون منم ناگزیر بودم! منم پای -

 قوم تنها مونده بودم. 

 م پشت و پناهمو از دست داده بودم! من

 گریه کردم. آرام و یی صدا: 

خییل بهت امیدوار بودم. کامران توی اون زمان با بودن زیر -

سایه مامان و بابا مهران درک نیم کردم که چقدر  سایه رس 

ن مهمه! وقنی یهو همتون رو در ع رض دو سه ماه از داشیی

 چقدر سخت 
ی

و ترسناکه و دست دادم؛ تازه فهمیدم زندگ

 تو ! 

 

 ۶۳۹#پست
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 کار و تصمیم تو منو از همه ی دنیا ناامید کرد! 

د:   کف دستانش را به چشمانش فشر

 این دلیل منطقی نیست برای کارهایی که تو کردی! -

دلیل منطقی نیست ؛ اما پیش زمینه ای بود برای  انتخاب -

نادرستم. مگه ما موجودات جنگیل هستیم؟ مگه تک 

م؟ ما آدمیم . آدمهایی که تربیت و رفتار و سلویل هستی

 هم با رفتارمون اثر اطرافیان
ی

روی ما اثر یم گذاره. توی زندگ

یشه ی یم گذاریم! اینجا دادگاه نیست؛ اما من و تو دنبال ر 

 به خودت وابسته کردی. من 
ی

مساله ایم. تو منو از بچگ

ن بهت امیدوار بودم. سالها تو سوپر من بودی!  فرشته ی م

بودی! بعد یهو رهام کردی. منچند سال نبودنت رو تحمل 

کرده بودم و دوباره امیدوار شده بودم به داشتنت. یکهو 

 دم. کاخ آمالم رو خراب کردی. من زیر اون آوار  له ش

 که انتخاب  اجباری 
ی

با روحیه ی خراب رفتم توی دل زندگ

 ام بود. 

ده بود. نفس نفس یم زدم. به رسم و قلبم فشار وارد آم

 روی صندیل نشستم و در سکوت چشمانم را بستم. 
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 کامران هم یی صدا بود! 

 بعدتر گفت: 

اونجا چه اتفافی افتاد؟ چطوز کارت به اون قایق کشیده -

 شد؟

 چشمانم را باز کنم؛ گفتم:  بدون آنکه

 هنوز منرصف نشدی از دونستنش؟! -

 

 ۶۴۰#پست

 

 

 نم! از بس بهش فکر کردم دیوونه شدم. باید بدو -

! گرچه بعدش دیگه با من نخوایه موند! اما - آره باید بدوین

من فکر یم کنم ؛ با وجود کریم که مغز تو رو یم خوره و با 

اطمینان خوایه وجود تردیدی که داری ؛ الاقل به یه 

 رسید! 
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جوایی نداد. من به ته خط این ماجرا رسیده بودم ؛ پس 

وع کردم. از وقنی به فریماآرام آرام ه رسیدم در آن رسر

م!   فرودگاه بزرگ و پر زرق و برق تا وقنی که قرار بود بمپ 

به خودم که آمدم شب شده بود! کامران یک کلمه هم 

م. مثل مرغ دریایی نگفته بود. بر خاستم مثل پر سبک بود

ن تمام وقایع برای  آزاد، مثل یک کودک معصوم! انگار گفیی

 بود. الزم برای طهارتماو  پایان

 

 بعد از پنجره او را دیدم که به ویال برگشت. از بیان ساعنی 

گذشته ؛ چنان فشار روج تحمل کرده بودم که نا نداشتم؛ 

که نشستم و تلویزیون را هم برای آنهمانجا در سالن

 سکوت خفه ام نکند؛

روشن گذاشتم. او آمد و یکراست رفت رساغ قفسه ی  

 نوشیدین های یادگاری پدرش. 

خانه. یگ از شیشه ه ن ون آورد و رفت به طرف آشپر  ا را بپ 

خانه نداشتم. اما   ن  به آشپر
اف کافن از سالن بزرگ ویال ارسر

صدای باز و بسته شدن کابینت را شنیدم. همانجا ماند و 
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دخوری کردم به خاطر اینکه نیم توانستم کاری بکنم من خو 

تا آرام تر شود. در واقع من همان مایه ی عذاب بودم.  

ون آمد. نیمه شب ب  ود که باالخره بپ 

 

 ۶۴۱#پست

 

 مست بود؛ 

این  را از مدل راه رفتنش دانستم.  کامران زیاد اهل نوشیدن 

 نبود. 

ناراحت و همیشه به اندازه یم خورد. مگر اینکه خییل 

ن باشد.   غمگی 

 رفت به طرف پله ها. 

اما نتوانست درست پله ها را ببیند و پیش پا خورد و روی  

ن   خورد. نفهمیدم چطور خودم را به او رساندم: پله ها زمی 

 کامران!بذار کمکت کنم! -

 طرف بازویش. اما او دستش را کشید: دستم را بردم
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 یم تونم! خودم ...یم... خودم-

 

را کردم. دوباره بازویش و ادامه اش را نگفت. من کار خودم

 را گرفتم. 

. از رس شانه به زحمت برخاست. کنارش راه افتادم

 کرد: منگاه

م... دلم-  یم خواد بمپ 

 خورد: زخمقلبم

 خدا نکنه ! -

 آشا... ازت متنفرم-

 یم دونم! منم از تو متنفرم . -

 بلند خندید: 

خوامت! بدطور یم  ویل عاشقت هم هستم!  یم-

 خوامت... 

به طبقه ی دوم رسیدیم. او را به طرف اتاق خواب هدایت 

 کردم: 
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! تو حالت خوب نیست کامران! باید بخ-  وایی

 مستانه خندید:  

از بس خودمو اتفاقا من یم خوام بیدار باشم! خسته شدم-

 به خواب زدم! 

 بردمش به طرف تخت و نشاندمش: 

 ت کنم! برات یه قهوه درسمن یم رم-

 مچ دستم را گرفت: 

 تو رو یم خوام! نه! نرو...من قهوه نیم خوام! من-

لکل به زور کشاندم و روی پاهایش نشستم. دهانش بوی ا

اهنش باز بود. دست کشیدم به گونه ی  یم داد. یقه ی پپ 

 زبرش: 

بعد پشیمون یم یسر و مثل بار قبل خودتو رسزنش یم کنن -

ین رابطه تو رو زجر یم کامران! این عشق مختومه ست. ا

 ده! 

 دست کشید به موهایم: 
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وقنی موهات بلند بودند؛ خییل دوستشون داشتم! مثل -

 گندم زار بود! 

مست سیاهش با آن مژه های بلند دادم. چشمانجوایی ن

 روی هم یم افتادند: 

ن بار که با هم  ابطه داشتیم؛ فکر یم کردم بهشت رو - اولی 

عشقبازی با تو رو دوست داشتم. فتح کردم! اصال همیشه 

من بعد از تو با چند نفر دوست شدم. توی فرانسه دوست 

 دخپی داشتم. اما .. 

 بغض کرد: 

. یاد تو  همه جا با من بود. تو دست از رس - م بر نیم داشنی

 همه جا حنی توی رابطه های ... 

میان رس بزیر شد. طاقتم تمام شد و انگشتانم را راندم

 گفتم: موهایش و  

ه دراز بکیسر عزیزم! بهت حق یم دم بعد از شنیدن - بهپی

حرفا  اینطور بهم بریزی! اما االن دیگه کامل این آدم اون

ی! بابت  گناهکار و سیاه  دل بپی
رو یم شنایس و یم توین
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روزهایی که کمکم کردی ممنونم. اما قرار نیست یه تموم

 !  عمر زجر بکیسر

شید به لبهایم و من  را رسش را باال آورد. انگشتش را ک

بوسید. گرم و پر کشش. ما هر دو تشنه ی  رابطه با 

 بودیم. هم

 

 ۶۴۲#پست

 

 

و قلبم حرکت کرده من اشتباه زیاد کرده بودم. همیشه پپ  

بودم و حاال هم همان کار را کردم. عشق کامران برای من 

 باعث تعایل نبود. 

 عشق کامران مثل یک بیماری بود. 

 من ب 
ی

ه کامران حنی در سالهای نبودنم هم گریبان وابستگ

م بود.   گپ 
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عشقش من را به هبوط یم کشاند. مثل پش مویس بودم 

ی جز انسان که طرد شده و منتظر است تا خ ن دا او را به چپ 

بدل کند. او آنچنان در من آمیخته بود که جدا کردنش 

سخت ترین کار جهان یم نمود. او در من رشد کرده بود، در 

 زیسته بود و در من شکسته بود! من 

کامران برای من فقط یک تعادل روج نبود! تعادل جسیم 

 ام را هم شامل یم شد. حیس که د
ی

ر و شهوت و زنانگ

روابط جنیس با او داشتم؛ هرگز با هیچ کیس نداشتم. 

افش سخت بود؛ اما با آنکه یم دانستم فردا که از  اعپی

ون بیاید ؛ حتما پشیمان  خواهد شد؛ اما به خودم مسنی بپ 

و به تمام رنج هایم دلداری دادم. یم خواستم اگر قرار است 

م و این آخرین بار باشد؛ او را با تمام وجودم احساس کن

کردم! او اشک ریخت ، بوسید، لمس کرد و حرف زد و من 

 در سکوت فقط نوازشم را تنم را و روحم را تقدیمش کردم. 

ر نارنچی و بنفش فلقش را به و صبح که تازه خورشید انوا

آسمان تقدیم کرده بود؛ و او برهنه زیر لحاف سفید رنگ با 

 چهره ای رنجیده خواب بود؛ ترکش کردم! 
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 ۶۴۴#پست

 

 

 

آری! او را ترک کردم و با سایک در دستم رایه ترمینال شدم! 

را زل زدم  ن کرایه ای به تهران برگشتم. کل مسپ  با یک ماشی 

 جا ده های پیچ در پیچ و فکر کردم. به جنگل و کوه و 

باالخره یک جایی باید دست یم گذاشتم روی زانوانم و بلند 

ن بودم که حاال دیگر یاددا ن یم شدم. مطمی  شت روی مپ 

کنار تخت را خوانده بود! مطمئنم که پشیمان چشم باز 

کرده بود و طبق آن خصلت دروین اش که همیشه زمان را 

هم زمان را حراِم تردیدهایش یم از دست داده بود؛ حاال 

کرد. با آنچه گفته بودم ؛ هرگز منتظر بازگشتش نیم 

یم  نتیجه یم رسید کهماندم. مگر آنکه او خودش به این

تواند گذشته ی تلخ من را فراموش کند! یم تواند چشم 

 بپوشد و به تردیدهایش فائق آید. 

 تهران خلوت بود! 
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 روزی! آدمها رفته بودند به سفرهای نو 

 

من راهم را یم دانستم. آدرس را به راننده دادم و به بهای 

 او را کشاندم تا جایی که مقصدم بود. 
 کرایه ی بیشپی

 

 را زدم.  ۱۳زنگ شماره 

 

دم و اینبار کیس با صدایی  معطل ماندم. دوباره زنگ را فشر

 که از ته چاه در یم آمد ؛ جواب داد: 

 بله؟! -

 دهانم قرقره کردم: به زحمت کلمات را در 

 

 ۶۴۵#پست
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 آشا هستم! باز کن! -

 مکث کرد...منتظر ماندم؛ و بعد در با تیگ باز شد. 

در آیینه زین  را دیدم  ساک به دست رفتم  داخل آسانسور! 

که چشمانش کدر بود. که لبهایش را از زور دلخوری به هم 

د. که قلبش کوچکپی از همیشه شده بود.   یم فشر

کرد ه و کنار در ایستاده بود. با رسی یی مو و در را باز  

چشماین فرو رفته و چهار پاره استخواین که نیم شد نامش 

 نهاد! را جسم

 به درد آمد؛ قلبم

 اک از دستم افتاد! س

 لبخند تلچن زد: 

 فکر نیم کردم بیایی رساغم! -

 باید یم اومدم! باید... -
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م. دشنه و به او نزدیک شدم. حنی نیم توانستم بغلش کن

 ای در قلبم بود که نیم گذاشت ! 

 لبخند لرزاین زد : 

 

 بذار بغلت کنم! -

انقدر تنها و یی کس هستم که االن احساس یم کنم با  

 ت دنیا رو بهم  دادی! اومدن

و دستان الغرش را اند اخت دور گردنم. همان بوی عطر 

 از اویی که یم شناختم در 
 را یم داد. اما هیچ نشاین

ی
همیشگ

 ودش نبود. وج

 از او جدا شدم. ساکم را برداشتم و داخل رفتم.  

 آپارتمان نقیل و ساده ای داشت. 

ن پر از دارو بود .  ظرف نیم خورده ی  غذا  و  روی مپ 

لباسهایی که روی کاناپه رها شده بودند. چمداین در یک 

گوشه که لباس هایش مثل تکه های بریده شده ی یک 

ون ریخته بودند و   دو ساک دیگر ! جسد بپ 
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خانه:  ن  آهسته و یی رمق قدم بر داشت به طرف آشپر

ن ! -  بشی 

 

 ۶۴۶#پست

 

 

 

ن پیدا کردم.  او از لباسها را جابجا کردم و جایی برای نشسیی

خانه گفت:  ن  آشپر

م! -  بودم که توی تنهایی یم مپ 
ن  تقریبا مطمی 

نیم دانستم که رسنوشت را قبول کرده یا دل بریده است از 

اتفافی که برای تو افتاده بود را نیم توانستم باور کنم! دنیا! 

 هرگز فکر نیم کردم که دچار بیماری شود.  دوباره گفت: 

 آدرسمو از کجا پیدا کردی آشا؟-
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ن  و به رسنگهای  ه مانده بودم یه قرص های روی مپ  خپ 

خایل!  او چه بالیی به رس خودش آورده بود؟ بغضم گرفت. 

 با صدای آرایم گفتم: 

چه فرفی یم کنه؟ مهم اینه که هر دومون االن اینجاییم. -

هیچ کدوم از آدمهایی که قرار بود ما رو به الال لند افسانه 

ن و باز  ن اینجا نیسیی  م من و تو تنها موندیم! ای بپی

خانه و نگاهم ن یم کرد. لباسش به تکیه زده بود به درگاه آشپر

ا و آن چشمان تنش گریه یم کرد. کجا رفته بود آن اندام زیب

 پر فروغ و گیسوان سیاهش؟

 لبخند زد: 

؟ بیمار رسطاین ندیدی؟ -  چرا اینجوری نگام یم کنن

 چقدر امید هست؟! -

 شانه باال انداخت: 

- ! ن یک ماه دیگه و شاید نهایتا یک ماه و نیم!   هیچر  گفیی

ده شد. چشم گرفتم از او .  دوباره رفت رساغ  قلبم فشر

یک فیلم تمام گذشته را دوره و من مثل   چای دم کردنش
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ن  و قرص و  کردم. برگشت و سینن را گذاشت روی مپ 

 رسنگها را برداشت. گفتم: 

؟-  مواد یم زین

 زمزمه کرد: 

ن یم زنم! درد دارم! مور -  فی 

ه! -  برات مرصن

 بلند خندید: 

م. - جون من دارم یم مپ 
خییل مسخره ای! مرصن ؟ دخپی

 کنم؟ یم خوام دیگه چه فرفی داره جر یم خورم و چکار یم

 روزای آخر عمرم  راحت بگذره! 

ن پر از چای را گذاشت مقابلم:   ماگ رنگی 

ن و دل یم سوزونن. اما - یم رم پیاده روی. همه نگام یم کین

نیست! بعد یم رم توی پارک به مرغایی ها غذا یم دم. همم

یم شینم همونجا و آدما رو نگاه یم کنم. خسته که یم شم؛ 

 بریم گردم خونه. 

 گ ازت پرستاری یم کنه؟-
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! زیاد - ن کت های خدمایی هر بار یکیو یم فرسیی از این رسر

 رو ول کردم دیگه! اون روزایی که 
مهم نیست! شییم درماین

بهشون محتاج بودم. االن دیگه فقط رماین یم شدمشییم د

ن ها کار رو راحت کردن. االن تقریبا  درد دارم. این مورفی 

 هیچ دردی ندارم. 

 دست کشید به رسش: 

م موهام در میاد؟ الاقل به نظرت تا ر - وزی که بخوام بمپ 

سه ازم.   مرده شور بدبخنی که یم خواد منو بشوره نپی

 هش کردم: متاثر و مالمت بار نگا

 جنان ! -

 من فریماه هستم! جنان ُمرد! -

 

اینبار اشک چشمان سیاهش را پر کرد. در واقع حاال که 

خوب نگاهش یم کردم؛ از آن هیبت زیبا فقط همان 

 به قوت قبلش مانده بود. دوباره به حرف آمد:  چشمها 

ام همون آدم قبیل باشم. از روزی که برگشتم؛ فقط یم خو -

 یم کرد. همون دخپی همون فریمایه ک
ی

ه با مادربزرگش زندگ
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شاد و رسزنده ای که یی پدر و مادر بزرگ شده بود؛ اما 

؟ همش فکر یم کنم که  ن پول نبود. یم دوین حریص داشیی

ی مامان بزرگم رو نفروخته بودم؛ حاال بهپی یم  اگر خونه

 تونستم با تنهاییم کنار بیام! 

 

 ۶۴۶#پست

 

 یم کردم. به دور و الاقل با خاطره های مامان ب
ی

زرگ زندگ

 ورش نگاه کرد: 

ه. جای بهپی و بزرگپی از این رو هم- ن یم اینجا نو و تر و تمپ 

 داره!  تونستم بخرم؛ اما واقعا الزم نبود! جا برای مردن

 حد ناامیدی؟! واقعا تا این-

 چایش را لب زد و بعد نفس عمیقی کشید: 

این چای چه ناامید نیستم! فقط واقعیت رو قبول کردم. -

ن   یم شدم؛ همه چپ 
مزه ی خویی داره! تا وقنی شییم درماین

 توی دهانم بد مزه و تلخ بود! 
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 حرف نزدم . سکوت بینمان رخ داد. او گفت: 

؟ روزهایی که یم اومد بیمارستان باالی چه از کامران- خپی

رست مثل برج زهرمار بود! با من اصال حرف نیم زد. منو 

 ه حق هم داشت. مقرص یم دونست! البت

 دستانم را در هم گره کردم: 

ش بدن. - آدمها یک رسی خصلت دارن که نیم تونن تغیپ 

ن که بشه جاشون رو  . اکتسایی نیسیی
ن هایی ذایی هسیی

ن یه چپ 

ن  ذاتش اینه! نیم ای دیگه عوض کرد! کامران همبا چپ 

 بخشه! 

حق داره! منو اگر نبخشه حق داره!  اما من توی اون -

 یم کردم که قراره چه اتفاقهایی بیوفته. اوضاع فکر ن

ه حرفش رو نزنیم! -  بهپی

باشه! اما بدون که من این درد رو حق خودم یم دونم. و  -

ودم حس یم کنم! بد هر دردی که یم کشم  رو با تمام وج

 کردم! 

 نگاه  خسته ام را دوختم به او: 

 بمونم پیشت! اومدم-
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ه ام شد:   خپ 

؟! -  مطمئنن

 و گفت: رستکان دادم. ا

 به نظرمن نمون! برو پیش کامران! -

 برخاستم و لباسها را از روی مبل برداشتم: 

 ترکش کردم! -

 تو دیوونه ای! -

 عاقل یم شم! نیستم ! تازه دارم-

 لباسها کثیف بودند : 

ی  ویل قرار نیست که میون چرک و - درسته داری یم مپ 

 کثافت   لول بخوری! 

ین هتل رو یم آشا! برو هتل!اگه پول نداری خ- ودم بهپی

م واست. واسه هر چند روز که بخوای . اصال خونه  گپ 

م! اینجا موندنت درست نیست!   برات یم گپ 

خانه و در  ن  لباسشویی را باز کردم: لباسها را بردم به آشپر
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درست ترین کار همینه! من کاری ندارم که در گذشته جر -

 شده و نشده. همش تو مقرص نبودی جنان! منم مقرص 

 خواستم که اتفاق افتاد! بودم. خودم هم

 

 ۶۵۰#پست

 

 

 

 فریماه! -

- !  حاال هر کوفنی

 خندید. گفتم: 

 پودر شوینده ات کجاست؟-

 کابینت باال! -

وشن کردم و به سالن برگشتم. پرده ها را کنار لباسشویی را ر 

ن جمع کردن   خانه عیان شد. حی 
زدم و تازه زشنی و کثیقن

 قرص ها گفتم: 
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! جبل بهم گ-  فت اینجایی

ن گرفت  و نگاهش کردم. رس بزیر شد! لبهایش انحنای پایی 

 دستانش لرزید . گفتم: 

م؟- ن  دوست داری جر برات بپر

بغض گلویش را یم فشارد. که حاال جوایی نداد. یم دانستم

هایی که کرد و با تمام من او را یم فهمیدم. با تمام ظلم

عمرش تنها اتفاقات افتاده نیم خواستم در روزهای آخر 

بماند! ا یک سال تمام از من پرستاری کرده بود. روزهای 

زیادی پناهم شده بود. یم خواستم فقط جنبه های مثبت 

م!  یم خواستم کمکش کنم. جبل دوسنی امان را در نظر بگپ 

گفته بود؛ جنان روزهای زیادیه که تهرانه. گفته بود داره یم 

ه. گفته بود هر آنچه را که نیم دان ستم. نامردی و نقشه مپ 

های جنان را هم گفته بود! و تهش نوشته بود؛ اما تو 

! آشای مهربان و همدل!   آشایی

 

 ۶۵۱#پست
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 تنهاش نذار! 

 مرگش کنارش باشم. من آمده بودم که در 

 

خانه را مرتب کردم. برایش مسمای مرغ پختم. همان که 

دوست داشت و من در پختنش تبحر داشتم. غذا خوردیم 

طدیم. خاطرات خوب را دوره کردم و تا یم  و حرف

خواست برود رساغ آن بخش های درد آور بحث را عوض 

یم کردم؛  دردها آمدند به رساغش . ترسناک بود! به 

 پیچید  و جیغ کشید!  خودش

 

ن کمکش یم کند؛  ترسیده بودم ؛ اما گفته بود که مورفی 

ن را خودش تزریق کرد و بع د برایش رسنگ آوردم . مورفی 

سست و عرق کرده روی کاناپه افتاد. و در همان حال 

 عجیبش زل زد به من: 

- !  منو نفرین کردی؟ تو از من نگذشنی
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! ویل تا دیروز نیم دونستم عامل خییل امن- تفاق ها تویی

حاال که گذشته دیگه نیم خوام بهش فکر کنم. جبل 

همیشه یه حرف خویی یم زد؛" خاطرات بد گذشته رو بذار 

حال توی همون گذشته  و خاطرات خوب رو به زمانبمونه 

 بیار!"

 بیا بهش فکر نکنیم. 

اما من که یم دونم دردی که یم کشم برای چیه! هر وقت -

م! باورت حال بهم دست این یم ده آرزو یم کنم زودتر بمپ 

 بشه یا نه ؛ توی کل روزهای مریضیم فقط به تو فکر کردم. 

ایش پتو آوردم. پتو را آه کشیدم. بلند شدم و رفتم بر 

 انداختم روی تنش و او با چشمان نشعه از

 مخدری که گرفته بود نگاهم کرد: 

ن جز جداییت ا- ز عامل همه ی دردات منم. عامل همه چپ 

 کامران. 

 بهش فکر نکن! -

 بغض کرد: 
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انتظار زیادیه اگر بهت بگم حاللم کن و از من بگذر تا -

م؟ تا این  نشه؟ماجرا کش دار زودتر بمپ 

 دست کشیدم به صورت الغرش: 

من بخشیدمت! همون دیروز تو رو بخشیدم. خودم -

 خواستم و خودم مقرص بودم. 

 چشمانش را بست: 

گلدون شمعدوین داشت؟ یادته   چقدر یادته مامان بزرگم-

خونه و لبه ی تراس  ن همه رو چیده بود پشت پنجره ی آشپر

توی  فسقیل خونه امون؟ شمعدوین های قرمز و رسخایی 

توی تراس و گلدون های سفایل! عرصا با هم یم نشستیم

طراج یم کردیم. مامان بزرگ برامون چای و کلوچه  

بود و روش یع دونه  کرمانشایه میاورد. از اونا که زرد رنگ

ا خوردم ؛  ن های سیایه بود. خییل جاها رو گشتم ، خییل چپ 

 اما هیچر مثل اون کتلت ها، اون دیم گوجه ها و اون

کلوچه ها به دلم ننشست. دستهای مامان بزرگ برکت 

 داشت. کاش االن بود! کاش کنارم ب...ود. کاش االن... 
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هش کردم. و بیهوش شد. مدت زیادی نشستم همانجا و نگا

به رس یی مویش. به چروک های کنار چشمانش، به پوست 

زردش و چهره ای که دیگر نیم شناختمش! نیم دانم چه 

 یماه تبدیل شد به جنان! شد که او از فر 

 

 ۶۵۲#پست

 

 

روز بعد که بیدار شدم؛ او رسحال بود! صبحانه آماده کرده 

ریخت و شسته بود. برایم یک لیوان چای و ظرفها را هم

 گفت: 

من همه ی خریدهامو آنالین انجام یم دم. نون گرم و آش -

فته نیست؛ اما  صبحونه و...درسته اینجا مثل دیی پیشر

ن قدرش هم  برای من کافیه!  همی 

رس تکان دادم . دلم صبحانه نیم خواست ؛ چای را تلخ 

 خوردم. فریماه گفت: 
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من! خب هدفت چیه؟ این که قراره بموین اینجا به خاطر -

؟  درست ویل بعدش جر

م! -  یه وکیل که از کامران طالق بگپ 
 دارم یم رم دفپی

 نیم دونستم زنش شدی! -

 افتاد! هم نیم دونم چه موقع اتفاق خودم-

- !  خب تو  که آرزوش رو داشنی

ه که آدم به عشقش نرسه. چون که یه - بعیصن وقتها بهپی

 قصه های عاشقانه ای باید فقط توی ذهن آدم بمونه که

عادی نیستم. یه از قداست معشوق کم نشه! من یه آدم

 گذشته ی سیاه دارم که کامران باهاش کنار نمیاد. 

 با عصبانیت گفت: 

ه اومد تو رو آورد ایران! گوه خورد که پس گوه خورد ک-

 باهات ازدواج کرد! 

آوردن من به ایران و ازدواج یه کار مصلحنی بوده و بس! -

ن هاش ماهها از االن خوبم. کامران به  ان تموم کم گذاشیی جپی

من پرستاری کرد و تحملم کرد؛ االن وقتشه که هر کیس بره 

 خودش! 
ی

 یر زندگ
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؟! -  یعنن دیگه عاشقش نیسنی

 قلبم به تالطم افتاد. 

 

 ۶۵۳#پست

 

 

پروانه ها میان قفسه ی سینه ام بال زدند. اندوهبار 

 نگاهش کردم: 

بلدن عاشق  هنوزم عاشقشم اما عشق کافن نیست. همه-

ن ارجمندتر از به دست آوردنه.   بشن اما نگه داشیی

ون نگاه کرد:   برخاست و رفت پشت پنجره و به بپ 

رسش رو بهت یم دم. خودم یه وکیل خوب رساغ دارم. آد-

 زنگ یم زنم بهش ! 

 برگشت از رس سانه اش نگاهم کرد: 

وکیل رو گرفتم برای بعد از مردنم یه کارهایی بکنه. وصیت -

 ه تنظیم کردم و این کارهای دنیوی ... نام
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 آخ از او که یک جایی از قلبم را مدام دشنه یم زد . 

 وکیل که جایی در غرب تهران بو 
د رسیدم وقنی به دفپی

ظهر بود. وکیل دخپی جواین بود که لباس مرتنی تقریبا دم

پوشیده و موهای بلوندش را فرق وا کرده بود. دفپی شیگ 

قن در انگشت دست چپش یم داشت وحلقه ی ظری

و بود و به دقت به حرفهایم گوش کرد.  درخشید. خورسر

ح داد.   مدارکم را خواست و راههای احتمایل را برایم رسر

ش گذاشتم. با دس ن تان لرزان سند ازدواجم را روی مپ 

شناسنامه و کارت میل و...همه را جنع کرد و درون پوشه ای 

 گذاشت و گفت: 

یتو خاموش نکن و اگر یم توین باهات در تماسم. گوش-

! همشت رو مجاب کن که توافقی از هم ن  جدا بشی 

 لبخند کج و کوله ای زدم: 

 شک دارم که همکاری کنه! -

اییط که تو تعادل جسیم و نفس کار - ش اشتباه بوده. در رسر

روج نداشنی این اتفاق افتادا و به قول خودت حنی یادت 

هم نمیاد! مدارک پزشکیت رو باید جمع کنیم و به دادگاه 
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باید از  ارائه بدیم. به شاهد هم شاید احتیاج پیدا کنیم

ی!   پزشکها و نزدیکانت هم کمک بگپ 

 تم: زحمت گف بغضم گرفت. به

کیس رو ندارم. فقط خواهرم هست که قطعا با کارم -

 مخالفه  و در این ازدواج نقش داشته! 

هایی یادداشت 
ن متفکر روی کاغذی که زیر دستش بود چپ 

 کرد  و گفت: 

ه که امیدوار - روی پرونده ات کار یم کنم عزیزم! تو هم بهپی

 !  بایسر

نداشتم. اعتقاد  امید گزینه ای بود که این روزها زیاد به آن

 
ی

من فقط یم خواستم روی پای خودم بایستم و خودم زندگ

ام را بسازم. یم خواستم ارج و قرب داشته باشم. به درک 

که تا آخر عمرم تنها یم ماندم. به درک که عشقم مختومه 

ی ایجاد نیم کرد.   یم شد. این در صورت مساله هیچ تغیپ 

 :
ی

 رساسیمگ

 ۶۵۴#پست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2714  

 

ای رفتم و چندتا گلدان شمعداین  گلخانه   رس راه برگشت به

 خریدم. 

 رسخایی و قرمز درگلدان های سفایل آب خورده و ساده. 

 

 راننده ی تاکیس گلدانها را گذاشت داخل صندوق و گفت: 

 

 برای مادربزرگت یم بری؟-

 یی حوصله گفتم: 

 یم برم! نه برای دوستم-

گلدان شانه باال انداخت. اندازه ی کنجکاویش در ماجرای  

کم بود؛ اما تا وقنی به خانه ی  فریماه رسیدم از اقتصاد   ها 

و سیاست و...حرف زد. از بدبخنی خودش و مردم  و من 

که در میان مشکالت خودم غرق بودم؛ حنی نیم دانستم 

چه جوایی بدهم.  اما تو منتظر جواب من نبود. فقط حرف 

 خویی هم داست. 
 یم زد و اطالعات تاریچن
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دم که او در طول روز چند مسافر  سوار م فکر کر پیش خود

سمند زرد رنگش یم کند و چند مسپ  متفاوت را یم رودو 

د!؟ چند بار این  حرفها را یم زند و دلش آرام نیم گپ 

نیم گرفت؛ حتن  اگر این درست مثل من که دلم آرام

 رسگذشت ترسناک را کتاب یم کردم! 

کردم. فریماه   ر را باز و دبه خانه که رسیدم؛کلید انداختم

خوابیده بود زیر پتو و صورتش از رنج مداویم که یم کشید 

 نخورد ؛درهم رفته بود.حنی تکان هم

 

وقنی گلدان ها را نفس زنان داخل راهرو گذاشتم و یا بعد  

خانه منتقل کردم.  ن  که به تراس و پشت پنجره ی آشپر

 

برایش خورشت کرفس درست کردم. همانطور که همیشه 

را چیدم و دوست دا ن شت با آبغوزه و نعنایع زیاد. مپ 

 بیدارش کردم. 
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 دم غروب شده بود.  

ی نخورده بودم. به من که از صبحانه تا آن وقت هی ن چ چپ 

جز دو استکان چای و او هم که نشئه ی دارو و بیماری بود 

. بیدارش کردم  و زیر بغلش را گرفتم و بردمش به 

ن را که دید ؛  خانه. مپ  ن  آشپر

 زد:  لبخند 

 فکر کنم دو سه ساله که نخوردم این غذا رو! -

 صندیل را عقب کشیدم و نشاندمش: 

ان تا وقنی هستم چند بار واس- ت درست یم کنم که جپی

 بشه! 

تریسر کارخانه ای را در کاسه ریختم و کنار دستش گذاشتم. 

ن نگاه یم کرد. بعد گفت:   با حالت عحینی به همه چپ 

- 

 

 ۶۵۵#پست
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ته ای! خدا دلش به رحم اومد و نذاشت تو مثل یه فرش

توی تنهایی جون بدم. همیشه فکر یم کردم که توی این 

ه و بعد مردم یم فهمن مردم! خونه جسدم بو یم    گپ 

 آزرده گفتم: 

 تموم کن این حرفا رو! بخور غذاتو! -

کیم خورشت روی برنجش ریخت. رگهای سیاه و بنفش 

که خوین   پشت دستش ظاهر نامطلویی داشت. مثل کیس

 در رگ هایش ندارد ! 

د:   لقمه ای خورد و چشمانش را به هم فشر

بهشت به آدما من که یم رم جهنم! اما فکر کنم توی -

 خورشت کرفس یم دن! 

برای خودم غذا کشیدم. باید محکم و صبور یم بودم. باید 

 یم دادم: خودم را یی توجه نشان

ن که خور - ن همه آدما تعداد کیم هسیی شت کرفس واال از بی 

دوست دارن. پس صددرصد خورشت کرفس غذای 

ی یم خورند.  ن  جهنمه! بهشنی ها قرمه سپی
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 لقمه ی دیگری را جوید و  قاه قاه خندید و به
ی

آهستگ

 گفت: 

 خواب جبل رو دیدم! -

 بدون آنکه نگاهش کنم گفتم: 

ه! -  خپ 

 از دلتنگیه! -

م؟-  خب بهش زنگ بزن. یم خوای تماس تصویری بگپ 

 ؟! با چه رویی -

 کیم آب خوردم: 

 هر وقت خواسنی بگو! -

جوایی نداد و من هم دلم نیم خواست حرف اضافه تری 

 گفتم: بزنم. در عوض  

 بخور که واست سوپرایز دارم! -

 پوزخند زد: 
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آخه حال من مناسب سوپرایزه؟ جر یم تونه توی این -

دنیایی که قراره ترکش کنم ؛ اونقدربرام لذت بخش باشه که 

 سوپرایز بشم؟

 یم دوین فرق تو با بقیه چیه؟-

 شانه باال انداخت. ادامه دادم: 

! از  فرق تو اینه که زمان مرگت رو تقرینی یم- ن  . همی 
دوین

م؟ یا هر کیس که توقعش رو  کجا معلوم من زودتر نمپ 

ی پس از این چند روز به   قراره بمپ 
نداری!  تو یم دوین

 اندازه کافن استفاده کن! 

 چه استفاده ای؟-

 رجر که توی ذهنته! ه-

 کیم فکر کرد: 

یم خواد این چند روز در هیچر به نظرم نیم رسه. دلم-

د برم دریا ! نه دریای شمال! دوست دارم آرامش بگذره. شای

 برم جنوب ! 
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ن فردا یم ریم! دوتا بلیط هواپیما یم - خب کاری نداره! همی 

یم. دو روز یم ریم  جنوب! گپ 

 بریم بندر عباس! -

باز ماند. سالها بود که نرفته بودم. آخرین بار با   دهانم نیمه

دکنک و فرداد و مریم رفتم. بادکنک خریدیم . شاید صدتا با

به ساحل  و دادیم به بچه ها!  پیشنهاد مریم بود! بردیم

تر بود! دلم برای فرداد تنگ شده بود. دلم دلش اینطور آرام

شکافتم و  تنگ بود! امامن بایدپیله را یمبرای همه اشان

ون یم آمدم. دیگر نیم خواستم کرم باشم . یم خواستم  بپ 

 شوم
ی

. فریماه یک پروانه ی بزرگ با بالهای رنگ

 منتظرجوابم بود. گفتم: 

مون میاد یا نه! هفته ی دوم - باشه! ببینم بلیط هواپیما گپ 

 ! ن  عیده و همه درگپ  سفر هسیی

 خندید: 

 من حنی نیم دونستم عید شده! -

 که بعد از چند وقت تلویزیون رو روشن کردم و باوریم کنن 

 فهمیدم نوروزه؟
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 را تکان دادم: رسم

 باور یم کنم! -

 ا که خورد؛ گفتم: شامش ر 

 یه نگاه یه پنجره بنداز! -

به آرایم برگشت و پنجره را نگاه کرد. وقنی ردیق گلدان ها را 

؛ چندلحظه نگاهش ثابت ماند روی گلهاو بعد زد زیر دید 

 گریه! 

 

 ۶۵۶پست#

 

 به طرفش رفتم و بغلش کردم: 

 

 گریه نکن! من یم خواستم حالتو بهپی کنم! -

 کمرم حلقه کرد: دستان الغرش را دور  
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 حالمو بهپی کردی! اشِک قدر داین هست ! -

 از او جدا شدم و گفتم: 

ن -  تا من چای بیارم. تازه هنوز تراس رو ندیدی!  برو ببی 

 با نبات!  پشت بند غذا باید چای بخوری! اونم 

 کنجکاو برخاست و به تراس رفت. 

ن نشسته بود و  وقنی با چای به تراس رفتم؛ او روی زمی 

های زانوهایش را بغل گرفته و همانطور که به ردیف گلدان

 دوخته بود؛ اشک یم ریخت! گفتم: شمعداین چشم

- ! ن  دیوونه پاشو روی صندیل بشی 

 زمزمه کرد: 

 ! احساس یم کنم مامان بزرگ کنارمه-

ن کوچک گذاشتم:   چای را روی مپ 

ن تبدیل به ارواح سبکبایل - خب هست! آدما وقنی یم مپ 

میان! ایه از دنیای موازی به دیدن عزیزاشونیم شن که گ

 مخصوصا وقنی که خییل به اونا نیاز داریم! 

 به زحمت برخاست: 
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 بهت قول یم دم که میام بهت رس یم زنم! -

 ده بود: پر از غم شخندیدم. گرچه درونم

 خب باشه! فقط  کارای ترسناک نکن! -

 چایش را برداشت. گفتم: لیوان

 از مامانت خپی داری؟-

 آه کشید: 

ن دیگه! -  نه! آخرین بار قرار بود مهاجرت کنه. حتما رفیی

ی و از حالت بهش خپی - دوست نداری باهاش تماس بگپ 

 بدی ؟

 نه! مامان و بابا برای من مردن! -

نیم را دوست نداشت و من هماو هیچ وقت این بحث 

خواستم آزارش بدهم. پس ادامه اش ندادم. برایش پتو 

تنش انداختم. همانجا نشستیم و به چراغهای آوردم و دور 

روشن ساختمان های روبرو نگاه کردیم و از زخمهای ساده 

 امان حرف زدیم. 
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 ۶۵۷#پست

 

 

دم در کمال ناباوری بلیط گپ  آوردم و رزرو کردم.  شنیده بو 

که هرمز جای زیباییست. در یک خانه ی بومگردی  اتاق 

سفر شدم.  کامران دیگر دو نفره ای گرفتم و با فریماه رایه 

تماس تلفنن نیم گرفت. به مریم و کامران  اطالع دادم که 

تنهایی سفر یم کنم و نیم خواهم به کیس جواب پس 

م و برای جبل نوشتم که   بدهم. که نیاز دارم تا تصمیم بگپ 

س تنهایی 
کنارفریماه مانده ام. تا روزهای آخرش بدون اسپی

 س خارج کردم. بگذرد. و بعد تلفنم را از دسپی 

جزیره ی هرمز با غروب های نارنچی اش و طلوع های 

ش ، با آن ساحل رسخ رنگ و زیبایش هر  ن شگفت انگپ 

دویمان را مجذوب کرده بود. یم رفتیم ودرخلوت ترین جای 

ه یم شدیم. هردویمان به ساحل یم نشستی م و به دریا خپ 

یدا یم نویع در حال مرگ بودیم. او یم مرد و از درد نجات پ

کرد و یم رفت به جهان موازی. و من هم یم رفتم به جهاین 
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ن هم  نو ! همی 
ی

و حیات دوباره را معنای مرگنو. زندگ

 داشت. 

آدیم باالخره یک جایی باید قیچر را بردارد  و یگ یگ 

قطعات بد و آسیب رسان زندگیش را با دقت از پیکره ی نآ

ارد و بیندازد در وجودش جدا کند و در کیسه ای سیاه بگذ

نزدیک ترین سطل زباله . درست است که سوراخهای 

د اما ؛ سنگینن و فساد را   پیکر زندگیش را فرا یم گپ 
ی

بزرگ

ون یم ریزد.   بپ 

 

 ۶۵۸#پست

 

 

ن حکم راداشت. بودن در بندر عباس برای من ه  می 

 را از 
ی

به بهانه ی فریماه رفته بودم؛ اما خودم داشتم زندگ

 امروز را دوره یم کردم.  خردسایل تا به

مثال با خودم و خاطرات بد بابا کنار آمدم. حنی مزارش را  

ش. یک سنگ کهنه ی پیدا کردم و بعد از سالها رفتم رس قپی
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ه بود! با او سیاه حقپ  که نوشته های روی آن کمرنگ شد

 حرف زدم . 

به قرآن خواین که در گورستان بود پول دادم تا برایش ختم  

 د. قرآن بگپ  

حنی سنگ مزارش را هم عوض کردم. یک سنگ بزرگ و 

 براق سفید رنگ که نام بابا روی آن  حک شده بود. 

دم همیشه آب و گالب به قرآن  خوان که مرد مومنن بود سپر

 ختم کند! و برایش قرآنبیاورد و قپی را بشوید 

و شماره حسابش را هم گرفتم تا رس هر ماه مبلغن برای او 

 بریزم. 

ید از نظر خییل ها کارم اشتباه بود و یا اگر مریم یم شا 

 یم کرد فهمید رسزنشم

 که چطور به پدری مثل او توجه کرده ام. 

پدری که رس منشا تمام بدبخنی هایمان بود؛ اما من سبک  

ن چشم انتظاری او رخت بربست و شدم و انگ ار بار سنگی 

ن روی شانه هایم کیم سبک  تر رفت. انگار ترازوی سنگی 

 شدند. 
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بودنمان در بندر عباس به جای  سه چهار روز؛ یک هفته 

 طول کشید. 

 جالب اینجا بود که 

 حال فریماه هم بهپی بود! 

به ساحل روز آخر  به وقت طلوع خورشیدباز هم رفتیم

 ورو و قدییم س

زیر سایه ی پیچک های آویزان از داربست چویی مقابل 

 دریایی را نگاه کردیم. مرغانخانه ای نشستیم و رقص 

 

 ۶۵۹#پست

 

 

 من و فریماه زیاد حرف نیم زدیم. 

هر دو در خلسه ای عجیب فرو رفته بودیم. او در حال 

 وداع با دنیا بود و من در حال وداع با آشای قدییم. 

 ور شلوغ بود! تهران همانط
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چند روز از عید نوروز گذشته بود که به تهران رسیدم.  

وغ و آدمهایی که با عجله یم رفتند تا به کار و خیابانهای شل

 بارشان برسند. در اول صبح  هوا رسد بود ؛

! فریماه که از پرواز خسته بود؛   اما آسمان صاف و آیی

ته بود. رسش را گذاشته بود روی شانه ام و چشمانش را بس

 را روشن کردم. داشت. تلفنملرز خفیقن هم

اشتم. حنی مامان هم زنگ صدها تماس از مریم و کامران د 

 زده بود. پیامهای واتس اپ  را چک کردم. 

پیامهای کامران را نخوانده رها کردم. جواب جبل را دادم که 

احوال فریماه را پرسیده بود . و به مریم خپی دادم که حالم 

از وکیل ت و رفته بودم بندر عباس ! ویک پیامخوب اس

 داشتم که نوشته بود: 

! یه کار خییل مهم دارم!  هر وقت پیامم-  رو خوندی بیا دفپی

را دیشب فرستاده بود!  دلشوره گرفته بودم اما نیم پیام

 دامن بزنم. خواستم با بیانش به آن

ا با   به اتاقش و او خودشبه خانه که رسیدیم فریماه را بردم

مخدر آرام کرد . وسایلمان را همانجا گذاشتم و دوباره رایه 
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توانستم صپی کنم! مریم زنگ زد و این بار شدم. نیم 

 جوابش را دادم: 

 مریم! سالم-

 با عصبانیت گفت: 

؟ باز زده به - سالم و زهر مار آشا! معلوم هست کجایی

 رست؟

به خیابان چشم دوختم. راننده اسنپ یی حوصله بود و 

 انگار فکر مشهویل داشت که با من هم کالم نیم شد. گفتم: 

ی ؟  مگه تو هر جا یم ری- به من خپی یم دی و اجازه یم گپ 

 من کار بدی نکردم! 

 نیم دم. نه خپی نیم دم اما کارهای دور از عقل هم انجام-

 آه کشیدم: 

سفر ! االن چه کار دور از عقیل انجام دادم؟ من فقط رفتم-

ای هجد  ه نوزده ساله هم تنهایی سفر یم رن! دخپی
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. کا- ن مران طفلک آره  ویل گوشیشون رو خاموش نیم کین

ناراحت رفت رسکار. مجبور شد به زن عمو دروغ بگه که 

 دوست تو حالش بد شده و مجبور شدی بری بندرعباس! 

 پوزخند زدم: 

حالش بد بود و باید یم دوستم آهان! خب واقعا هم-

 بردمش بندر عباس! 

 ث کرد. سکوت پیچید در گوشم. بعد گفت: مک

 دوست؟! کدوم-

 گفتم: 

 شنایس! تو نیم -

 عصنی گفت: 

 خونه ای؟االن-

 نه! -

؟ وقنی برگشنی میام-  پیشت! کجایی

دم:   چشمانم را به هم فشر
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نیم مونم دیگه. رابطه من و کامران من خونه ی کامران-

 خورده ! بهم

 با ناله گفت: 

 وای خدایا ... -

 گفتم: 

 مریم . بعدا حرف یم زنیم. اید برممن ب-

 و ارتباط را قطع کردم. 

 

 ۶۶۰#پست

 

 

 باید قبل از حرف زدن با مریم درباره ی فریماهو

اتفاقات اخپ  و حنی رازی که سالها پنهانش کرده بودم؛  

ی  ن فکر یم کردم. در حال حاضن اصال نیم توانستم به چپ 

 جز تماس وکیل فکر کنم. 

ش خلوت بود.   دفپی
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دماغش را با دستمال  که انگاررسما خورده بود؛ مداممنیسر  

 کرد. کاغذی پاک یم  

 

ب گرفته بودم.   ن  ضن من مضطرب با پاهایم روی زمی 

باباخره در اتاق وکیل باز شد و مرد جواین خارج شد و راه 

 خروجی را در پیش گرفت. 

نگاه من چرخید به طرف در اتاق  وکیل. منیسر با صدای تو 

 دمایعن گفت: 

 چند دقیقه ی دیگه نوبت شماست! -

 د کیفم رسگرم شدم. بیهوده رس تکان دادم و اینبار با بن

 

 ۶۶۱#پست

 

 

وقنی منیسر گفت که یم توانم وارد اتاق بشوم ؛ آنچنان از  

 جا پریدم که با چشمان گرد نگاهم کرد. 
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ش برخاست و بالبخند  ن ام من از پشت مپ  خانم وکیل به احپی

 گفت: 

 خوش آمدی عزیزم! -

 رسم را تکان دادم: 

 ممنونم خانوم! -

 به مبل اشاره کرد: 

بفرمایید بنشینید! چرا گوشیتون خاموش بود؟ تقریبا از -

 فروردین بهتون زنگ زدم . ۹

 روی مبل نشستم: 

 با فریماه  رفته بودم سفر. -

ن به من چشم دوخت:   اندوهگی 

حیف! این دخپی اونقدر مهربون و عزیزه که باید صد سال -

 ک
ی

 نه! امان از این بیماری مهلک! زندگ

ن جوابش را ندادم. فقط  رسبزیر به ظرف شکالت روی مپ 

 چشم دوختم. او نشست و گفت: 

 خب ! بریم رس موضوع طالق شما! کارتون درست شد! -
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 متعجب نگاهش کردم: 

ن زودی؟ مگه یم شه؟ - ؟ به همی   جر

 چشمگ زد و به شوجن گفت: 

 آره چون وکیل خویی داری! -

ی شوجن نداشتم. جدی و مصمم بودم و  من حوصله

. اما لبخند کج و کوله ای تحویلش اعصابم ضعیف بود 

ون آورد و گفت:  ش اسناد من را بپ  ن  دادم. او از کشوی مپ 

کارت میل ت رو که بردی واسه سفر! این شناسنامه ات، -

 اینم کنر ها که شاید یه جا دیگه به دردت بخوره! 

آن را دریک دستش تکان داد و بعد سند ازدواج و کنر های 

 و گفت: 

! که باید بندازیش توی سطل اینم سند ازدواجت  -

 آشغال! 

 مات و کالفه نگاهش کردم: 

؟! -  یعنن جر

 یعنن این که سند ازدواجت جعلیه! -
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 آنقدر بلند گفتم: 

؟! -  جر

ن و  به من را که بلند شده و  که هول شد و آمد این طرف مپ 

 ایستاده بودم ؛ نزدیک شد: 

 باش عزیزم! انگار خییل تعجب کردی؟ومآر -

 نالیدم: 

 یعنن جر که جعلیه؟! -

من را نشاند و خودش هم کنارم روی  کاناپه نشست   

 دستان یخ  زده ام را میان دستانش گرفت و گفت: 

س! تازه باید خوشحال باشیدکه قرار نیست توی دادگاه - نپی

! اما از یه طرف هم ده که یه معما برات ایجاد شدربدر بیسر

 باید خودت حلش کنن ! 

 فتم: به زحمت گ

 یم شه یه لیوان آب به من بدین؟-

و او رسی    ع رفت تا برایم آب بیاورد. من مبهوت بودم از 

 های دور و ورم. رسنوشتم و از یی صداقنی آدم
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 ۶۶۲#پست

 

 

 

ون  که بپ 
ن بود و قلبم کند یم زد. از دفپی آمدم نفسم سنگی 

 گویسر را انداختم داخل کیفم.   برای مریم پیام فرستادم و 

دو پرس غذا گرفتم و رفتم خانه. من سالها بود که رس راه 

 کنم. 
ی

 عادت کرده بودم در خانه های قریصن زندگ

خانه هایی که متعلق به من نبودند. خانه هایی که در آنها 

 آسایش نداشتم. 

 وقنی رسیدم ؛

 فریماه هنوز خواب بود  اما یک رد 

 

نه راخ بینن اش راه گرفته بود  تا زیر چااز سو غلیظ خون 

 اش. 
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به طرفش. بلوز زرد رنگش هم پر از خون هراسان  دویدم 

 بود. تکانش دادم: 

 فریماه...فریماه بیدار شو! -

 به زحمت الی پلکهایش را باز کرد و گیج نگاهم کرد. گفتم: 

 وای خدایا شکرت! -

 متحپ  بود. گفتم: 

 دماغ شدی! خون-

ترسناک اغش و کف دستش پر از قرمزی دست کشید به دم

 خون شد. 

 خندید:  

 عادیه! نگران نشو! هر از گایه -

 اینطوری یم شم! 

و به زحمت برخاست و رفت به طرف رسویس بهداشنی و 

 گفت: 

 پیدا کن! یه بلوز واسه من-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2738  

در کمدش را باز کردم تا به دنبال بلوزی برای او بگردم؛ اما 

یکدیگر را در آغوش  بادیدن عکس خودم و او که سخت

 ودیم ؛ دلم لرزید! بغض کردم ! کشیده ب

 دوستش داشتم . او تنها دوست من بود!  

 با صدای کش دار گفت: 

 

 به به ! -

من عاشق کباب بختیاری هستم! یادم یم افته به اون وقتا 

 که جیم یم شدیم و با هم یم رفتیم دربند! 

ت لرزان قاشق و چنگال را گذاشتم کنار دستش و او با دس

برداشت. به شدت رنگش پریده و لبهایش لیوان آب را 

 کبود شده بودند. به زحمت کباب را با چنگال تکه کرد

و در دهانش گذاشت و با چشمان یی فروغش من را نگاه  

 کرد: 

 جر شد؟ -

 رفنی پیش وکیل؟
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فکرم درگپ  او بود. باید ی بردمش بیمارستان؟ یا باید 

کرده   گفته بود نه قطع امید همینطور صبوری یم کردم؟  

اند و او یم خواهد این چند صباح را یی درد و یی دکپی به 

 اتمام برساند. گفتم: 

اون سند ازدواج جعیل بود! اصال عقد رسیم درکار نبود که -

 بخواد طالقم بده

م!    یا من بخوام طالق بگپ 

فریماه ! آدمهای دور و ور من هیچ صداقنی ندارن! شاید 

ن فقط از رس دلسوزی و دوست داشته  اما االکامران من

 کنارم مونده بود. 

ی خورد و به فکر فرو رفت. بعد یکهو گفت:  ن  لقمه ی ناچپ 

ن - کار دنیا اینه که تو عاشق کیس هسنی که عاشقت ببی 

نیست! اونم یگ دیگه رو یم خواد ! و این چرخه همینطور 

بودین.  ادامه داره ...ویل تو و کامران یه مورد استثنایی 

 نیم شه که عشقتون درویعن بوده! رمبنابراین باو 

گرسنه بودم اما مییل به خوردن نداشتم. رسم درد یم کرد. 

 دست کشیدم به پیشاین ام: 
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عشق ما تاری    خ مرصفش تموم شده. کامران حنی اگر -

 عاشقم باشه هم نیم تونه گذشته امو ببخشه. 

م پیش حرفشو نزنیم. غذاتو بخور! ببینم یم خوای بری

ت؟   دکپی

 اال انداخت: شانه ب

نه! من خوبم! ظهر خواب مامان بزرگ رو دیدم! داشت -

 برام آش یم پخت! 

 حتما بهش فکر یم کنن که خوابشو دیدی! -

 آره مدام بهش فکر یم کنم. -

 

 یم ما قبل از اون آپارتمان توی یه خونه قدییم بزرگ
ی

زندگ

 کردیم. 

ن داشت که مامان بزرگ  عاشقش بود  و  یه حیاط رسسپی

 همیسه آش نذری یم پخت توی حیاط! 

همسایه ها و فامیل رو هم دعوت یم گرفت. من یه دخپی  

 !  بچه ی ده  یازده ساله بودم . یادش بخپ 
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 زل زد به گلهای شمعداین پشت پنجره : 

 من یم رم جهنم و نیم تونم توی جهان موازی ببینمش! -

 .. حیف. 

 گرفت. من برخاستم: زنگ زدند. فریماه نگاه از گلها  

 مریمه! -

 

 ۶۶۳#پست

 

 

 مریم با رنگ و روی پریده پشت در ایستاده بود؛ 

 با تریس عجیب دور و ورش را نگاه کرد و گفت: 

 سالم ! اینجا دیگه کجاست؟-

 از جلوی در گنار رفتم : 

 

 بیا داخل! جای ترسنایک نیست! -
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ون کفشهایش را از پاهایش  کشید و وارد شد. بپ 

 دش آند که من را بغل کند: و تازه یا

! چرا یهو ول یم کنن یم ری؟واقعاآدم-  دیوونه ای هسنی

 بهش نیاز داشتم! -

 

 دور و ورش را نگاه کرد و گفت: 

 این خونه چیه؟! جریان-

 فریماه گفت: 

 مریم! خوش اومدی! سالم-

خانه نگاه   ن ت به درگاه آشپر کرد. باید کیم دقت یم مریم با حپ 

فریماه را کاوش یم کرد تا بفهمد او کرد و اجزای چهره ی 

ن بلندی کشید:   کیست.  بعد هی 

؟! -  ف...فریماه تویی

 

فریماه رس تکان داد. مریم به طرفش رفت و او را در آغوش 

 کشید و زود رها کرد: 
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 گ برگشنی ایران؟-

 چند مایه هست! -

گرفت. ی او و زود چشمنگاه مریم رفت به طرف رس یی مو 

 فریماه گفت: 

! بفرما - ن  بشی 

مریم به طرف کاناپه رفت و روی آن آرام گرفت. من زیر 

 بغل فریماه را گرفتم و گفتم: 

- ! ن  بروبشی 

 چای آماده کنم! من برم

 مریم گفت: 

 من یم خوام برم! چای الرم نیست! -

 

ی نکردم. همانجا کنار فریماه که خس خس یم  تعارف بیشپی

 کرد نشستم. مریم گفت: 

خوب بشه فریماه! به شدت  امیدوارم که زودتر حالت-

 سوپراایز شدم! 
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 فریماه شانه بابا انداخت: 

 امیدوارم زودتر تمدم بشه! -

 مریم به من چشم دوخت: 

پس به خاطر فریماه کامران رو شمال ول کردی و اومدی -

 تهران؟ چرا گفنی رفنی سفر؟

ی نگاهش کردم.  خواهری که همیشه با دقت بیشپی

کر یم کردم اگر کل دنیا یم خوردم. که فبهدصداقتش قسم

 به من پشت کنند او ماندگار است. گفتم: 

درویعن در کار نیست. من سفر بودم با فریماه رفتم بندر -

عباس! رس خاک بابا رفتم و سنگ قپی ش رو عوض کردم. 

 و برگشتم! موندم و آروم تر شدم

 

 ۶۶۴#پست

 

 

 اخمهایش در هم یم رود: 
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 با! شده بااز گ تاحاال اون مرد ظالم-

هرکاری کنیم اون مرد پدرمون هست . یگ از والدینمون! -

پدری که قرار نبوده از روزاول بد باشه و بدبیاری های 

 و تصمیمات اشتباه خرابش کرده! 
ی

 زندگ

 مریم عرق کرده بود و چشمانش فراخ تر شده بود: 

اون در هر صورت عام- ن ل بدبختیمون بود! باعث همه چپ 

 بود! 

 

ا یم شن و خودشون آدمها خییل وقته- ن ا باعث خییل چپ 

 خپی ندارن یا از عمق فاجعه مطلع نیم شن. 

یم تونه قبل از هر کاری فکر کنه که به خطا نره. ویل آدم-

 که آسیب نزنه! 

 پوزخند زدم: 

 درسته! خب یه سوال دارم! -

دومن  تظر ماند: لبهایش را به هم فشر
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ه بعدش همکاری کنن بتو چرا وقنی یم خواسنی با کامران-

فکر نکردی؟ به این که قراره چه بالیی رس من بیاد. به اینکه 

 بهم 
ی

باالخره یه روزی من متوجه یم شم چه دروغ بزرگ

 ! ن  گفتی 

 پلک زد و به زحمت لبهای چسبیده به همش را باز کرد: 

؟! -  از جر حرف یم زین

! از از اون سند - ن ازدواج جعیل! از دروغهایی که بهم گفتی 

 حرف یم زنم. ون دارمسو استفاده ات

 وا رفت! 

 

 ۶۶۵#پست

 

 

 چشمان خشمگینش ناگهاین پر از اندوه شد: 

ن بود! همون روزا یه - تنها رایه که کامران رساغ داشت همی 

نفر رو آورد صیغه ی محرمیت خوند. تو شاید میون 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2747  

ن  وت بودی ؛ اما با همی  . یم خواست  هپر دهان باه رو گفنی

ی نباشه! که بودنت توی خونه اش منافن  ن  چپ 

 

ن  . واسه همی  ن
بعد ترسید که بابا و مامان بخوان کاری کین

 اون سند روجفت وجور کرد که بهشون نشون بده! 

دم: رسم  را میان دستانم گفشر

؟ کامران قبال با - ن ن کاری بکنی  ن یه همچی  چطور تونستی 

ن صیغه ی محرم یت لعننی به من بزرگ ترین آسیب رو همی 

 زد! 

 هاج وواج شد : 

؟! یعنن -   جر

 اینکه من قبل از دیی رفتنم از روی احساس -
یعنن

واعتمادصددرصدم به کامران بهش محرم شدم . باهاش 

 خوابیدم وازش باردار شدم! 

 تقریبا فریاد زد: 

؟! -  جر
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 فریماه تشر زد به من: 

 گذشته! تمومش کن آشا! گذشته ها  -

 

 اما من افتاده بودم روی غلطک انتقام: 

شمال بودم بچه ی اون آدم رو سقط  آره و وقنی با فریماه-

ن کردم. درد کشیدم و افشده شدم. زندگیم نابود شد ورفیی

 رو بر موندن ترجیح دادم. رفتم که لکه ی ننگ نباشم. 

 دروغه! -

ن درحالیکه اشک  مریم با حالنی افشده واندوهگی 

ن ازچشما نش رس یم خورداینهارا گفت. من رسم را له طرفی 

 تکان دادم: 

 ت! حقیقت محضه. دروغ نیس-

 آه کشیدم: 

ین - ن کمپی اما بعدش دردهایی کشیدم که اون سقط جنی 

دردروداشت! حاال توبه عنوان خواهرم بهم بگومردی که 

برای بار دوم صیغه ی محرمیت خونده اونم توی  حال  بد 
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نمیفهمیدم قابل اعتماده؟ مردی که با  من که هیچر از دنیا 

ن من داره   تمام فیلمها و ادعاهاییکه برای دوست داشیی

حاضن نشد یه عقد واقغ انجام بده! شاید چون منو در 

حد خودش نیم دونست. شاید چون من  رو کثیف و 

ن کیس بود که  گناهکار یم دونست. مردی که خودش اولی 

ن منو دستمایل کرد!  و من اونقدر   به بهانه دوست داشیی

ر عاشق و واله اش بودم که نفهمیدم! و شک نکن که اگ

اون عقد واقغ بود و سند جعیل درکار نبود؛ هرگز از سقط 

ی به تو نیم گفتم. اما من یکبار تیه شدم. دیگه  ن جنینم چپ 

 تحملش رو ندارم. 

 

 ۶۶۶#پست

 

 

 

 نفس عمیقی گرفتم: 
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به خودش میاد. یه ویل تموم شد! باالخره یه جایی آدم -

جایی متوقف یم شه . یه جایی یم فهمه که باید روش 

 هایی زندگ
یش و احساسات اشتباهش رو عوض کنه. سخنی

که من کشیدم اونقدر زیاد بودن که نه عذرخوایه و نه 

ن نیم تونه آرومم کنه.  تالش کساین که توی اون نقش داشیی

ن یم خوام دوربشم ازهمه .   برای همی 

 ی لرزاین گفت: مریم با صدا

 حنی من؟-

ن کردم: رسم  را باال و پایی 

ین آسیبها رو از تو دیدم؛ مریم! تو خواهر عزی- زیم و کمپی

 که گفنی برایم غپ  قابل تحمله. شاید خییل 
ویل درویعن

طول بکشه که بتونم فراموشش کنم. خییل...ازت توقع 

نداشتم. ازتو و فرداد...احساس امنیت نیم کنم. انگار همه 

! مد ن ن هسیی  ام درحال مخقن کردن و دروغ گفیی

 با پشت دست اشکهایش را پاک کرد: 
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ویل من به خاطرخودت اینکاررو کردم. برای اینکه نری و -

سیدم که از  یه بار دیگه نیوفنی توی هچل! یم ترسیدم! میپی

 دستت بدم! 

 برخاستم: 

برای همه ی کارهایی که کردی ممنونم ! اما دلم شکسته -

ه یه مدیی از هم  دورباشیم. .بهپی

به طرف تراس رفتم. عرص شده بود. هواخنک بودو  

 ت گلهای شمعداین بیداد یم کرد. طراو 

 

 ۶۶۷#پست

 

از تراس دیدمش که رفت به طرف اتومبیلش؛ رسش را باال 

 آورد و من را نگاه کرد. 

 . دوستش داشتم

خواهرم بود ؛ وصل به جانم بود اما دروغ مثل موریانه ای 

 آن اتصال روح را خورده بود. 
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د هرگزچهره ی غمگینش را وقنی داشت سوار اتومبیلش ش 

 و رفت ؛ 

 فراموش نخواهم کرد. 

شب حال فریماه بهپی شده بود؛ حنی رژ قرمزی زد و با ترانه 

د عجینی با ای شاد برایم رقصید. رقص اندوهنایک که تضا

 حالش داشت.  

یم خواست حال من را عوض کند و من ماتش شدم. ماِت 

جواین با تجربه های تلخ و باور نکردین زین که در عنفوان

 ظر مرگ زود هنگامش بود. اش منت

وع به باریدن کرد.  ساعت دوازده بود که باران یک بند رسر

و  همه شوجن باران اول اردیبهشت ماه ! فریماه بعد از آن

را تماشا کردین. رقص خسته شده بود؛ از پشت پنجره باران

موسیقی مالیم گوش کردیم و او رفت به اتاقش تا بخوابد. و 

ش به اتاق بغیل پناه بردم. شاید تا من هم برای اندگ آرام

دو و سه صبح بیدار بودم و یه وقایع و حرفها و آدمها را 

 دوره یم کردم. 
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 ۶۶۸#پست

 

 

 وابم برد! اما باالخره خ

و وقنی چشم باز کردم؛ نورمالیم خورشید افتاده بود روی 

صورتم. آسمان نیمه ابری بودوخورشیدازالبالی ابرها  

ی یم کرد. میخوا  ستم امروز فریماهدلپی

م به همان کافه ای که همیشه یم رفتیم؛ ساعت تازه   را بپی

ون رفتم و  ۹ صبح بود. برخاستم وخمیازه کشان ازاتاق بپ 

اتاقش نگایه انداختم . آنجا نبود! حتما زودتر بیدار  به

 شده بود. به سالن رفتم. 

باد یم زد به پرده و تور سفید رنگ یم رقصید.هوای خنگ 

 جا را پر کرده بود. بلند صدایش زدم: همه 

؟! -  فریماه! کجایی
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جواب نداد. به طرف در تراس رفتم. پرده ی تور قد کشیدتا 

 صورتم. 

ید رنگ او را دیدم. روی صندیل نشسته  از پشت تورسف 

ن !  ! چشمم رسخوردپایی  ن بود و رسش را گذاشته بودروی مپ 

 اش! به دستش که آویزان بود. به کبودی پاهای برهنه 

ترسیدم. پاهایم سنگ شدند. پرده ی تورهنوز هم یم 

رقصید. به هر زحمنی بود پرده را پس زدم و به تراس رفتم. 

 زمزمه کردم: 

 پاشو بیا آماده شو بریم کافه!  فریماه! -

یم دانستم جواب نیم دهد. یم دانستم خییل زود دیر شده. 

 اما باز با بغض گفتم: 

 هم نشده! تو گفنی دوماه! هنوز یک ماه -

. چشمانش بازبود. زل زده بودبه شمعداین های  وجلورفتم

. لبهایش  ن باران خورده. خون از دماغش ریخته بود روی مپ 

بودند. پوستش کبودبود. لباسهایش نم گرفته. ازهم باز 

ن افتادم. او رفته بود!   سست شدن و روی زمی 
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 ۶۶۹#پست

 

 

 دنیا بود.  مراسم خاکسپاری فریماه سوت و کورترین مراسم

 آدمها معموال در گورستان
ی

ها پیداست. تلچن حقیقت زندگ

این که چه آدیم تنهای عام یا خاص بوده و چه کیس دور و 

هایی داشته برای گریه کردن در گورستان رسد و ورش آدم

 چه کیس نداشته. 

ن کیس که  احساس تنهایی یم کند؛   فرق بسیاری ست بی 

ات این چنینن و کیس که ازهر اما کساین را دارد برای لحظ

نظر یکه و تنهاست. فریماه یکه و تنها بود! جز من ، خانم 

 وکیل  گورکن و مردروحاین هیچ کیس را نداشت! 

ات  حنی در روز دوشنبه آنقدر گورستان خلوت بود که خپ 

و حلوایی که آماده کرده بودم هم دست نخورده ماند.  بعد 

ناهار دعوت کردم. مثال از خاکسپاری خانم وکیل را برای 

 ناهار روز عزا! 
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هر دو مقابل هم نشستیم و در سکوت چلو کباب و 

ن را نگاه کردیم. او گفت:   مخلفات روی مپ 

 حال آدیم به این تنهایی ندیده بودم.  تابه-

 من یی حولس گفتم: 

 اسم شما چیه؟ همیشه به فامیل صداتون زدم! -

 لبخند زد: 

 مریم! -

 آه کشیدم: 

! هم اسم خواه- ن  رم هستی 

 با دقت نگاهم کرد: 

چرا فریماه انقدر احساس گناه داشت؟ مدتم حرف از -

 بخشش شما یم زد! 

 دوباره آه کشیدم: 

-  
ی

 کرده درحقم! ظلم بزرگ

نگاهم را باال بردم . رسدرگم بود؛ حق داشت! ما آدمهای 

 طبیغ نبودیم. گفتم: 
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اما خدا شاهده که بخشیدمش! من نیم دونستم که چکار -

؛  تازه فهمیدم...شاید یک ماه پیش اما وقنی فهمیدم  کرده

 بخشیدم! بخشیدم چون خودم هم مقرص بودم. 

 

 ۶۷۰#پست

 

 

چون آدم تا خودش نخواد کیس نیم تونه بالیی به رسش 

 سست بودم ! خودم مقرصم! بیاره. خودم

 دستش را جلو آورد روی دستم گذاشت: 

ن بود! - یم گفت  فریماه از این که تو یم بخشیش مطمی 

خییل خوب تو رو یم شناسه! از مهربونیت و گذشتت خییل 

 داری! من هرگز 
ی

سیدم که اطمینان داشت. تو روح بزرگ نپر

ن شما چه اتفافی افتاده اما حسودیم شد که دوسنی مثل  بی 

 تو ندارم! 
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اشکم رس خورد. او دستم را رها کرد و از داخل کیفش یک 

ون آورد و گرفت مقابلم. سو  ایل نگاهش کردم. او پاکت بپ 

 رسی به نشانه اطمینان تکان داد و گفت: 

من  این هدیه از طرف فریماه هست! خییل وقته  پیش-

 امانت مونده. 

ون آوردم ل  پاکت را باز کردم. کاغذرا بپ  ن . انتقال مالکیت مپن

 مسکوین واقع درخیابان...کوچه ی... پالک... به من! 

م . خانم وکیل درحال چشمانم گرد شدند. رسم را باال آورد

 غذا خوردن بود. گفتم: 

 چرا؟! -

 با دهان نیمه پر گفت: 

ه اون نشون که توی گفت اینجا حق تو بوده. نشون ب-

ن ویل اونمزون خلف وعده کرده. جنان یه قول قرار گذاشتی 

ان اونه!   این هدیه به جپی

تنها توانستم رس تکان بدهم. آنقدر حرف درگلویم جمع 

غصه درآمیخته بود که نیم توانستم عکس شده بود و با 

ی انجام بدهم.   العمل بهپی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2759  

بل توجیه خانوم وکیل توضیح داد که فریماه ثروث قا

داشته که همه را برای امرار معاش ایتام بر جای گذاشته. 

یه رایه خانه ی بخت کرده. چند مرد را  ن  را با جهپ 
چند دخپی

ان از بند رهانیده و...یعنن تمام تالشش را کر  ده بود که جپی

 خطا کند!  باز هم او چند پله از من باالتر بود! 

 

 ۶۷۱#پست

 

 را رس کشتانیمه چرا ای دوست الجرعه م

یز  من فلسفه ای دارم یا خایل و یا لپی

)  )شعر از محمد عیل بهمنن

 

مدیی بود نشسته بودم روی کاناپه و به این  شعر زل زده 

رسرسید نوشته  ؛ بینی که با یک دستخط خوب اول بودم

 شده بود. صفحات بعدی خایل بودند. 
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فقط روزهای شییم درماین را عالمت زده بود.  تولد جبل  

 ا و یک جایی از رسرسید هم نوشته بود؛"ر 

دارم میام مامان بزرگ ! باالخره تموم شد" و درست در 

 روزی که به خانه اش رفتم ؛ 

 

 نوشته بود:"آمد! باالخره آمد!"

 
ی

! زندگ ن جوان در چند ماه گذشته خالصه شده یک زنهمی 

ن جمالت و تاری    خ ها!   بود در همی 

ه ی روی کاناپه ی مقابلم رسرسید را بستم و به پتوی تا شد

 نگاه کردم. 

چقدر اندوه داشتم؛ چقدر کاری از دستم بر نیم آمد!  

ن کنار سالن به نیمه رسیده بودند.  شمع ها ی سیاه روی مپ 

چیده بودم کنار عکسش! عکیس گلدان های شمعدای را 

که در قاب بزرگ خودنمایی یم کرد. وقنی جنان بود! وقنی 

د. با آن موهای بلند سیاه و زیبا و دست نیافتنش بو 

 چشمان درشت رسمه کشیده! 
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اینجا را گذاشته بود برای من ! از کجا یم دانست خانه ای 

 ندارم؟ 

نتقال سند از کجا یم دانست کامران را رها یم کنم؟ زمان ا

 مال خییل پیش تر از آمدنم بود؛ خییل پیش تر! 

او من را بهپی از خودم یم شناخت؟ یا شاید کامران را؟ اصال 

شاید هم فقط  بابت عذر خوایه بود! بابت پول حالیل که 

برایش زحمت کشیدم، سوزن زدم و بریدم و دوختم و هرگز 

 ه دستم نرسید. ب

 
ی

را بسته بود.  بود که راه نفسماما آنقدر اینجا پر از دلتنگ

لباسها و وسایلش را در چمدان گذاشتم. کفشها و هر چه 

ان آبرو داری را یم شناخت که این  بود را! خانم وکیل دخپی

ها یم توانست ظاهرشان را آبرومند تر کند. هیچ  دارایی 

! پیش تر همه را بخشیده بود. اززشمندی را نگه نداشته بود 

 مان رسرسید را نگه داشتم. و من از او فقط ه

ن شب در آن خانه ترسناک بود! یک تنهایی بزرگ و  اولی 

باور نکردین و یک توهم آزاردهنده  به رساغم آمده بود!  

 توهم از تنها ُمردن! از تنها ماندن! 
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 ۶۷۲#پست

 

 

 

ن عادی تر شد.   شبهای بعد همه چپ 

 کم تر و قدرت تفکرم بیشپی شد.   ترس من 

 

یم دادم  خیابان ها پرسه یم زدم و کارهایی انجامروزها را در  

به خانه ای که متعلق به خودم بود و دم غروب بر یم گشتم

 و نبود!  

به جبل خپی بدهم که فریماه رفته! و باالخره توانستم

 واکنشش عجیب بود! زنگ زد  و با صدای گرفته ای گفت: 

 رم دق یم کنم... دا-
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قغ بود که در یط این سالها  و زد زیر گریه. از معدود موا

صدای گریه اش را یم شنیدم. ذره به ذره گوش کردم . آرام 

 تر که شد ؛ گفت: 

در هر صورت دوستش داشتم. خییل تالش کردم که درمان -

 بشه حیف. 

 گفتم: 

شو بخشیده. برای منم یه خونه گذاشته. - ن  همه چپ 

 گفت: 

ان ظلم بوده! برای آرامش دل خودش! ج-  پی

 گفتم: 

ان نیم شه!  اما شاید اینطوری دل جپی - ان؟ برای من جپی

 خودش آروم تر بشه! 

 حال و روز تو چطوره؟ کامران در چه حاله؟-

. تر و تازه به گلهای شمعداین گوشه ی  تراس نگاه کردم

 بودند: 

 من خییل وقته که کامران رو ترک کردم! -
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 کرد. گفتم: سکوت  

 که هر -
ی

دومون به هم  تالش بیهوده ست . یه نوع وابستگ

 داریم. 

 

ن زیادی بافی نمونده.  ترمیم ماجرا  جبل از اون عشق چپ 

 سخته! 

 

 کامران با گذشته ی من کنار نمیاد.    

 باالخره صدایش پیچید در گوشم: 

؟! تو یم توین کل این سنگینن رو به دوش بکیسر و - تو جر

؟خودتو اثبا  ت کنن

دم. پشت پلکم یم سوخت:   چشمانم را به هم فشر

 نیم دونم... -

سغ کن تکلیف خودتو روشن کنن !  بالتکلیقن بیشپی از -

 برای تو صپی نیم کنه
ی

.  همه خودتو اذیت یم کنه! زندگ

 !  تالش کن که راهتو پیدا کنن
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لبخند زدم. کالم او مثل نور بود! مثل چرلغن که راه روشن را 

 داد:  نشانم یم

 .  یه تصمیمایی گرفتم! و یم خوام عملیشون کنم-

 یم خوای درباره اش حرف بزنیم؟-

نه! دلم نیم خواد تحت تاثپ  حرف تو یا دیگری کاری کنم. -

م.   یم خوام خودم تصمیم بگپ 

 باشه آشا جان! -

 

پاهایم را در شکمم جمع کردم و چانه ام را به زانوهایم تکیه 

 زدم: 

؟ نیم خوای برگر -  دی دیی

ن مادریم- هست و نه دیگه  نه! بر نیم گردم. اونجا نه رسزمی 

عالقه ای بهش دارم. ترجیح یم دم اگر قرار باشه برگردم؛ 

 برم لبنان پیش خانواده ام. 
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وت و - وت رو ببینم. بپ  من همیشه دلم یم خواسته بپ 

 درختهای زیتون و ... 

 

 پرید میان حرفم: 

 بیایی -
! یادت که نرفته من و تو هر وقت بخوای یم توین

 دوستیم. دوستهای صمییم. 

 غض کردم  و به زحمت گفتم: ب

! جبل! -  تو تنها دوست منن

 

 از همه ناامیدم. از معشوق، از خواهرم  ... از همه.  

- . هیچ کس مهم نیست  آشا! تو آدم با تجربه ای هسنی

! تنها بودن بد نیست! من هم  ی که تنهایی باید یاد بگپ 

تنهام. من با تمام شلویعن های دور و ورم تنهام . و این اصال 

 بد نیست. گایه تنهایی خوبه! 

 حق با توئه! -

- 
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 ۶۷۳#پست

 

ن حال یادت هست که؟ من و تو دوستیم. یه  اما در عی 

روزی به خاطر اینکه فکر یم کردم به صالح قلب و 

آرامشت هست به کامران قول دادم در قبال بردن تو به 

 و کمک کردن به تو  دور بمونم. ایران 

 انت خواهم بود! اما االن بهت یم گم که پشتیب 

 قلبم به تالطم افتاد: 

 ممنونم ! -

 مکث کرد. چند لحظه ی کوتاه سکوت پیچید و بعد گفت: 

 باید برم! -

االن حال و روز خویی ندارم. یم خوام برم کیم قدم بزنم و 

!  جنان برای به جنان فکر کنم. شاید کیم سوگواری  کنم

 من مهم بود! 

 یم دونم! مواظب خودت باش جبل! -
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 تو هم عزیزم! شب بخپ  . -

 

آدم باالخره باید یک دوست داشته باشد که با همه ی 

عالم فرق کند. یک دوست که بماند. یک آدم به تمام معنا 

ن و نخواستنت، رفتارت را  که بداین حرفهایت ، خواسیی

 شناسد. یم

 

یک بار قهر کنن یا دورشود. یا او سکوت که اگر هزار و   

. او  . در سالمت و بیماری ، کند،  تو پرحرفن نباشد،تو بایسر

اییط باشد حنی کم.  و بداین و  در عیش و در غم. در هر رسر

، روزی  بداند  دلت که گرفت و یا دلش که تنگ شد در شنی

... دلتنگیتان گره بخورد به هم. و دوباره   ، وقنی ساعنی

حرم هم شوید. این که تو در چه سن و سال و  مرهم و م

یست. مهم حنی تعداد سالیان عمرتان وضع و حایل مهم ن

 هم نیست. مهم عمق دوستیتان است. 

آدم باید در زندگیش یک دوست داشته باشد . که جان 

بدهد برایش به وقتش. که نگران درد روح و تنش باشد.  
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این ریشه دار کند. مهم این است که بدجنسیتش فرق نیم

 است. 

ما دوست است . بداین اگر یک روز یا هزار روز هم نبود ا

 یکرنگ و یکدل... 

آدم باید در زندگیش یک دوسِت واقغ داشته باشد . نه از 

 این آدم قالیی های امروز هست و فردا نیست. 

دوسنی که آنقدر ارزشمند باشد و اثبات کرده باشد خودش 

، غرورت را زیر پا را که برای وجودش در زند  گیت مبارزه کنن

 مان نشوی. بگذاری ویل هرگز بابتش پشی

ن اندازه  مهم بود. شاید در روزهای  جبل برای من به همی 

گذشته به آن فکر نکرده بودم؛ شاید حضور عشق 

بیمارگونه ام به کامران جلوی توجه به جبل را گرفته بود؛ اما 

که دور از آن   من یط روزهای تنهاییم. یط این چند وقنی 

بودم. کوچه ی لعنت شده بودم ؛ به خییل ها فکر کرده 

تک به تک اعضای خانواده ام ، دوستانم و حنی درو ترین 

آشناهایم را حالجی کرده و کنار گذاشته بودم. جبل نور 

روزهای تاریک من و جنان بود؛ اما هرگز آنقدرها قدر 

 بودنش را ندانسته بودم. 
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 ۶۷۴#پست

 

 پشت در ایستادم. 

دم.  گلهای یاس آویزان از دیوار ریخته بو  دند زنگ را فشر

 روی آسفالت کهنه  

 

 . اتومبیل فرداد جلوی در خانه اش بود.  

 

حدس زدم مریم هم باشد... در باز شد؛ کامران در بلوز 

سیاه و شلوار ورزیسر مقابلم ایستاد. چند لحظه مات 

 تم: یکدیگر شدیم. این من بودم که گف

 سالم! -

او فقط رستکان داد و من پا گذاشتم به حیایط که دوستش 

م. بوته های رز پر از گلهای ریز و درشت بودند. قلبم داشت

 تند یم زد. دلم برای کامران تنگ شده بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2771  

 گفتم: 

 اومدم  چند کلمه حرف بزنم! -

 زمزمه کرد: 

- 

 

 ۶۷۵#پست

 

 خوش اومدی! بیا بریم داخل! 

ن تکان دادم. ه زار بار تمرین کرده بودم  که رسم را به طرفی 

 چکار کنم و چه بگویم: 

ن جا توی حیاط یم مونم! نه مم-  نونم! همی 

 دستهایش را چپاند داخل جیب شلوارش: 

 باشه! -

ن داخل حیاط چای و میوه گذاشته بود. مهمان  روی مپ 

 داشت! نیم خواستم با کیس مواجه شوم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2772  

 صندیل را عقب کشیدم و نشستم: 

- ! ن  لطفا بیا بشی 

!   و کاسه 
ی

مردد بود! آمد و روبرویم نشست.  کیک خانگ

یل  را نگاه کردم و بعد چشم چرخاندم دور حیاط  و ی آج

دوباره نگاهم رسید به چهره ی او. رسد و یی حالت بود. اما 

چشمانش ؛ آن چشمان پر از رمز راز که روزی یم پرستیدم 

 هنوز هم برق عجینی داشت. گفتم: 

 انگار مهمون داری! -

جوابم را نداد. دست کردم داخل کیفم و سند ازدواج را 

و  ماه یم  ۴ن آوردم از آخرین باری که او را دیده بودم؛ بپ 

گذشت . ناگهاین تصمیم گرفتم که به دیدنش بیایم. یعنن 

تمام این مدت را تالش کردم تا مبارزه ی درونم را یرو 

 سامان بدهم. 

د ماه  روبرویش حاال دم غروب یک روز در میانه ی مردا 

ه ی سند ازدواج ب  ود! گفتم: نشسته بودم و نگاه او خپ 

 

 دلم یم خواست این سند واقغ بود! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2773  

 

ن حنی  و بهت گفته! واسه همی  ن شک ندارم که مریم همه چپ 

دلم یم خواست بعد از دونستنش یه توضیح به من داده 

 بودی! 

 

 یه تالش کوچک!  اما هیچ کاری نکردی!  

 

 ۶۷۶#پست

 

ه ی سند ازدواج بود.   هنوز هم خپ 

 

 اگر او جوایی نیم داد: من آمده بودم که حرف بزنم؛  
 حنی

 این سند جعیل امید منو ناامید کرد. -
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یه نوع ترفند اشتباه بود! ازت توقع نداشتم با من ازدواج  

نداشتم. یه روزی با  کنن اما توقع این ارتباط جعیل رو هم

 عشق یه صیغه ی محرمیت خوندیم. 

مثل یه زن واقغ پاش وایسادم. براش تلفات دادم. آسیب  

و یی حرمنی کشیدم. اما بار دوم حالل تو شدن به  دیدم

 همون شیوه؛

ن   حیاط بهت گفتم برام غپ  قابل قبوله! یادته وسط همی 

 باطلش کن؟

ی که در  االن اینو هم بهت نیم گم!  چون از   ن نظر من چپ 

ن من اتفاق افتاده صحت نداره!   ندانسیی

دو سه بار امتحان کردم شاید فتح جسم ما رو به فتح  

 اقغ روحمون برسونه. و 

 

اما دیدم نیم شه چون پای عقل و متطق و بدتر از هه  

تعصبت تو در کاره. حق داری! خییل حق داری !  و من 

ض نیستم!   بابتش معپی

 د . نفس گرفتم. بیهوده شالم را مرتب کردم : صدایم یم لرزی
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ن ممنونم. اما من - ویل از تحملم خارجه!  بابت همه چپ 

ن  دیگه نه به تو   از این بار سنگی 
حاللم و نه یم خوام بیشپی

 عاشق تو بودن رو به شونه ام بکشم! 

ِی بغضش را نیم  لبش را گزید. از حرص بود یا بابت پیشگپ 

 چشمانم ....  دانم . اما زل زد میان

 

 ۶۷۷#پست

 

 

 وگفت: 

 حاال مقرص تموم وقایع من شدم؟ -

م!    یم خواستم جلوی رفتنت رو بگپ 

 

 کار نبود!   حیله ای در 

 فقط یه مانع بود برای رفتنت! 

 پوزخند زدم: 
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؟ جر به تو - ی ؟ برای جر اشتباه بود! جلوی رفتنم رو بگپ 

 یم رسید؟

 

  !  تو حنی دیگه عاشق من نبودی که بخوای ریسک کنن

ریسک کردم! نکردم؟ اومدنت به این خونه،  پشتیباین -

 کردن از تو، محافظت و... 

 برخاستم: 

 از اونم که بخوام تو رو راهنمایی کامران! من -
خییل کوچکپی

کنم؛ اما آدم خییل وقتها ؛ خییل کارها رو فقط به خاطر 

ان خودش انجام یم ده؛ ب رای التیام روح خودش! برای جپی

خطاهاش! لطفهایی که کردی؛ التیایم بود برای روحت! امر 

من مطرح بودم و اگر عشق مطرح بود؛ این سند جعیل 

ال سندی وجود نداشت ؛ من بودم و تو و نبود! یا اص

ان ها یم گرفتیم.  در  تصمییم که بعد از همه ی  جپی

وم تردیدهات، صحت عقل من و بعد از اونکه تو تم

 تعصباتت و خودبینن هات رو کنار یم گذاشنی 

- !  ممنونم که اینطور قدرم رو دونسنی
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طعنه اش دلم را شکاند. اما باز هم لبخند زدم. کیفم را 

 داختم روی شانه ام: ان

 من باید برم! عجله دارم! -

دو قدم برداشتم. دلم یم خواست بیاید دنبالم و از پشت 

بغلم کند و بگوید؛ هر چه کردم ، هر اشتبایه بود ، هر 

تردیدی که داشته و دارم  درست! اما من عاشقت هستم. 

 به تو و خودم فرصت یم دم تا درستش کنیم! 

! ب رگشتم و نگاهش کردم. همانجا رسیدم به در خروجی

ازدواج نگاه یم کرد. با خودش درگپ  نشسته بود. به سند 

 بود! یا شاید هم داشت دفپی ارتباطش را یم بست. 

 

 ۶۷۸#پست

 

 

 رفت به طرف در که گفت: دستم
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هر جا یم ری و هرچقدر یم خوای تنها باش! اما خودت -

 هم یم دوین که بر یم گردی. 

 آه کشیدم : 

ن هم به خودت حنی زحمت نیم خییل - ! برای همی  مطمئنن

 درخواست کنن برگردم! کامران...آه کامران! که ازمدی  

 

و با مریم و فرداد روبرو شدم. یک قابلمه ی  در را باز کردم

 غذا در دست فرداد بود و مریم... 

 

مریم که ازدیدن من متعجب بود. دلم برای مریم تنگ شده 

را در آغوشش کشید و رم؛ منبود! فرصت نداد تکان بخو 

 گفت: 

؟ مردم از دوریت! -  خودیی

 از رس شانه اش فرداد را نگاه کردم: 

 یه کار ناتموم داشتم و اومدم فیصله اش  دادم! -

 مریم کیم از من فاصله گرفت: 
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ن یم خواهیم دور هم -  ؟ ببی 
یم شه نری؟ یم شه بموین

 بخوریم! بنشینیم و شام

 

ی  دلم زیر و رو شد. چرا فکر  ن یم کردم آنها با نبودن من چپ 

 کم دارند؟ 

چرا فکر یم کردم نبودنم باعث یم شد که غم داشته 

 باشند؟  قرداد گفت: 

هایی داره! -  آشا! بمون! مریم برات یه خپی

 دستم  را باال  بردم و دست کشیدم به گونه ی مریم: 

 نیم تونم. باید برم. -

 مریم دستش را گذاشت روی دستم: 

 مله ام... آشا ! من حا-

 م پروانه ها پر زدند. خندیدم: قلبم تند کوبید. ته دل

! مبارکه! -  چه خپی خویی

 مریم قطره اشکش را پاک کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2780  

عرویس نگرفتیم!  دست و دلم به عرویس نرفت. حوصله -

 ی شلویعن نداشتم. تو هم نبودی! 

 

 ۶۷۹#پست

 

رنجیده بودم. از مخقن کاری هایش، از صالح و مصلحنی 

که در نظر   واسته بودند و از تمام احتماالیی خکه برایم

 گرفته بودند دلم گرفته بود. 

 گفتم: 

 مریم! برات خوشحالم-

 نیم نگایه به قرداد انداختم: 

 من باید برم! -

 مریم گفت: 

 یم شه بهت زنگ بزنم؟ یم شه در تماس باشیم؟-

دادم. اما جوایی ندادم. نگایه به درخانه ی بابا رس تکان

 م: انداختمهران
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 بچه داری به دادت یم رسه! کنار مامان هسنی و برای -

ن کرد: مریم  رسش را باال و پایی 

مامان بعد از اون اتفاق خییل افشده شده. بابا مهران -

خونه نشینه. هر دوشون عوض شدن! بهش گفتم تو یم 

ری دیدنشون. واسه اون سند جعیل هم یه فکری یم کنیم. 

 . ن  .. تو و کامران هنوزم یم تونی 

 رای عوض شدن؟به نظرت خییل دیر نیست ب-

 گونه اش را بوسیدم: 

هر جر باشه و هر کاری که بکنه اگرصداقت مریم! آدم-

ه انگار که  نداشته باشه ؛ اگر جای دیگران  تصمیم بگپ 

 یی ارزش کردن طرف 
هیچر نداره!  این یعنن تجاوز! یعنن

ل مقابل . خواهش یم کنم دیگه هیچ وقت از طرف من قو 

ن تکلیف نکن! من  و برام نده، از طرف من تصمیم نگپ   تعیی 

شکست هام رو خوردم و چوب خوری هاموهم تحمل 

 کردم. 

ده وچشمان نگران  نگاهم یم کرد. گفتم: با دهان فشر
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ن - بهت یم گم که من جزتو کیس روندارم.  حاال همهمی 

ناراحت نکن! راه درست رویم رم. و باهات خودتوبابت من

 بزرگیه. خداحافظ.  اینجا اشتباهاسم. اما بودنمدر تم

ن برداشتم وبعد از کنارش گذشتم و اول قدمهای سنگی 

مصمم تر و با قدمهای محکم تری دورشدم. از کوچه که 

دم.  ون زدم؛ یکهو هوا را بلعیدم! و دستم را به شکمم فشر بپ 

جایی که روزی فرزند کامران را حمل یم کرد و حاالعجیب و 

ترسنایک تیه بود!   را متاثر کرده بود و به طرز  غریب من

موجودی که رفتنش آغاز روزگار بدم شد. موجودی که با 

کشتنش تصمییم گرفتم و جایی رفتم که مثل قعرجهنم بود. 

م شده.   و در تمام این سالها فکر یم کردم خون او دامنگپ 

 

 ۶۸۰#پست

 #گذشته

 

 رایی نشستم؛ وقنی به هر بدبخنی بود در آن هواپیمای اما

وزی یم   کردم. احساس پپ 
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رها کرده بودم. تمام مثل آدمهای برنده! همه را پشت رسم

آنهایی که به من ظلم کرده، نادیده گرفته و اذیتم کرده 

 بودند. دلم شکسته بود. 

 

عشقم به باد رفته و اندوهم آنقدر سایه بر تمام روحم  

ی جزدورشدن ازآنه ن ا فکرنیم انداخته بودکه اصال به چپ 

 کردم. 

 فریماه آمده بود فرودگاه. 

لباس شیگ تنش بود و یک دسته گل هم آورده بود. من را 

بغل کرد و خوش آمد گفت. اتومبیل شیگ داشت و مدام 

وتش  به عریی با تلفنش حرفریم زد و من تحت تاثپ  جپی

 بودم! 

دیی برای من مثل شهرعجایب بود. ساختمانهای 

، خیابانهای وسیع و زرق و برق  بلند.هوای گرم وعجیب

فراوانش برای چند روزی افکار مزاحم را از ذهنم دورکرده 

 بود. 
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 من درهمان تهران موبایلم راخاموش کرده بودم.  

یی کس و کار  وارد دیی  روی دلم پا گذاشته و مثل یک آدم

 شدم. 

 تنها کیس که  روزی یم خواستم او را مطلع کنم ازنبودنم ؛   

 د و بس! بقیه هرکدام به نحوی آزارم داده بودند. مریم بو 

فریماه آپارتمان شیک وکوچگ دریک برج بلند داشت. جایی 

 که پنجره ای درطبقه ی یس ام روبه شهر ودریاداشت. 

اتافی برای من درنظر گرفته بود که تمام ملزومات را داشت. 

 وقنی چمدانم را گوشه ی اتاق گذاشتم ؛ گفت: 

- 

 

 #گذشته 

 ۶۸۱ست#پ

 

 

 جدیدی خوایه داشت! 
ی

 ازفردا زندگ
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اشتم اما لبخند زدم. روز بعدمن رابردو در دلهره د

شهرچرخاند. او به خویی  به عریی انگلییس  صحبت یم 

ون از خانه خوردیم. به کلوپ رفتیم. کرد.  ناهار و شام را بپ 

رقصیدیم و بعد در انتهای شب به ساحیل آرام رفتیم و پای 

شن ها راه رفتیم. و من بعد ازتحمل آن همه برهنه روی 

ر در بهشت بودم. فریماه از آینده گفت واز اینکه دردانگا

فت کنم و روی پاهای خودم بایستم.  چقدر یم توانم پیشر

قرار شد تا وقنی که درآمدی داشته باشم کنار اوبمانم و بعد 

ط فریماه  این بود:   کنم.  و تنها رسر
ی

 جدا زندگ

اش! صمیمیتمون رسجاش! اما من نیم دوستیمون رسج-

! نیم خوام رفت و آمدم و بقیه خوام توی کارم رس  ک بکیسر

! اینجاهر دومون آدمهای مستقیل  ل کنن ها رو کنپی ن چپ 

هستیم که هرکاری یم کنیم به خودمون مربوطه. فقط یم 

تونیم به خم کمک کنیم !نه من مادرتو هستم ونه تو مادر 

 من! 

 با لبخند گفتم: 

 ! قول یم دم که توی کارت فضویل نکنم!  باشه-

 جدی و تاکیدی گفت: و او خییل 
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ن کافیه! -  . همی 
 باید حدخودت رو بدوین

به ای به  وقنی من مردد نگاهش کردم ؛ با شانه اش ضن

 بازومیم زد و گفت: 

یی خیالش! فردا یم برمت مزون ! اونجا با مدیریت آشنات -

 طرح هات روهم که آوردی.  یم کنم

بود  ان دادم و بعد به دریایی که پر ازقایق های نوراین رس تک

چشم دوختم. از دورترها صدای آهنگ عریی یم آمد. چند 

زن و مرد اروپایی در ساحل حرف یم زدند و یم خندیدند.  

دلم برای کامران تنگ شده بود. فردا شب جشن عقدش با 

. به همان رسعت که  آواز بود و من داشتم دق یم کردم

ون یم پریدم؛ به همان رسعت هم فرو یم رفتم ازفک رش بپ 

 و اضطراب و یکهو ساکت یم شدم.  
ی

رر دریای دلتنگ

 فریماه دستش را کشید پشت کمرم و گفت: 

!  تو دیگه جزو اونا - بایدتالش کنن بهشون فکر نکنن

 !  جدید داری که باید براش تالش کنن
ی

! یه زندگ  نیسنی

ن کردم ؛ اما  اشکهایم رسازیر بودند. و کل  رسم را باال و پایی 

که کامران برایم اشک یم ریزد ؛ من شب را خواب یم دیدم  
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یم بینم اما دست و پایم در باتالق گرفتار شده و زبانم الل 

 تکان بخورم ونه یم توانم فریادبزنم. و نه یم توانم

 

 ۶۸۲#پست

 #گذشته 

 

 

 مزون با آنچه که فکرش را یم کردم کامال متفاوت بود. 

ر واقع یک برند بود با تعداد زیادی خیاط و طراح. د 

 صاحب مزون زین لبناین بود ؛ 

 

با پاهای کشیده و اندام الغر و موهای جو گندیم که تا 

 کمرش یم رسید. 

بسیار جدی بود و رفتار خشک و خایص داشت.  من کنار 

فریماه روی مبل روبروی او نشستم. طراج هایم را به 

 انگلییس لهجه داری  دقت نگاه کرد و به
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سواالیی درباره ی دوره ها و سوابقم پرسید که من حرف 

ن نداشتم. اما خودم ن آنچناین برای گفیی را مشتاق آموخیی

 نشان دادم و گفتم: 

 

ن هر کاری یم کنم که خودمو به شما اثبات کنم. حنی اگر م-

ن که اینجا رو جارو بزنم ، یا برای بقیه کوک  ازم بخواهی 

 دستشون باشم!  انجام یم دم! بزنم و ور 

 

او یک ابرویش را باال داد و به دقت نگاهم کرد و بعد به 

 فریماه گفت: 

- !  باید خودت ضمانتش کنن

 فریماه گفت: 

انتش یم کنم؛ آشا خییل باهوشه و توی من صددرصد ضم-

ن کار و  گذروندن دوره ها  کارش تبحر داره ؛ با آموزش حی 

 یم شه! خییل بهپی هم

ن پک زدن به آن من را به دقت زن سیگ اری روشن کرد و حی 

 نگاه کرد: 
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عالوه براون یم تونه توی بخش مدلینگ هم کار کنه! لطفا -

 بایست! 

م. فریماه به تایید رسی تکان من نگران به فریماه نگاه کرد

داد. برخاستم  و او نگاه خریدارانه ای به رستاپایم کرد و 

 گفت: 

ن  و ژست  رو یط یم از فردا صبح دو ساعت کالس - راه رفیی

کنن  و بعد یم ری کنار ُسعاد و شاگردش یم یسر و بهش 

 !  کمک یم کنن

 

 #گذشته 

  ۶۸۲#پست

 

 

. حقوفی نداری فعال تا یه هفته به صورت آزماییسر یم  موین

 و ناهارت هم با خودته. 
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چون اینجا فقط به پرسنل ثابت غذا یم دیم. بعد تصمیم 

یم. امید وارم الاقل توی یه شاخه موفق اصیل رو یم گپ 

 !  بیسر

 

 جنان ! 

 

لطفا آشا رو بپی و همه جا رو نسونش بده و به سعاد  

 معرفیش کن ! 

ون من به زحمت تشکر کردم. و با  فریماه از اتاق او بپ 

 . و به محض بسته شدن در با نگراین گفتم: آمدم

 فریماه! -

 

 منظورش جر بود که برم کالس مدلینگ؟ 

 کت روی لباسش را نشانم دادو گفت: فریماه اتی

 جنان هست! به این اسم صدام کن! جنان! اینجا اسم من-

 را باال دادم: ابروهایم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2791  

 چرا؟-

 انداخت و گفت: شانه ای باال 

تلفظ فریماه سخت بود و من دنبال اسم مستعاربودم و به -

 دالیل شخیص اینو انتخاب کردم. 

سم و من یم گفته بود در کارش فضویل نکنم و سوال  نپر

خواستم به او نشان بدهم که آدم فضویل نیستم. پس 

 گفتم: 

 

 خب باید تمرین کنم که جنان صدات کنم! -

 چشمگ زدو گفت: 

 ز تو خوشش اومده بود! ویل ا-

 

نگران اطرافم را از نظر گذراندم. همه مشغول کار بودند. 

های بزرگ با دیوارهای شیشه  ن اینجا بخش طراج بود. مپ 

ان وپشانای از  ها جدا سده بودند. دخپی ن طراح بقیه مپ 

دراتاقکهای خودشان مشغول بودند. رنگها شاد بودندرو 
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ن همه جا گل و گلدان به چشم یم خور  اول هم د. ازهمی 

شیفته ی اینجا شده بودم. سالن بعدی خیاط ها بودند که 

پشت چرخ ها درحال دوخت و دوزبودند و بعضیهایشان 

مجازی  ایستاده بودند و پارچه. ها را هم پای مانکن های 

به آن سنجاق یم کردند و یا روی تنشان یم دوختند. 

رابردبه  دنبال کردند وفریماه منواردشدن ما را باچشم

 محجبه که درحال برش پارچه بود و به عریی 
طرف زین

حرف زد. زن رسش را باال آورد و از پشت عینک ظریفش 

دستش را پیش آوردو به انگلییس من را نگاه کرد و لبخند زد و 

 گفت: 

 من سعادم ! مسوول خیاطها هستم . خوش اومدی! -

هایی به زن  گفت و روبه من کرد 
ن  : فریماه به عریی چپ 

 رس کارم! بهت یم گه چکار کنن ! من باید برگردم-

این  و رفت. من ماندم و محیط نا آشنای پیش رویم.  دخپی

کردند  و دوباره مشغول یم  که هر از گایه زیر چشیم نگاهم

 کارشان یم شدند. سعاد گفت: 
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خب این حریر و به آسپی کوک کن ! بعد این پارچه ی -

 کن! ابریشم رو که یه بلوز هست کوک  

 طرح را گذاشت مقابلم: 

! اینم طرحش! ببینم-  چکار یم کنن

س داشتم و کف دستانم عرق کرده بود. اینها کارهایی  اسپی

ام نیم دادم و دو شاکردی که بودند که هرگز خودم انج

درمزون داشتیم یم کردند. اما آن کجا و این کجا! اینجا 

اطوری بود. جایی که در خیالم هم  نیم شبیه به یک امپر

دیدم. فریماه در طول مسپ  آمدنمان به اینجا گفته بودکه 

تمام خیاط ها دوره های مختلقن  در ایتالیا و فرانسه دیده 

 ده و حرفه ای هستند. اند وتمام طراحان زب

کار اصیل این مزون دوخت لباسهای خلیچی و لباس های 

شب بود. و لباسهای شب  این برند در شوها و تلویزیون و 

پیشه ها و خواننده های زن عرب به نمایش  بر تن هپن

ین برندهای  گذاشته یم شد. سنگها و منجوق ها از بهپی

یاط خانه جهان و پارچه ها اعال بودند. بردیوارهای خ

ی یم  مدلهای زیبای عرب و اروپایی در لباسهای فاخر دلپی

 کردند و همه ی اینها باعث شده بود من دچارهراس شوم. 
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 ۶۸۳#پست

 

 

شاید دوساعت تمام به دقت سوزن زدم و آنچنان محو 

 کارم شدم

که نه به بدبخنی هایم فکر کردم و نه به آینده ی مبهیم   

 که در پیش داشتم. 

ن شاید تنه ی که همیشه به دادم رسیده بود؛ همی  ن ا چپ 

ن و طراج لباس بود. یک راه گریز از  عالقه ام به دوخیی

 دنیای ترسناک و پر از غصه ام ! 

قنی کار را تمام کردم و به سعاد نشان دادم؛ با دقت تمام و 

 درزها و کوک ها را برریس کرد  و با لبخند گفت: 

ن و مرتب! -  عالیه! چه تمپ 

 کشیدم و گفتم: نفس راحنی  

 کار بعدی چیه؟ -
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 دستش را زد زیر چانه اش و نگاهم کرد: 

 سنگ دوزی بلدی؟-

 بله خانم بلدم! -

 کنجکاو گفت: 

 دی؟قبال کار کر -

من توی تهران به مزون کوچک داشتم که لباس های -

 مجلیس یم دوختم! 

 چشمانش برق زدند: 

!  پس با تجربه ای! مطمئنم که خییل زود یم - آفرین دخپی

 ! فت کنن  توین پیشر

 قند در دلم آب شد! برای روز اول خوب بود. سعاد گفت: 

یم گم برات یه طرح کوچک بیارن با سنگ و تور ! دو روز -

داری در کنار دوخت هات انجامش بدی. سه دست  وقت

لباس رو باید کوک بزین . دو روز آینده کار تو اینه. در ضمن  

اونجا  خودمونژورنال های وُوگ و ژورنال های برند 
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وع کن به خوندن .مطالب و  ن شماره رسر . از اولی  ن
هسیی

 نظرها و طرح ها رو برریس کن.  اینها بهت کمک یم کنه. 

دم. اما نگفتم که قبل از این خییل از مجالیی که رس تکان دا

یم گفت را خوانده ام.  من یم خواستم مو به مو جلو بروم. 

ی.   عزمم جزم بود برای یادگپ 

 

  #گذشته

 ۶۸۳#پست

 

ن روزها در نظر آدم یم ماند ؛ خییل دقیق و مو همیشه اولی 

به مو و من یادم ماند که آن روز چطور دلم ضعف رفت از 

 
ی

 و تنهایی کردم. فریماه که  گرسنگ
ی

و چطور احساس غریبگ

دیگر او را جنان صدا یم زنم هم به رساغم نیامد. و من 

ن پای تمام کارهایی که باید ین کر گذاشتم د. عرص وقت رفیی

 از 
ی

به خانه پیدایش شد. چهره اش در هم بود و خستگ

 وجناتش یم بارید. 
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 کرد و کل مسپ  برگشت را ساکت بودو تلفنش را چک یم

من قول داده بودم که در کارش دخالت نکنم. به خانه که 

 رسیدیم؛ 

 من غذا درست کردم. 

های دیم گوجه رسی    ع ترین و راحت ترین بود. جنان با اشت 

فراواین غذا خورد و بعد تازه یادش آمد که از ناهار من 

مندگب گفت:   غافل مانده بود و با رسر

 ببخشید آشا ! -

کت بودم. من خییل کار  ون از رسر داشتم و کل مدت رو بپ 

ی  ن ون خوردم. چرا خودت نرفنی یه چپ  حنی ناهار هم بپ 

 بخری؟

 با خجالت گفتم: 

. از طرفن چون تا با محیط غریبه ام و برام سخت بود -

خسیس مدیی معلوم نیست اوضاعم چجوریه مجبورم یه کم

 باشم. 

 خندید: 

 تو دیوونه ای ! پس من اینجا چکاره ام؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2798  

 گفتم: 

؟-  توی کدوم بخش کار یم کنن

 سیگار روشن کرد: 

 من توی بخش مدل ها هستم! -

؟-  خب اونجا چکار یم کنن

آه کشید و   موهایش را ریخت روی یک شانه اش: ِِ

 هستم. مدل جدید معرفن یم کنم -
ی

اونجا مسوول هماهنگ

ن روز ورودشون تا معرفیشون به خانه  های مد و  و از اولی 

مزون ها و ...همرایه یم کنم! در واقع مدیر برنامه ها 

 هستم. 

؟ -  چه جالب؟ چرا توی بخش خیایط و طراج نیسنی

ن بودبازی کرد: اخم کرد و با فندکش که   روی مپ 

بود! من مثل تو نبودم. تو همیشه چند پله  خسته کننده-

باالتراز من بودی! وقنی اومدم اینجا اولش شدم خیاط جزء  

.  مدیرارتبایط بخش مد یه پش روس بود  که از قضا هر 

 روز توی رستوران یم دیدمش. 
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خب من قبولدارمکه خودماونقدرها قد وباال و خوشگیل 

 میخاییل داشتم . رمکه بشم مدل! اما رابطه خوبیبا  ندا

فتیم وحنی میومدخونه ام.   ون مپ   و گایه با هم بپ 

 

 ۶۸۴#پست

 

برخاست و رفت رساغ یخچال و یک لیوان آب برای 

 خودش ریخت: 

ون از اینجاپیدا کردم . توی یه کلوپ - بعد چند تا دوست بپ 

ای خوشگیل بود ن. اومده ایراین باهاشون آشنا شدم. دخپی

.توی فروشگا ن ه و هتل و کلوپ وهر جایی که بودن کار کین

شون بیاد کار میکردن. بهشون گفتم که کجا  پول خویی گپ 

کار یم کنم و با مدیر بخش مد دوستم واین شد که اضار 

یم کزدن که معرفیشون کنم. جریانخییل دوستانه اتفاق 

ی خوبیاز افتاد. دوتاشون رو با میخاییل آشنا کردم و مدلها
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ان آب در اومدن. بعد قرار ش دبرای پیداکردن دخپی

م. حقوفی چند برابر یه خیاط جزء  مناسبپول بگپ 

. کارم این بود که توی خیابونو کلوپ و جاهای دیگه بگردم 

 و پیشنهاد کار بدم. این کار روکردم! 

و حاال هم دست راست میخاییل هستم. شاید باورت نشه 

 ه پیشنهاد چندبرابری دارم! ویل از یه جای دیگه ی

 ورش را نگاه کرد: دور و 

ن روهم مدیون اون کارم! -  این خونه و ماشی 

 لبخند زدم: 

یک یم گم! -  تپی

 !  خوشحالم که موفق هسنی

 با حالنی عصنی موهایس را پشت رسش جمع کرد: 

ویل خب هرگز تو رو مجبور نیم کنم که بیای تو بخش -

 مد! 

 متعجب گفتم: 

 چرا؟! -
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 نگاه دزدید: 

فت- ن یه   چون تو بایدتوی کارت پیشر ! توطراج! ببی  کنن

مدت دیگه میفهمن که چقدراستعدادداری و میفرستنت 

 !  دوره ببینن

 من گفتم: 

امتحانکردنش هیچ مشکیل ایجاد نیم کنه! دوست دارم -

 کنم. امتحان  

 شانه باالانداخت: 

 تصمیمش با خودته! -

بعدهم سالنه سالنه رفت تا بخوابد . و من ماندم و تنهایی 

درونم ازکاری که کرده بودم.معموال امو یک ترس بزرگ 

 خودنمایی یم کنند. دلم ین خواست 
شبها حقایق بیشپی

بدانم حاال در خانه چه اتفافی افتاده. همه ین فهمیدند من 

ما پیش خودشان یم گفتند رفته شمال یا خانه نیستم وحت

 ، جایی ! تا از مراسم و شلویعن ها دورباشد. و 
ی دوسنی

نبودنمتدی ذوق یم زد ودنبالم یم درست از چند روزدیگر 

 امانم را بریده بود! رفتم رساغ 
ی

گشتند.  کنجکاوی و دلتنگ
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ن  وسایلم و دنبال موبایلم گشتم. اما آب شده بود و به زمی 

بود. هر چه بیشپی یم گشتم ؛ کمپی به نتیجه یم رفته 

 رسیدم! نبود که نبود! 

م به اتاقم و به اتاق جنان رفتم اما خواب بود ؛ ناگزیر برگشت

 تا صبح در غم دوری و عشق ناکامم اشک ریختم! 

 

 بودبا چشمان آیی یی حالت و 
میخاییل مرد سفید پوسنی

اهن سا . پپ 
ده ی سفید الغر اندام و قدی حدودا دو مپی

وشلوارمشگ پوشیده بود و گوشواره ی حلقه ای کوچک 

طال در یک گوشش بود. با نگاه نافذی رس تاپای من راازنظر 

ن سوالش این یود:   گذراند  و رسی به تاییدتکان داد. و اولی 

 دیشب نخوابیدی؟ چرا چشمات پف آلوده! -

 و من جوایی نداشتم. جنان گفت: 

ه! تازه اومداوه یم ! دوستم- ه و هنوز هم با خودش درگپ 

 دلتنگه! 

 میخاییل اخم کرد و با حالت رسدی گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2803  

ی ؛ اینه که- ی که بایددرنظربگپ  ن ن چپ  خواب و مراقبت  اولی 

خویی داری! هات تنظیم باشه! توبه شدت زیبایی و اندام

 اینجا سایزصفر طرفدارنداره. 

 

 ۶۸۵#پست

 

 

 جنان باحالت تندی گفت: 

 عکایس باشه! آشا قراره فقط مدل -

 

 میخاییل شانه باالانداخت: 

 آره میدونم! -

 من رسازحرفهایشان درنیم آوردم. 
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ه م ن را به اتافی برد و چندین زین باقد کوتاه  و پوست تپ 

عکس گرفت و بعد از دو ساعت  هم بر گشتم به خیاط 

 خانه. 

 

وع کردم به  به سعاد و بقیه سالم کردم و یی اتالف وقت رسر

یردوبدل نشد. وقِت  ن کارکردن. و جزصحبتهای کاری چپ 

 ناهار با جنان به رستوران رفتم. 

 و غذا خوردم .  

هم یم توانستم بیاییم و و تازه فهمیدم که حنی روز قبلپی 

اینجا کیس نیم پرسید اجازه غذاخوردن دارم یا نه! و حرف 

 صاحب آنجا فرمالیته بوده! 

کل وقت ناهاررا جنان با تلفنش به عریی حرف یم زد ودر 

و به میخاییل گفت: آخر بیحوصله تلفن ن  راپرت کردروی مپ 

ن من-  ! معجزه میکنم! کارمن یه معرفیه لعننی ها فکر یم کین

 میخاییل فقط خندیدوچشمگ برایش زد. 

شب در خانه از او رساغ موبایلم را گرفتم. یا جدیت خایص 

 گفت: 
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 موبایلت رو من برداشتم. سیم کارتت شکوندم. -

 

 ۶۸۶#پست

 

 و موبایلت رو هم فعال بهت نیم دم! 

 با چشمان گشاد نگاهش کردم: 

 چرا؟! -

 خت: شانه باال اندا

! توی رایه که انتخاب کچون- ردی باید ثابت قدم بایسر

ی دلت رو بلرزونه. یا برگردی به عقب!  ن  نباید چپ 

 دلم زیر و رو شد. حس بدی داشتم. گفتم: 

بربیام! تلفن رو که فقط واسه اما من یم تونم از پس خودم-

ن به آدمها نیم خوام!توی این روزگار بدون موبایل  برگشیی

ه!   همه جر سختپی

ن آشا! تو باید یه مدیی د- ! فکرکردی حاال توی ببی  ور بایسر

ه؟ الزمه بهت یاد آوری کنم که کامران و آواز ایران چه خپی
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ازدواج کردن و حاالدارن به ریش تو میخندن؟ یا ناپدریت از 

برنگشتنت خرسنده؟ یا اینکه مامانت برای مصلحت 

ن   هم خودش بازم تو رو مقرص یم دونه؟ الزمه بگم که  معی 

نکرده! فقط با فرار تو همه  دنبال آزارته؟ هیچر تغیپ  

تلخ تر شده و آدمها بیشپی از قبل اذیتت خواهند  ن چپ 

کرد.پس به رست نزنه که برگردی یا فکر کنن هنه جر خوب 

 خواهد شد. به خاطرخودت موبایل روبرداشتم! 

رسخورد.دلتنگ وکالفه بودم. اما حرفهای اوحقیقت اشکم

 د به خودش: جلو آمد و بغلم کردو من را فشر محض بودند. 

طاقت بیار و بذار قدر تو روبدونن. این نبودن تویه تنبیه -

هست برای همه اشون. چون توی لحظه های سخت 

زندگیت هیچ کدومشون کمکت نکردن. یادت نره که تو 

! کامران دیگه فقط  بچه اتو به خاطربدعهدی کامران کشنی

شقیسر توی خیالت عاشقش یه خاطره ست! اگرهنوزم عا

 بمون! 

تنم یم لرزید. مثل معتادی که میخواهندترکش بدهند مامت

و باحرف رایصن اش یم کنند که مسپ  را درست یم رود اما 

تمام سلولهای تنش مواد را فریاد یم کشند. من هم معتاد 
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کامران بودم . و چه حقیقت تلچن بودکه باید درونم نگهش 

 ادم. یم داشتم وبروزش نیم د

 

 ۶۸۷#پست

 

 

 ام شد؛ یک هفته که تم

محیط . به جای چند کار من هم خو گرفته بودم با آن

 کوچگ کا باید انجام یم دادم. 

ن باعث شد که سعاد   تحویل دادم و همی 
چند تا بیشپی

خودش شخصا به دیدن مدیر برود و درخواست کند که 

 بمانم! 

از طرفن میخاییل هم از ماندنم حرف یم زد و من ماندم! در 

فتم باشد. جایی که یم خواستم  مقدمه ی پیشر

ن بودم. کارم اینطور تقسیم شده بود که دو روز  من تند و تپ 

را به طور کامل در بخش مد بودم. آرایش یم شدم. موهایم 
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. و عکس یم گرفتمآذین یم شد و لباس یم پوشیدم

یا متاسفانه آنقدر استعداد داشتم که خییل  خوشبختانه

ن برآمدم. چشم روی هم گذاشتم و  راحت از پس همه چپ 

ی از خانواده  ام  دو ماه گذشت. دومایه که من هیچ خپی

نداشتم.  جنان به هر نحوی که بود من را رایصن کرد که 

تماسم با خانواده اشتباه است. الاقل تا وقنی که رسی در 

. او آنقدر روی من تسلط داشت و آنقدر رسها داشته باشم

ن   شده بودم قشنگ مغزم را شستشو داده بود که مطمی 

نباید به رساغ کامران بروم.  از طرفن خودم هم دلشکسته و 

مطرود بودم. کامران من زا پس زده بود و من  چاره ای 

 .  نداشتم. هیچ چاره ای جز دوری و صپی

 

 ۶۸۸#پست

 

ن عادی بود؛ رفتار ج نان و بقیه و من در کار خودم همه چپ 

رگشت به را غرق کرده بودم. تا روزی که جنان در مسپ  ب

 خانه گفت: 
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! دیگه وقتشه - فردا یم رم قطر! چند روزی باید تنها بایسر

 بریم و یه گویسر بخریم! نظرت چیه؟

 من مضطرب شدم. درون دلم بلوا به پا شد ؛ گفتم: 

 وای من تنهایی چکار کنم جنان؟ -

 خندید: 

. صبح یم ری رس کار و شب بر یم -  یم کنن
ی

هیچر زندگ

 اسه خودت توی شهر یم گردی! گردی خونه! حنی یم ری و 

 یه جوری برام سخته! -

سفارشت رو کردم به بقیه! هر کاری داشنی یم توین به -

 !
ی

 میخاییل بگ

جوایی ندادم. من به هیچ کیس اعتماد نداشتم. در این 

د چند روز نبودن او این مدت فرصت طراج نداشتم. شای

م.  فرصت را به من یم دا د که شبها روی طراج تمرکز کن

آن شب یک گویسر آخرین مدل خریدیم و یک سیم کارت ! 

ن شماره ای که وارد کردم شماره ی جنان بود ! و بعدی  اولی 

مریم و کامران. بقیه ی شماره ها را یادم نیم آمد. اما اگر 

 ط باشم؛ قطعا مریم بود! قرار بود با کیس در ارتبا
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با نام  حنی فکر کردن به آن هم دلم را یم لرزاند. همان شب

مستعار  برای خودم یک پیج اینستاگرام درست کردم و به 

صفحات نزدیکانم رسکیسر کردم. وقنی پیج کامران را باز 

ن یم پریدند.  صفحه  کردم ؛ پروانه ها درون دلم باال و پاییی

ود. آواز را پیدا نکردم و صفحه ی ی مریم و فرداد قفل ب

ن هم آپدیت نشده بود و آخرین پستش مرب وط به معی 

 همان سفر اصفهان بود! 

ن بار با تاکیس رایه  روز بعد جنان رفت و من برای اولی 

کت شدم. روز کسل کننده ای بود. هوا به شدت گرم و  رسر

گرفته بود. سعاد روی لباس عرویس کار یم کرد که برای یگ 

شاهزاده ها بود و اعصاب درست و درماین نداشت. از از 

ه بار رس من هم داد زد. کل روز همه ایراد یم گرفت و دو س

را منجوق و سنگ دوختم . وقت ناهار تنها گوشه ای 

نشستم و هندز فری ها را چپاندم در گوشم تا صدای 

اطراف را نشنوم. آهنگ مورد عالقه ی کامران را گوش یم 

ن جنان  کردم. با بغض غذا یم خوردم. انگار منتظر رفیی

دازم.  کیس هبودم ندزفری را از گوشم تا به عزاداری بپر
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کشید. تکان سخنی خوروم و باال را نگاه کردم. میخاییل 

 بود!  لبخند کچی روی لبهای قیطاین اش بود. گفت: 

؟! -  چرا تنهایی

 یی حوصله گفتم: 

 اینطوری راحت ترم! -

یجات صندیل را عقب کشید و نش ن ست. بشقابش پر از سپی

را هم با بود و چند تکه مرغ گریل شده . لیوان نوشیدین اش 

احتیاط کنار بشقاب گذاشت. من سغ یم کردم نگاهش 

 نکنم. او گفت: 

ت کرده؟-  خب آشا! نبودن جنان اینطور گوشه گپ 

م. یم آیم و کارم را یم دانست که من کال  با کیس گرم نیم گپ 

. جنان گفته بود با هیچ کس صمییم  یم کنم و یم روم

هست که نیست! یم گفت من حواسمنشو. اینجا ایران

 کیس از تو سو استفاده نکند. گفتم: 

 من زیاد حراف نیستم. ترجیح یم دم بیشپی ساکت باشم! -

 الزمه ی کار تو برقرار کردن ارتباطه! -
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 یم دم! من کارمو خوب انجام-

 خصویص! فردا باید بری واسه یه شو ی -

 رسم را باال آوردم و سوایل نگاهش کردم: 

ی نگفته بود! - ن  جنان چپ 

 زد:  پوزخند 

جنان زیر دست من کار یم کنه! من دارم بهت میگم برنامه -

فردا اینه! یه رسی لباس شب هست که باید برای چند تا 

ین ها رو برای فردا  خانواده ثروتمند نمایش بدین! من بهپی

! صبح زود میایی ! انتخاب کردم. پنج نفر 
ن  هستی 

من ارتباط آنچناین با بقیه ی مدل ها نداشتم. معموال 

. نویع فخر فرویسر عجیب داشتند بدخلق و ساکت بودند 

و از طرفن قانون آن بخش این بود که با کیس مراوده  

نکنیم! مثل غریبه ها بودیم و من که از همه جدیدتر بودم؛ 

 اوضاعم بدتر بود. 

یجات و گفت: چنگالش را زد  ن  درون سپی

- !  دیر یا زود باید مستقل بیسر
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 ۶۸۹#پست

 

 

از او خوشم نیم آمد و حرف زدن با او را  دروغ چرا! اصال 

هم دوست نداشتم. اما چون رییسم بود ؛ باید مودبانه 

 رفتار یم کردم. گفتم: 

 دارم تالشمو یم کنم! -

 خب! عالیه! فردا روز مهمیه ! شب بیدار نمون! -

قدر حرف او مهم بود. من تنهایی را پیدا کرده اما مگر چ

طرح کشیدم یه اشک بودم! تا صبح بیدار ماندم ؛ یه 

ریختم و عکسهای کامران را در پیجش نگاه کردم. ده ها بار 

م ؛ اما منرصف شدم. از دستم رفت تا شماره ی مریم را بگپ 

نکند، مواجه شدن با خواهرم یم ترسیدم. از اینکه قبولم

 نداشته باشد. باورم 
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 ۶۹۰#پست

 

 باالخره دل را به دریا زدم  و به مریم زنگ زدم. 

 

 ا هر چه زنگ خورد جواب نداد. ام 

 ناامید شدم.  

 تنها بودن در آن آپارتمان مرتفع به نویع ترسناک بود. 

وع کردم به کنکاش در خانه و اول از همه اتاق جنان  پس رسر

ن  پر از لوازم آرایش و  ! کمد مملو از لباسهای گرانقیمت و مپ 

 اکسسواری شاید عادی به نظر یم رسید؛ 

 

ان مختلف کیم  اما وجود ده ها  آلبوم با عکس دخپی

ان  ا دخپی متفاوت بود!  هر آلبوم به نام یک نفر بود. اکپ 

این که  عکسهای بدون آرایش ، عکس با  ایراین بودند. دخپی

 و عکسهایی با لباس و آرایش آنها در یک  آلبوم کنار 
بیکینن

 هم چیده شده بودند. 
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..نوشته و شغل و ملیت و. ابتدای هر آلبوم ؛ قد و وزن 

 شده بود. 

من هرگز به اتاق جنان نیم رفتم. یم گفت منطقه ی 

خصویص هر کیس متعلق به خودش هست و من تالش 

 کرده بودم که موجود یی آزاری باشم. 

 

 ۶۹۱#پست

 

ن بار بود که آلبوم ها را یم دیدم.  ن این اولی   و برای همی 

ه را مرتب رس هر چه گشتم آلبویم به  نام من نبود. هم 

یشان گذاشتم. کشوهای کنار تختش را ، رسویس جا

 بهداشنی و زیر تخت و همه جا را گشتم. 

ن خایص به نظر م نیامد. و تنها گاو صندوق تعبیه  هیچ چپ 

 نشده درون کمد راز کشف نشده ام بافی ماند. 

 من زیر  و رو شد . وقنی پف 
ی

درست از صبح روز بعد زندگ

میخاییل روبرو شدم. تم؛ برخورد تند آلود به بخش مد رف
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ن حرف زد که نزدیک بود گریه کنم. اما باز  ن آمپ  آنقدر توهی 

 ام به چشم بیاید. 
ی

 هم مقاومت کردم تا کمپی شکستگ

میخاییل تاکید کرد که از حاال تلفن همراه را خاموش کنیم  

ن کار با  ؛ چون کار جدی ست و نیم خواهد هیچ کیس را حی 

 ند.   تلفن همراه ببی

ر نفر دیگر را با ون به ساختمان کاخ مانندی بردند من و چها

زنده بود. کف مرمر و دیوارهای نقایسر که انگار خایل از آدم

های بزرگش  نشان از صاحبان ثروتمندش  شده و لوسپی

 داشت. 

های متعدد بردند و آنجا کل  ن  با آیینه و مپ 
ی

ما را به اتاق بزرگ

قیه بودم. حنی ت و آرایشگر و بروز را زیر دست مانیکوریس

ن کار آنها خوردم. و عرص لباس بسیار زیبا و  ناهارم را حی 

نیمه برهنه ای تنم کردند . لبایس که کساین مثل من دوخته 

 و سنگ دوزی کرده بودند.  

میخاییل مضطرب بودد و مدام  تذکر یم داد کهوکیس را 

رفتنتان  نگاه نکنید، لبخند به لب باشید، حواستان به راه

 ...  باشد و 
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ی

مراسم برای همان آدمهای ثروتمندی بود که عرویس بزرگ

داشتند و یم خواستند لباس  و جواهرات انتخاب کنند. 

قبل از این جنان گفته بود که من فقط مدل عکایس در 

خانه ی مد هستم و هر مراسم این چنینن بود ؛ اسم من در 

س عجی ن اسپی نی داشتم. لیست قرار نداشت. برای همی 

ن به خودم قول دادم که حنی ق ن میان مدعویی 
بل از رفیی

فقط در بخش خیایط کار کنم. هر چند در یط این دوماه 

پویل که از بخش مد نصیبم شده بود؛ ده برابر پویل بود که 

به عنوان شاگرد خیاط خانه به دست آورده بودم.  اما من 

یس نیاز  داشتم که   بهدجای امن و آرام و به دور از اسپی

ی  خودم ن ها فکر کنم. گایه هم تپ  ن فرو بروم و به خییل چپ 

سوزن که در نوک انگشتانم فرو یم رفت من را از تخیل و 

ون بکشد و بیاوردم به زمان حال ! اینجا برای  رویاهایم بپ 

من زیادی شلوغ بود. تمرکز نداشتم و عجیب و غریب شده 

 بودم. 

ور  چیده بودند. ندو طرف سالن دیگری سه ردیف صندیل

ی که مدل ها قرار بود راه  را متمرکز کرده بودند روی مسپ 

بروند ؛ آدمها اعم از زنان و مردان روی صندیل ها نشسته 
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بودند. شاید پنجاه نفر بودند! زناین که حجاب کامل 

داشتند و زنان دیگری که یی حجاب بودند. مرداین که با 

 پپ  و جوان!  دشداشه و کت و شلوار نشسته بودند. 

 

 ۶۹۲پست#

 

 

من نفر اول بودم! تمام توانم را جمع کرده بودم تا قدمهایم 

را موزون و به جا بر دارم. لبخند خشکیده ام را مثل دلقک 

ها حفظ و فقط روبرو را نگاه کنم. مسپ  تا آخر سالن مثل 

 یک راه جهنیم سخت بود! 

ون رفتم.  اما باالخره رسیدم به آخر و بعد برگشتم. و بپ 

و لباس دار و میخاییل دویدند طرفم و من را با آرایشگر 

رسعت بردند تا لباس دیگری بپوشم. یم لرزیدم! تجربه ی 

 جدید و عجینی بود. 

 زین که لباس بعدی را تنم یم کرد ؛ 

 گفت:   
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فرض کن میون به باغ قشنگ راه یم ری! جایی که هیچ -

طوری کیس نیست! جایی که خییل دوستش داری!"  این

 ره! راحت یم گذ

ن کار را کردم  و کمپی رنج کشیدم.  و دور بعدی من همی 

خودم را در خانه ی کامران تصور کردم. که میان درختان و 

کنار بوته های ادرییس راه یم رفتم. صدای آواز خواندن 

کامران در گوشم یم پیچید! باد یم وزید میان درختان و 

 د. شاخ و برگ ها صدا ی آهنگینن داشتن

نفرمان روی صحنه  حضور پیدادکردیم و بعد  وقنی هر پنج

کت با ژست خایص پیدایش شد و لبخند زد به  مدیر رسر

 همه ؛ تقریبا زانوهایم یم لرزیدند. 

خانه و دوش شوی لباس تمام شد . یم خواستم فقط بروم

م و چای بخورم و در سکوت بنشینم.   بگپ 

 

 ۶۹۳#پست
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 رساغم آمد و گفت: اما میخاییل به 

بهارک  لباسهاتون رو در نیارین ! بقیه لباس و آشا و -

جواهرات رو تحویل بدن و با رسویس برگردن خونه . 

 خسته نباشید! 

ها و رسیدم  به بهارک که خییل  نگاه من چرخید روی دخپی

 خوشحال بود! 

ون رفت. من به رساغ بهارک که اثال نیم  میخاییل بپ 

ودم رفتم و صبح تا حاال نامش را فهمیده بشناختمش و از 

 گفتم: 

 چرا باید بمونیم؟-

 یک تای ابرویش را باال داد وگعت: 

 وا؟ چه حرفیه؟ خب پسندیدنت دیگه! -

 متعجب گفتم: 

 کیا؟! -

 اخم کرد. به دقت رستاپایم را نگاه کرد و گفت: 

ن باره که اومدی شو(-  اولی 
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دم. لبخندش محو و رس تکان دادم و با نگاه نگران به او زل ز 

لش را  ۶از تاثر و اندوه شد. دست یخ زدچهره اش پر 

 گذاشت رس شانه ی برهنه ی من و گفت: 

- !  امیدوارم شانس خویی داشته بایسر

کت او را  ! هر چه گشتم به دنبال مدیر رسر ن و رفت! همی 

ندیدم. انگار فقط آمده بود خودش را نشان داده و رفته 

هه رفتند. حنی بها ون بود!دخپی ر هم کیفش را برداشت و بپ 

رفت. من  تک و تنها در آن سالن بزرگ روی صندیل 

ن تکلیفم.  ن میخاییل و تعیی 
 نشستم به انتظار برگشیی

 یک ساعت بعد میخاییل آمد و با عصبانیت گفت: 

؟- ؟ چرا با بهارک نیومدی به محاپل مهموین  اینجایی

 پلک زدم : 

؟-  کدوم مهموین

نگاهم کرد و بعد دست کشید به زل زد به من و در سکوت 

ون و دیتش را به  پیشاین اش و کالفه نفسش را فوت کرد بپ 

 نشانه ی بیا تند تند تکان داد: 

 .یادم نبود که تازه کاری! بدو بیا! بدو.. -
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من به دنبالش رایه شدم. کوله پشنی هم را از دستم گرفت 

 و گفت: 

و! پیش چه تناقض زشنی داره این کوله پشنی با وجنات ت-

 عدا بهت یم دمش! خودم نگهش یم دارم و ب

 

 ۶۹۴#پست

 

سالن پر نور و پر از دود سیگار و انواع ادوکلن های اعال و 

ان زیبای نیمه برهنه  و زنان   عود. جایی که دخپی
نوشیدین

محجبه و مردان عرب و خارجی در  هم یم لولیدند. حرف 

ن خییل  ن برانگپ  یم زدند و یم خندیدند. و البته نگاه تحسی 

  هایشان روی من بود! 

 به دستم دادو گفت:  میخاییل یک لیوان نوشیدین 

- !  بیا بخور تا ریلکس بیسر

 گفتم: 

 من الکل نیم خورم! -
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 پوزخند زد: 

ه بخوری ! -  بهپی

لیوان را  نگاه کردم. حرفن نزدم. من میهماین های اعیاین 

زیادی رفته بودم. با خییل ها مراوده داشتم ؛ اما این 

دمهای غریبه و پر زرق میهماین یک جور خایص بود. میان آ

 که صدهه پله با آنچه قبال تجربه کرده بودم فرق و برفی 

داشتند. مرد برنزه و شیگ به طرفم آمد و با لهجه ی 

 آمریکایی گفت: 

 خانوم شما زیادی زیبا هستید! -

 رس تکان دادم و لبخند یی معنایی زدم : 

 متشکرم! -

ون آورد و به طرف من    گرفت: بعد کاریی از جیب کتش بپ 

هستم که توی گردن شما یم  من اسپانش جواهرایی -

ن گالری !   درخشه! خوشحال یم شم یه روز بیابی 

 میخاییل به جای من کارت را گرفت و گفت: 

 یه سعادت بزرگه ! حتما باهاتون هماهنگ یم کنیم! -
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مرد نگاه خریدارانه ای به من کرد و رفت.  بهارک کنار پش 

ده بود اما اندام خویی داشت ایستا جواین که چهره ی نا زیبا 

و خییل راحت و خودماین حرف یم زد. نگاه پش عرب به 

یقه ی باز بهارک بود و بهارک هم حرکایی یم کرد تا بیشپی 

سینه هایش خودنمایی کنند.  دل من زیر و رو یم شد. لیوان 

ن رها کردم . و همانجا ایستادم.  ن مپ   را روی اولی 
نوشیدین

 رف چند مرد رفت. میخاییل به ط

آدمهای  غریبه معذب بودم ! اما هر کیس از  من در میان

ن من را نگاه یم کرد. مرد جواهر  کنارم رد یم شد با تحسی 

فروش هم با لبخند از دور من را رصد یم کرد. بهارک را 

دیدم که با همان مرد بد چهره ی عرب لز سالن خارج شد. 

 نای ایستادن نداشتم. دیشب 
ی

را که نخوابیده از خستگ

ه ی پشت کمرم درد یم ز هم مدامبودم و امرو  رسپا بودم. تپ 

کرد  و جان از تنم رفته بود. کفشهای پاشنه بلند پاهایم را 

اذیت یم کردند. گرسنه بودم ؛ ویل نیم خواستم ریسک 

کنم.  باالخره  میخاییل در حایل که گونه هایش گل انداخته 

 ه رساغم آمد  و گفت: و نوک دماغش رسخ شده بود ؛ ب

 ریم! بیا ب-
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ون  خوشحال شدم! پشت رسش راه افتادم ؛ از سالن بپ 

 داشت 
ی

رفتیم مرد کت و شلوار پویسر که عیکل بسیار بزرگ

و اخمش گره کور بود و پوست سیاهش برق یم زد  به 

طرفمان آمد و با لشاره دست رایه را نشان داد. میخاییل 

 به من گفت: 

 پشت رس آقا برو! -

 اج و واج  گفتم: ه

... کجا -
ُ
 ؟ ک

 او یی  خیال چشمک زد: 

- ! ن اون جواهرایی که توی گردنت هست ؛ خییل گرونقیمیی

 شد میام دنبالت! باید تحویلشون بدی!  کارت که تموم

و پشتش را به من کرد و دوباره به سالن برگشت. مرد کناری 

وی ایستاد و به من نگاه کرد. به احتمال زیاد بادیگارد یا نپ  

 حفاظنی بود. 

 

 ۶۹۵#پست
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 به انگلییس گفتم: 

 داخل؟باید برم-

ن نگاهم کرد و با مکث رس تکان داد.  دررا باز  رسد و آهنی 

گذاشتم درون اتاق و او در را کرد و کنار ایستاد. من قدم

افن بود ؛ با یک دست  پشت رسم بست. روبرویم اتافی ارسر

حریر از مبلمان و یک تخت بزرگ مدور که پرده های 

 یزان بود. اطرافش آو 

سکوت همه جا را فرا گرفته و هیچ صدایی به گوش نیم 

رسید. انگارنه انگارکه کیم آن سو ترمیهماین  درحال برگزاری 

 بود. 

دو سه دقیقه بعد مردی از دری آن طرف اتاق وارد شد. 

دشداشه ی سفید تنش بود و عقال و چفیه روی رسش! قد 

ه ای  ن عقایی اش با سبیل داشت و دماغ بلند و پوست سپی

سیایه از لبهایش جدا شده بود. نگایه به رس تاپای من 

انداخت و به عریی حرفن زد. من پلک زدم. معنای حرفش 
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را نفهمیدم. پیش خودم فکر کردم حتما قرار است گردنبند 

د . پس به انگلییس گفتم:   و دستبند را بگپ 

- 

 

 ۶۹۶#پست

 

 

ستم. اما میخاییل عریی بلد نی االن بهتون یم دمشون. من

 گفت که باید این جواهرات رو به شما.. 

چند قدم جلو آمد. بوی تند عطرش مشامم را پر کرد. 

لبخند زد. دندانهایش دستکاری شده و سفید بودند. . 

ه اش تناقض  ن دستش را باال آورد . دستان بزرگ و سپی

 داشتند با ساعت طالیی روی مچش! 

 گفت: اینبار به انگلییس  

 کیس رو برای من بارها -
ی

به میخاییل گفتم که بدون آمادگ

 نفرسته! 
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را  زیر انداختم اما دستش را دیدم که مقابلم ایستاد. رسم

پیش آمد و زیر چانه ام قرار گرفت و ناگزیر نگاهم افتاده به 

چهره اش. میانسال بود اما سبیل ها یش را رنگ کرده بود. 

 گفت: 

 مااسمک؟! -

 بلد نیستم :  آمد که عریی  و بعد یادش

 اسمت چیه؟! -

 به زحمت  گفتم: 

 آشا! -

این که امشب به - ن تموم دخپی تو خییل زیبایی آشا! در بی 

 پیشنهاد شدند ؛ فقط تو رو پسندیدم! من

وع به لرزیدن کرد.  هول شدم و از ترس تمام تنم رسر

 چفت شده بود.مرد گفت: دهانم

ن تا برات نوشیدین بریزم! رن-  گت پریده! بیا بشی 

 تم را آهسته گرفت و برد نشاند روی مبل . گفتم: دس
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من نوشیدین نیم خورم! باید برم! فقط یم خواستم -

 جواهرات رو تحویل بدم. 

ن مایع زرد رنگ درون  شات کریستال گفت:  ن ریخیی  حی 

- 

 

 ۶۹۷#پست

 

 

 خویی بایسر و طبق خواسته 
تو جایی نیم ری! اما اگر دخپی

واهرایی که امانت گرفنی رو یم جی من پیش بریم. اون 

 بخشم به خودت! میخاییل که پولش رو گرفته! 

 مثل فپن از جا پریدم و با صدای جیغ مانندی گفتم؛

کت - آقا اشتباه یم کنید! من باید برم! من فقط مدل اون رسر

 هستم! 

صدای غرش حیواین باعث شد با ترس آنطرف تررا نگاه 

م! یک بپی بزرگ پ  کنم. و از آنچه دیدم نزدیک بود بم
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ی که در عکسها و فیلم ها دیده بودم. با قالده  ن واقغ! چپ 

ای در گردنش نرم و محکم قدم بر یم داشت به طرفم. به 

 گریه افتادم: 

 تو رو خدا! من یم ترسم . -

ش را از جایی باز کرد و به عریی  مرد به طرف بپی رفت. زنجپ 

د. قالده ی بپی شکیس را صدا زد. بادیگاردی دیگر وارد اتاق 

ون برد. مرد گفت:   را گرفت و از اتاق بپ 

یس! -  پشت در اتاق یم شینه تا تو نپی

 شات را به دستم داد: 

 بخور! -

 ترسان به شات کریستال زل زدم. اینبار فریاد زد: 

 گفتم بخور! -

ی که دیده بودم ترسیده و متعجب بودم که  ن آنقدر از چپ 

را جمع عد صورتمبمایع تلخ و تند را یک نفس خوردم و 

 کردم. مرد گفت: 
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ها رو - من همیشه به این مرتیکه ی یی رنگ و رو گفتم دخپی

آماده کن و بعد بفرست پیش من. من حوصله ی مبارزه 

 ندارم! دنبال گربه ی رام هستم. 

 شانه 
ی

کنارم نشست و دست بزرگش را کشید روی برهنگ

 ام: 

دن بچه ر دیدی که چطور یه بپی رو رام کردم؟ پس رام ک-

گربه ای مثل تو برام اصال سخت نیست! اون حیوون تا 

ون تیکه پاره ات یم کنه! پس چموش بازی در  پاتو بذاری بپ 

من حوصله ی تجاوزندارم. یم خوام معاشقه کنم نیار!چون

 ! 

 اشکهایم مثل گلوله یم باریدند. راه فرار نداشتم. 

 گفت: 

 پاشو وایسا! -

 ش! و خودش لم داد به کوسن پشت رس 

 گفتم: 

آقا تو رو خدا احازه بده من برم. یه اشتبایه شده! من -

 فقط مدل... 
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یک کشیده ی محکم به صورتم زد. طوری که برق از رسم 

 پرید. با آرامش کیم از نوشیدین اش را خورد: 

 پاشو وایسا! -

بلند شدم و مقابلش ایستادم! فکرم کار نیم کرد. میان 

م خدا را صدا یم زدم و قلبجهنم دست و پا یم زدم. از ته 

آرزو یم کردم که جنان از راه برسد و به این نزد بفهماند که 

من آن کیس که فکر یم کند نیستم. اما هیچ کدام از 

 دعاهایم برآورده نشدند. مرد کفت: 

 بچرخ! -

 چرخیدم! گفت : 

 لخت شو! -

ن تکان دادم. مرد پوزخند زد و بادیگارد را  رسم را به طرفی 

گارد در را باز کرد و بپی را داخل آورد. دو قدم صدا زد. بادی

برداشتم ؛ لباس زیر پاهای گپ  کرد و پیش پا خوردم و در 

آغوش مرد فرود آمدم. بپی غرید و من که هیچ جایی برای 

 شد.  فرار نداشتم تمام تنم در آغوش مرد منقبض 

ون برد. مرد گفت:   بادیگارد بپی را بپ 
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 ه برای بپی من بایسر ! یا ... تو یم توین یه غذای خوشمز -

 

 ۶۹۸#پست

 

 

ن کشیدش. و  و دستش را برد به طرف زیپ لباس و پایی 

برخاست و من هم به ناچار ایستادم. اما با یک دستم 

لباسم را روی تنم نگه داشتم. او  چفیه و عقالش را از 

برداشت و روی مبل انداخت یک شات دیگر ری  هت رسش 

رس بکشم و من رس کشیدم. و به دستم داد و دستور داد 

معده ی خایل ام آتش گرفت  رسم گرم شده بود. یک یی 

حایل عجیب و غریب داشتم. و دو تا بعدی را هم یی تامل 

به خوردم داد . مستم کرده بود! خییل با حوصله  تماشایم 

وز هم یم خواستم لباسم را روی تنم نگه یم کرد و من هن

ن یک دارم.  بعد از بشقاب میوه های ت ن شده ی روی مپ  زیی 

 برداشت و به دهانم گذاشت. و دست یی جانم 
ی

توت فرنگ

را از روی لباسم برداشت و بایک حرکت لباسم افتاد روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2834  

 هم نداشتم. رنیا سیاه و کثیف 
ی

مندگ . دیگر حال رسر ن زمی 

نشست روی سینه هایم و بعد آن همه شده بود. دست او 

گردنم را گرفت   آرامش و حوصله اش دود شد و رفت هوا. 

 و روی تخت انداختم و گفت: 

 مجبور شدم خشن باشم! -

و لبهایش را چسباند به بدنم و من در ظلمت  فرو رفتم.  

سیاه مستم کرده بود تا به بدترین شکل با من معاشقه کند. 

پر از شهوتش را در مسنی هم  بوی عطر تندش و نفسهای

های عجینی  متوجه بودم.  و من تا ساعتها بعد  به شیوه

مورد سو استفاده اش قرار گرفتم و هر بار که عناد کردم با 

بات بدی به نقاط حساس بدنم زد  . و  دستان بزرگش ضن

وقنی برهنه روی تخت خودش را رها کرد  و چشمانش را 

که مثل نوزاد در خودم بست؛ من زین آسیب دیده بودم  

 جمع شده و مات مانده بودم به در اتاق! 

 

 ۶۹۹#پست
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صبح باالخره در اتاق باز شد. میخاییل به اتاق آمد و من 

ی از آن حیوان  ترسان به پشت رسش نگاه کردم. خپی

 ترسناک نبود. کوله پشنی ام را به دستم داد و گفت: 

 راه بیفت و رس و صدا هم نکن. -

ز خواب بود. من نیم توانستم درست و مرد عرب هنو 

 باعثش بود!  حسایی راه بروم. تعرض وحشیانه ی او 

ون رفتم در حایل که ملحفه ای به دورم پیچیده  از اتاق بپ 

ن کارم حمله به میخاییل بود. با هر چه توان  بودم. و اولی 

به یم زدم . اما او مچ هر دو دستم را کرفت  داشتم به او ضن

 و گفت: 

 ودتر لباسات رو بپوش! برو ز -

اسم را تنم و در اتافی را باز کرد. نند تند و اشک ریزان لب 

ون آمدم. میخاییل گفت:   کردم و از اتاق بپ 

 جر کاسب شدی؟-

 متعجب نگاهش کردم: 
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 کار رو با من کردی؟ چرا؟! چرا این-

 پوزخند طد: 

پاپنی مثل تو رو چرا توی اون بخش - پس فکر کردی دخپی

کردم؟ از اول هم قرار بود به اینجا بریس. منتها جنان قبول  

 یه پس گوش یم نداختش! 

 

 ۷۰۰پست#

 

 

 نگایه به در اتاق کرد: 

 جر بهت داد؟-

 با عصبانیت گفتم: 

یم رم شکایتتون رو یم کنم! همه اتونو لو یم دم. از تو و -

 اون مرتیکه و هر کیس که توی این کار دخیل بوده! 

ون و راهم را گرفتم و رف تم. موبایلم را از کوله پشنی ام  بپ 

خاموش بود.  آوردم و شماره ی جنان را گرفتم. تلفنش
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ن  ن کوبیدم. جلوی اولی  تاکیس را گرفتم و آدرس عصنی پا زمی 

 خانه  را دادم. 

وقنی آدم دچار فاجعه ای یم شود و یا اتفاق شویم برایش 

نیم یم افتد ؛ تا به جای امنش نرسیده به عمق فاجعه یر 

ن سقوط کردم.  برد. و من درست وقنی دررابستم ؛ روی زمی 

. احساس نجس بودن یم کردم. تمام تنم درد یم کرد 

هنگ کرده بود. و اعضای تناسیل ام به شدت درد یم مغزم

 کرد. 

را سابیدم و بلند بلند رفتم زیر دوش آب و تا توانستم خودم

 ام
ی

ز کامران هرگز نابود شده بود! تنن که جگریه کردم. زندگ

کیس لمسش نکرده بود ؛ به تاراج رفته و روحم زخم خورده 

کبودی ها روی سینه ها و شکمم به من دهان   بود. جای

 کچی یم کردند.  در بهت و ناباوری بودم. 

ون آمدم ؛ دوباره به جنان زنگ زدم و او باز  از حمام که بپ 

 هم جواب نداد.  

شستم. با آنکه از دیروز کالفه و افشده گوشه ای از مبل ن

 
ی

ی نخورده بودم ؛ اما یی اشتها بودم.  کوفتگ
ن  تنم تقریبا چپ 

و خماری بعد از آن سیاه مسنی اجباری باعث شده بود  یی 
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جمع  شوم و بخوابم.  حال باشم. و همانجا در خودم

ساعنی بعد در زدند. ترسان از خواب پریدم. حتما جنان 

ون را نگاه کردم. بود. به طرف در رفتم و از چش یم بپ 

 میخاییل بود! 

دهم. دوباره جلوی دهانم را گرفتم که صدای اضافه ای ن

 در زد. ووقنی جواب ندادم گفت: 

ن حاال - یم دونم اون تو هسنی چون تعقیبت کردم. اگر همی 

 در رو باز نکنن هر جر دیدی از چشم خودت دیدی! 

در را جواب ندادم. حتما خسته یم شد و یم رفت. دوباره 

ن و گوشهایم را گرفتم. و گهواره وار کوبید. نشستم روی زمی 

دادم. در مخمصه افتاده بودم. و وقنی دسنی خودم را تکان 

 نشست روی شانه ام؛ تقریبا قبض روح شدم. 

 

 ۷۰۱#پست
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خانه رفت. دو تا لیوان  ن میخاییل برخاست و به طرف آشپر

ه شد و  ن گذاشت. به چشمان من خپ   گفت:   آورد و روی مپ 

شغلمه! ازش پول در میارم. تو فکر کردی جنان چکار یم -

ن کنه؟ اون یم گرده  ایی که حاضن به همکاری هسیی
و دخپی

کت و بعد  رو پیدا یم کنه. به اسم مدل میان توی رسر

ی در بیارن! به جای  بهشون یم گیم که یم تونن پول بیشپی

ن ؛ به  اینکه با یه مشت پش پاپنی بگردن و خرجشون کین

 چند تا آدم درست و حسایی آشناشون یم کنیم.  مگه بده؟

 تقریبا نیم کوبید: مدستانم یخ زده بود و قلب

 اما تو منو مجبور کردی! پیشنهاد ندادی! -

 وقیحانه خندید: 

 یه خرده حساب بود با اون دوست پر روی تو! -

ون  بعد دست کرد داخل جیب لباسش و چند تا کاغذ بپ 

سفته هایی که در ایران امضا کرده و به جنان آورد. از جمله 

ی شبیه به ضمانت برای  برای ص ن احبکار ایراین که دادم. چپ 

 قرار بود اینجا داشته باشم. گفتم: 

- 
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 :
ی

 رساسیمگ

 ۷۰۲#پست

 

 

 اما اینا برای صاحبکار  ایراین بود که... 

ط رییس من - چقدر دخپی احمقی هسنی ! این سفته ها رسر

ای ایرانیه! و باید بهت بگم که واسه  قبول کردن د خپی

و بقیه  آدمشو هم دارم که توی ایران  بیوفته دنبال شکایت

 کارا. 

جوایی نداشتم بدهم آچمز شده و دهانم نیم جنببد برای 

 حرف بیشپی و مغزم خسته و درمانده بود. 

میخاییل برخاست. کلید یدک  را پرت کرد طرف من و 

 گفت: 

دیگه الزمش ندارم. االن یه حیوون رام شده ای. فردا  -

ی و این رسو وضع افتضاحت رو درست  دوش یم گپ 

مثل آدم میایی رسکارت . خیایط ت رو یم کنن و بعد 

یم کنن  انگار که هیچ اتفافی نیوفتاده. عرص که کارت 
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تموم شد؛ میایی لباس و کفیسر که برات آماده کردم رو 

ی  و یم ری خو  نه . من دو سه  ساعت بعدش یم گپ 

 میام دنبالت. 

دیگر طاقتم تمام شد و زدم زیر گریه . بلند بلند گریه کردم و 

رفت. برخاستم و در را قفل کردم. اما خیالم راحت  میخاییل

 . صدایش از پشت در دوباره من را از جا پراند:  نبود 

به جنان هم زنگ نزن! چون تلفنش رو توی خیابون ازش -

 ! دزدیدن

بلند بلند خندید و دور شد. من قلبم را ،  قلب بیچاره ی 

د زخم خورده ام را چنگ زدم. حنی در ذهنم هم نیم گنجی

ن نقشه ی حساب شده ای ریخته باشند   .  که چنی 

 ام بود. دیگر 
ی

آن روز و شب سخت ترین روز و شب زندگ

 ام در ایران پر از شکست و 
ی

راه بازگشنی نداشتم؛ زندگ

 روحم را کثیف کرده خرایی ب
ی

ود و اینجا لکه ی ننگ بزرگ

بود. چند بار از به یاد آوردن صحنه های شب قبل باال 

خرین بار وقنی خودم را در آیینه دیدم؛ از آنچه که آوردم و آ

بودم ترسیدم. حنی دستم رفت به تیغ تا بکشم روی 

ن را تمام کنم؛ اما ترسیدم! من  شاهرگم و همه چپ 
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دم!  و این استیصال  که نه یم خواستم خودکیسر نبو آدم

م ؛ مثل خوره جانم را یم  زنده بمانم و نه یم خواستم بمپ 

 خورد 

 

 ۷۰۳#پست

 

تنهایی و اندوه من را بیشپی دلتنگ کرده بود. دلم برای خانه 

ن  ی بابا مهران تنگ شده بود. بارها خودم را از تعرض معی 

دلم برای اتاقم، حفظ کردم و حاال افتاده بودم در قعر چاه. 

تنگ بود! در برابر جهنیم که اینجا مامان و مریم  و آرامشم

 ام و شکست  داشتم؛ خانه ی بابا مهران و مصائب
ی

زندگ

عشقی  ام و همه و همه  هیچ بودند. پشیمان بودم و هیچ 

رایه نداشتم.  شماره ی مریم را گرفتم . این بار با صدای 

 خسته ای جواب داد: 

 .. الو... الو. -

 فقط نفس کشیدم. مریم دوباره گفت: 

 گ هسنی تو؟! -
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دهانم را باز کردم و بستم اما اصوات گم شده رودند. اما 

 ریم حسم کرد که با صدای آهسته ای گفت: م

؟ آشا حرف بزن! آشا... -  آشا...آشا جانم تویی

 و من زدم زیر گریه. او با لحن آرایم گفت: 

؟ شماره ات مال - ایران نیست! از کجا زنگ آشا؟ تو کجایی

؟ نیم دوین چه جهنیم  ؟ چکار کردی؟ چرا رفنی یم زین

 !  واسمون ساخنی

 به زحمت گفتم: 

 م برات تنگ شده!  مریم ! دل-

 صدایم را که شنید با  کلمات بریده ای گفت: 

آخ خدا شکرت! چقدر دلم برای صدات تنگ شده بود -

 خواهرم! 

 حرف یم زدم. دیگه نتونستم  دور باشم! باید باهات -

 که امارات هسنی . کدوم شهری؟کجایی آشا  . یم دونم-

- !  دیی
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؟ چرا به من - نگفنی داری یم واقعا؟!  اونجا چکار یم کنن

 ی؟ 

مردی که عاشقش بودم  ؛  نیم تونستم بمونم و ببینم-

مردی که روح و تنمو تسخپ  کرده بود با خواهرم بشینه رس 

 خوشبختیشون رو نبینم! سفره ی عقد! خواستم نباشم که 

 با یی حایل گفت: 

 اشتباه کردی آشا..... -

 چشمانم فراخ شدند. دهانم باز ماند با بهت گفتم: 

 ..چرا؟ چ. -

- 

 

 ۷۰۴#پست

 

اینجا خییل اتفاق ها افتاده! بابا مهران کیل دنبالت گشت. -

اولش فکر یم کردیم رفنی شمال و تلفنت رو خاموش 
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ل همه بد بودبابت  آبروی کردی! دو سه روز اول خییل حا

 بابا مهران  و نبود تو عمو هم .. 

؟ -  وجر

 عمو سامان فوت کرده آشا! -

! رسم یم خواست نفجر بسود.  نشست روی گلویمدستم

 پس کامران عزادار بود! 

 تسلیت یم گم! کامران... اون حالش چطوره؟-

کامران خییل دنبالت گشت آشا! هنوزم ناامید نشده!  یم -

 . چند بار اومده یر تو! دونه ا
 مارایی

 من به قهقرا رفته 
ی

لبم را گزیدم. من نابود شده بودم. زندگ

استم با کامران مواجه بشوم. گفته بود! دیگر چگونه یم خو 

بود صپی کن! گفته بود درستش یم کنم اما من چکار کرده 

بودم. دستم نشست روی دلم . جایی که خایل از وجود 

ن بود! چه دردها   .. کشیده بودم ، چه دردها.   جنی 

 مریم از پشت تلفن گفت: 

 الو...الو... -
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 هستم مریم! -

  کنم بیاد دنبالت! آدرست رو بده !  کامران رو خپی یم-

ای نیم خورده شدم:  ن ه ی پیپی  خپ 

مریم! و دیگه هم کامران رو نیم خوام!   من بر نیم گردم-

بهش بگو دنبال من نگرده!  من دارم از دیی یم رم. اینجا 

 نیم مونم. دارم برای یه دوره  طراج لباس یم رم ایتالیا. 

 ی؟چجوری آخه؟ تو گ رفنی و گ تونسنی پذیرش بگپ  -

 با پشت دست اشکم را زدودم: 

ست داده بودم. وقنی اومدم اینجا خییل وقت پیش درخوا-

 پیش فریماه کارم جور شد. 

 آشا! به من دروغ نگو! -

 بغضم را فرو  دادم: 

ایران! و کامران مریم ! دروغ یا راست من دیگه بر نیم گردم-

هم برام ُمرده.  این خط رو هم یم سوزونم که نتوین بهش 

 
ی

 کجا هستم! چند وقت دیگه خودم بهت زنگ یم زنم. بگ

 باشه؟ 
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 آشا این کار رو نکن! -

گریه کرد. صدای هق هقش در گوشم زنگ خورد. میان 

 گریه هایش گفت: 

 تو بودی! یمتنها دلخوش-

نباش. به اون آدمها هم بگو  من حالم من هستم! نگرانم-

نم باید خوبه ! اما دیگه نیم خوام هیچ وقت ببینمشون. اال 

 برم! 

 نه آشا...نرو! الاقل یه آدرس به من بده! -

نیم تونم! خودم بهت زنگ یم زنم.  مواظب خودت باش -

 ! مرییم! تو تنها دارایی منن توی این دنیای سیاه

 آشا...آ... -

ارتباط را قطع کردم و مثل دیوانه ها به رس و روی خودم 

ن را از دست داده بودم.   کوبیدم. همه چپ 

ر دیر. و چقدر یی نتیجه!   انقدر گریه کردم که اما چقد

 همانجا وسط سالن روی فرش خوابم برد. 
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 ۷۰۵#پست

 

 

که سعاد مدام زیر نظرم آنقدر ساکت و درمانده بودم

 کوک یم زدم و یع چشمانم پر و خایل یم شد. داشت.  

کل وقت به این فکر یم کردم که کامران چرا یم خواست به   

 ! دنبالم بیاید؛ چرا؟

 

نکند پشیمان شده بود. نکند به همه گفته بود! هر چند 

همه یم دانستند و خودشان را به آن راه یم زدند. قطعا 

بودند که حاال بیشپی هم رسوا شده بودم. همه فهمیده 

ن که کامران  آنقدر شیدای کامران بودم که فرار کردم. همی 

ید یم خواست به دنبالم بیابعد از آن وصلت عجیب باز هم

هم بهانه ای بود برای اینکه بیشپی بسوزم از اتفافی که برایم 

 افتاده. 
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ن دیر شده  دیگر چه فایده ای داشت؟ دیگر برای همه چپ 

ایران باز یم گشتم ؛ مگر اینکه راه بود. من هرگز نباید به 

 حیل پیدا یم کردم.  اما چه راه حیل؟

ریدم. وقنی دست سعاد نشست روی شانه ام تقریبا از جا پ

 با نگراین گفت: 

؟-  چیشده آشا؟ برای جر گریه یم کنن

 

 تکان دادم و جوایی ندادم. با تاثر نگاهم 
ن رسم را به طرفی 

د و گفت:   کرد. شانه ام را فشر

ه ! اشکال نداره اگر نیم خوای حرف نزن! اما یادت باش-

 نره که من کنارتم! 

 به زحمت تشکر کردم. اما او دقتش را از من بر نداشت. 

ظهر در رستوران میخاییل گوشه ای نشسته بود. دو سه تا 

 از مدل ها کنارش بودند و اصال توجیه به من نکرد. 

را گردنم دیگر چه توجیه الزم بود؟ یم دانست که زنجپ   

 انداخته و هر جا که بخواهد یم کشد. 
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ن لباس به بخش مد نرفتم. یم خواستم فرار  عرص برای گرفیی

 کنم! 

دل و حراتم را جمع کنم و خودم را خالص خانه و بروم 

 کنم. اما درست جلوی در خروجی من را گپ  انداخت. 

 را مقابلم گرفت و گفت:  
ی

 نایلکس بزرگ

اری انجام بدی با دستهای اگر یکبار دیگه خودرس ک-

 خفه ات یم کنم. برو گمشو ! خودم

 

 ۷۰۶#پست

 

 

منتظر من با رنگ پریده به دور و ورم نگاه کردم. سعاد که 

کیس بود هم متوجه ما بود اما انگار بک جوری مخفیانه 

 که میکاییل گفت: زیر نظرمان داشت. دو قدم برداشتم

 دو ساعت دیگه میام دنبالت! -
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کاری که م. جرات نداشتم. بلز هم نتوانستممن بزدل بود

باید را انجام بدهم. یم ترسیدم . تا به حال حنی یک بار هم 

ایط  هم نتواستم. به خودکیسر فکر نکرد  ه بودم و در این رسر

وقنی خودم را در آن لباس قرمز اناری که با  دو بند باریک 

فیکس شده بود نگاه کردم؛ انگار آشای روی شانه هایم

گری بودم. او خییل زود آمد. در را وحشیانه کوبید و تا دی

لچماق وارد خانه 
ُ
لم داد عقب و با یک مرد ق

ُ
باز کردم ؛ ه

  به رس تاپایم انداخت و گفت: شد. نگایه

 چرا آرایش نکردی؟ با این رنگ و روی زرد؟-

 ترسیده گفتم: 

 زود اومدی! داشت...داشتم آماده یم شدم. -

 گفت:   به ساعتش نگایه کرد و 

 برو زودتر تمومش کن! -

و خدا یم داند که وقت آرایش کردن  چند بار تا مرز گریه 

دم به لبهایم و رفتم و برگشتم. چطور  رژ رسخ را کشی

 عطری که داده بودند را به بدنم پاشیدم. 
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م را چک کرد و بعد عباو روبنده  ن ن همه چپ  ون رفیی قبل از بپ 

 ای به طرفم گرفت و گفت: 

- !  بپوش! نباید شناخته بیسر

عبا را پوشیدم و خودش رو بنده را روی صورتم زد و 

 بندهایش را بست.  با یک اتومبیل سیاه بزرگ از خیابانها 

گذشتیم و به ساختمان شیگ رسیدیم . وارد حیاط بزرگش 

ن چک کردن تلفنش گفت:   شدیم . میخاییل حی 

 ! صبح میام دنبالت! اگر بهت هدیه دادن قبول کن-

م! یم مونه واسه  به نفع خودته. من هدیه رو ازت نیم گپ 

 خودت! 

 ملتمس نگاهش کردم: 

 تو روخدا ... -

ن غویل که  بیخودی قسم نده . وگرنه یم دمت- دست همی 

 دیدی تا اول ترتیبت رو بده بعدهم بکشت! 

فی  در را باز کردم و پیاده شدم. زین که انگار از آسیای رسر

لباس پیشخدمت ها را پوشیده بود.  بود به استقبالم آمد. 
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موهای سیاهش را پشت رسش بسته و پوست زردی 

 داشت. مودبانه کفت: 

 از این طرف! -

ادم. وارد خانه ی اعیاین شدم. و من پشت رسش راه افت

دری را باز کرد و منتظر ایستاد تا وارد شوم و سپس پشت 

 رسم در رابست. 

ی از  ی از حیوان وحیسر نبود! حنی خپی هیچ مردی هم  خپی

نبود. تک و تنها بودم. همانجا ایستادم . دلم زیر و رو یم 

شد. ده دقیفه ی بعد مردی وارد شد. کت و شلوار سیاه 

. قد کوتاه و رس یی مویی داشت. حنی از دیدنش تنش بود 

حالم بد شده بود. اول رستاپایم را نگاه کرد . من از پشت هم

 رو بنده او را ین دیدم. گفت: 

- ! ن  اون عبا و روبنده رو در بیار و بیا بشی 

ن  با دستان لرزان عبا و روبنده را در آوردم. نگاه تحسی 

ی به من انداخت و گفت:  ن  برانگپ 

 چیه؟اسمت -

 آشا! -
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- ! ؟ خییل زیبایی
 چه اسم عجینی ؟ کجایی هسنی

- !  ایراین

 شانه باال انداخت و گفت: 

ی یم خوری برات بیارم؟ - ن  هستم! چپ 
ی من عرافی ن هر چپ 

وبات الکیل!   به جز مشر

ن تکان دادم:   رسم را به طرفی 

 نه ممنونم! -

 به ساعتش نگاه کرد  و گفت: 

به توضیح نداری! خب من باید برم!  یم دونم که نیاز -

یعنن هر کیس میاد اینجا توضیچن نیم خواد. میخاییل 

خودش هر توضیچ رو یم ده! پس منتظر بمون. و 

! حواست باشه که اذیتش نک  نن

ون رفت و من را با یک معمای بزرگ بر جای  از اتاق بپ 

 گذاشت. 

 

 ۷۰۷#پست
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 اما زیاد طویل نکشید که دوباره در باز شد و مرد جواین وارد 

ن  ی بود که به چشمم آمد و شد. موهای پریشانش اولی  ن چپ 

اهن و شلوار سیاهش و پاهای برهنه اش!  دستانم را  بعد پپ 

نشسته طرفم آمد. چشمانش به خونمشت کردم. او به 

بود. دهان گشادی داشت و دندانهای مرتنی که کنار هم 

ردیف شده بودند. به عریی حرف زد و من به انگلییس 

 گفتم: 

 عریی بلد نیستم!  من-

ن نشست  انگار او هم انگلییس بلد نبود. چهار زانو روی زمی 

و ماتم شد. خنده اش عجیب و غریب بود و زیاد طول 

د تا بفهمم او دیوانه است. دستا نش را گذاشت روی نکشی

هایی به 
ن وع به بازی با انگشتان پاهایم کرد. و چپ  پاهایم و رسر

ترسیده بودم.  بعد برخاست زبان یم آورد. یم لرزیدم. خییل 

 و دست من را کشید و من هم بلند شدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2856  

دست انداخت دور گردنم و لبهایش را چسباند به گردنم . 

بود. دهانش بوی بدی یم داد. به زور جلوی  چندشم شده

 خودم را گرفته بودم که باال نیاورم. 

 

 ۷۰۸#پست

 

. او مدام به عریی حرف یم زد و دست به بدن من یم کشید  

انگار با خودش دعوا یم کرد . و بعد ناگهاین من را پرت کرد 

روی تخت و لباسهایم را با تمام قدرت درید. تن برهنه ام را 

ن رفت. گوشه ای نگاه کر  د. گریه رس داد و لز تخت پایی 

ن برایم عجیب  وع به گریه کرد. آنقدر هه چپ  نشست و رسر

ار کنم اما بود که نیم دانستم چکار کنم. دلم یم خواست فر 

مگر یم شد! زاری کردن او و سکوتش شاید چند ساعت 

طول کشید و من هم صمم بکم همانجا نشیتم و نگاهش 

دی پیل کرد و لباسهایش را از تنش کردم.  بعد آهنگ شا

ون آورد  و به طرف تخت آمد. جهنم محض بود. من  بپ 

طبق یک واکنش غپ  ارادی گوشه ای جمع شدم. اما انگار 

وع به  چشم او  من را نیم دید. روی تخت دراز کشید و رسر
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دم و پشتم را به  خود ارضایی کرد  من چشمانم را به هم فشر

شد در همان حال خوابش برد و  او کردم. وقنی کارش تمام

من عبا را پوشیدم و  تا خود صبح  در دورترین جای ممکن  

منتظر شدم تا میخاییل بیاید. اما او همان دم صبح 

ان از اتاق برخاست  ن ؛ لباسهایش را تنش کرد. و افتان و خپ 

ون رفت.   بپ 

خدمه اول صبح با یک سینن صبحانه به اتاق آمد. پریشاین 

 ید با رسدی گفت: من را که د

 دیگه بر نیم گرده! -

 با صدای لرزاین گفتم: 

 اون ...اون دیوونه بود! -

 برایم یک فنجان چای ریخت و روی صندیل نشست : 

کنه اگر زنهایی مثل تو رو بیاره  به اتاق   پدرش فکر یم-

 خوابش؛ حالش خوب یم شه! 

 مگه چه مشکیل داره؟-
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و بعدم طالق  عاشق زنش بود! اما زنه بهش خیانت کرد -

گرفت. این مرد از غم عشق دیوونه شد. باباش فکر یم کنه 

 با رفع نیاز جنسیش اون تلچن رو یم تونه برطرف کنه! 

یم کاری به من نداشته. چرا باید یم دهانم را بستم که نگو 

 گفتم؟ من فقط یم خواستم زودتر بروم! 

ن لب نزدم و وقنی میخاییل آمد به رسعت وارد  به هیچ چپ 

تومبیل شدم و رسم را چسباندم به شیشه! یک کلمه حرف ا

نزدیم! فقط خیابان ها را نگاه کردم و جلوی در ساختمان او 

 با آن صدای نکبت بارش گفت: 

! اما کار خیاط خونه از عهده یم ت- احت کنن وین تا ظهر اسپی

 ی من خارجه.  اصال ول کن خیایط رو! 

 برگشتم به طرفش و با تمام  تنفرم گفتم: 

 یم خوره... حالم ازت بهم-

و پیاده شدم. کلید را انداختم داخل قفل و وارد شدم و در 

همان دم با جنان که رسش را میان دستانش گرفته و روی 

 ه نشسته بود ؛ مواجه شدم! کاناپ
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 ۷۰۹#پست

 

 

با دیدن من مثل فپن از جا پرید و قدم تند کرد به طرفم و 

 داد کشید: 

 کجا بودی؟ کجا.... -

ون زده به عبای روی شانه هایم  و  با چشمان از حدقه بپ 

 نگاه کرد: 

 وای ... -

در را بستم و به پشتش تکیه زدم. زیر چشمش سیاه شده 

خم عمیقی داشت. اما اصال برایم مهم بود. کنار لبش هم ز 

 نبود. الاقل تا وقنی که تمام مساله را نیم فهمیدم. 

ه کرده بودم  که در طول این دو روز چنان جهنیم را تجرب

 هیچ آدیم برایم اهمیت نداشت.  دهان باز کردم: 

 من کجا بود؟-

ی!    رفته بودم پیش مشپی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2860  

 بلند بلند خندیدم: 

 بود! اصال براش جذاب نبودم! وای خدا مرتیکه دیوونه -

دستش را گذاشت روی دهانش. عبا را از تن در آوردم. 

 ام توی ذوقش زد. گفتم: 
ی

 برهنگ

بود؟ تو کردی درسته؟ تو سفته های منو اینا نقشه ی تو -

دادی به میخاییل! تو  دو سه روز غیبت زد و تلفنت رو 

خاموش کردی تا من برم توی منجالب و غرق بشم! حاال 

 پیدات شده و خودتو یم زین به نفهیم!  هم

 

 به خودم اشاره کردم: 

ین لباس زیر ها رو - یم بینن ؟ بزک و دوزک یم کنم. گرونپی

پوشم و یم رم پیش پولدارها! تا هر کاری دلشون یم 

! این بود راحنی و شغل و استقالیل که  ن خواست باهام بکین

؟  یم گفنی

 

 ۷۱۰#پست
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 داد کشیدم: 

؟ این بود اون ب-  هشنی که گفنی

 

و بعد بدون هیچ فکری دچار  حالت عصنی شدم و به رس 

در و روی خودم کوبیدم. جیغ زدم و گریه کردم. جنان من را 

 آغوش گرفت و گفت: 

 آروم باش! آشا تو رو خدا آروم باش! -

 ضجه زدم: 

باشم؟ نه راه پس دارم و نه پیش! کامران یم چطور آروم-

گفت! دیگه چجوری ؟ دیگه نیم   خواسته بیاد دنبالم! مریم

 شه! نیم تونم. همه یم فهمن!  کامران.... 

 دوباره گریه کردم و میان  گریه گفتم: 

 یدم کرد که منو یم کشه! میخاییل تهد-
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فریماه! چرا با من این کار رو کردی؟  ما دوست بودیم. من  

 بهت عالقه داشتم. به تو اعتماد کردم... 

ت. او هم گریه یم کرد. تاکیدی صورتم را میان دستانش گرف

 نگاهم کرد و گفت: 

آشا به روح مامان بزرگم من خپی نداشتم.  بقرآن مجید -

 نیم دونستم! 

 

ناامید نگاهش کردم. او کیم عقب رفت هر دو مقابل هم دو 

ن شد:  ن نشسته بودیم. مات زمی   زانو روی زمی 

ن باید بری قطر. یه شوی لباس بود ! من باید به - گفیی

 نماینده یم رفتم. توی خیابون گوشیمو ازم دزدیدن. عنوان

ن و دستش را تکان  در یک عکس العمل  رسی    ع رفت رساغ مپ 

 داد: 

ن - این گویسر جدیدمه. دیروز خریدمش. من ببی 

! تلفن ن ن چشممو ، لبمو ببی   نداشتم که بهت زنگ بزنم. ببی 

تا امروز صبح اومدم و دیدم نیسنی به اون میخاییل لعننی 

 که چکار کرده. دم .  و فهمیدمزنگ ز 
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تو رو قایط این بازی نکنه. گفته بودم من بهش گفته بودم

م دزدیده. من بهش ندادم. به مهیم. اون سفته ها رو هبرام

 ارواح خاک مامان بزرگ راست یم گم. 

 

 ناامید بودم. دیگر چه فرفی یم کرد؟ گفتم: 

 شد! دیگه نیم تونم برگردم!  دیگه همه جر تموم-

 تهدیدم کرده . 

د:   دستم را فشر

 آشا تموم سعیمو یم کنم که نجاتت بدم. -

! من دیگه بهت اعتماد ندارم- . حنی اگر هیچ کاری نیم کنن

 داشتم از اینجا یم رفتم. 
ی

 یه جایی واسه زندگ

- 

 

 ۷۱۱#پست
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تنها تقصپ  من اینه که به بخش مد بردمت. کاش این کار رو 

 نکرده بودم. 

کت هم توی این کار دست چه فرفی یم ک- رد وقنی رییس رسر

 داره؟

 میخاییل اینو بهت گفته؟-

ا رو  - ای دیگه. این که تو دخپی ن گول یم زین و این و خییل چپ 

؟ فریماه چطور به این جا رسیدی؟  یم بری واسه تن فرویسر

 به من نگو فریماه! فریماه ُمرد.. -

 باشه ! جنان! خوبه؟! -

 اشکهایش را پاک کرد: 

گفت تو فقط معرفیشون کن ! قرار نیست   میخاییل-

. گفت  هر کیس خودش  ن مجبور بشن که تن فرویسر کین

کار رو یم کنه. گفت در هر بخواد  و تمایل داشته باشه این  

ن  ن توی دام . اما اگر واسه ما کار کین ا یم افیی صورت اون دخپی

ه! گفت با آدمهای درست و حسایی یم گردن.  خطرش کمپی

عشوقه ی داییم یم شن و این به حنی بعیصن هاشون م

 نفعشونه! 
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 نفس عمل یکیه جنان! -

 خوب داشته -
ی

باشم یم دونم... اما من یم خواستم یه زندگ

م بیاد. نیم خواستم فقط یه  و یه پول درست و حسایی گپ 

 شاگرد خیاط باشم. من استعدااد تو رو نداشتم. 

 آه کشیدم:  

 زندگیم نابود شد! -

میاد! میخاییل از من انتقام گرفت!  هیچ کاری از دستم بر ن-

 چون من  و اون یه خرده حسابهایی داشتیم! 

؟دیگه اهمینی نداره! تو هم تن فرویسر -   یم کنن

 نگاهش را باال آورد و لبش را گزید: 

ا رو پیدا - دو سه باری این کار رو کردم. اما  بعد که دخپی

طم این بود. االن  کردم دیگه خودم کشیدم کنار.  یعنن رسر

 هم کیس کار به کارم نداره! 

و یم گم. - ن کت همه چپ   من به رییس رسر

ن بلندی کشید :   جنان هی 
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رو بکنن هردومون رو یم کشه!  اون وای آشا ! اگر این کار -

یه باند مخوف داره. تعداد زیادی زن و مرد که توی هتل 

ن و مخفیانه  ها، بار و کلوپ ها، خانه های مد  هسیی

. هر جا ن ی دنیا هم بری پیدات یم کنه و تو فعالیت یم کین

ن یم بره. من تجربه های تلخ زیادی دارم. روزهای  رو از بی 

تادم  و عناد یم کردم؛ ده روز منو اویل که  توی دامش اف

توی به اتاق زنداین کرد و هر روز شکنجه ام کرد. مرگ رو 

جلوی چشمام دیدم. خواهش یم کنم کار احمقانه نکن! کار 

و باید فقط به فکر به موقعیت برای نجات  از  کار گذشته

 باشیم. اما حساب شده ! 

 

 ۷۱۲#پست

 

 و گفت:  جوایی نداشتم بدهم. از مقابلم برخاست

ی آماده - ن برو دوش بگپ  و لباس هات رو عوض کن. یه چپ 

یم کنم بخوری! فعال هیچ جایی نداری که بری! حنی اگر 

 است . هم بخوای بری من نیم ذارم. اینجا امن ترین ج
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 پوچ و یی ارزش شده بود. 
ی

توان بلند شدن نداشتم. زندگ

 باخته 
ی

 بودم. من باخته بودم. به خودم و به زندگ

 

 ۷۱۳#پست

 

 

بعدتر برایم توضیح داد که صبح میخاییل به آپارتمانش 

 کنار 
ی

آمده و با هم درگپ  شده اند و آن کبودی ها و پارگ

 اسپ  شده لبش از آن است. متاسفانه ما در باند مخو
فن

بودیم که رهایی از آن امکان پذیر نبود.  فریماه که حاال 

ن تا آن روز نیم جنان شده بود؛ رازهایی داشت که م

دانستم. از جمله دشمنن پشت پرده اش با میخاییل . او از 

اسناد مایل که دردست میخاییل داشت گفت  و از اینکه 

ن نفری که به او تجاوز کرده میخاییل اس ت و بعد او را اولی 

کشانده در منجالب ترسناک. از این گفت که اولش 

ه یک اژدهای میخاییل را دوست داشته و بعد تبدیل شده ب

 دورس که ا  را بلعیده. 
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اما هیچ کدام از اینها نیم توانستند مرحیم بر زخمم باشند. 

از همان روز تصمیم گرفتم که هر چه بیشپی از کساین که یم 

. باید قبول یم کردم که عشق من و شناختم دور شوم

کامران ناکام بوده و ناکام خواهد ماند. حاال او شوهر 

یم آمد فایده ای  اگر هم به دنبالمخواهرم بود. حنی 

 نداشت! 

از ظهر همان روز که به خیاط خانه رفتم تا ده روز بعد 

ی از آن کار ترسناک نبود. فقط یکبار برای عکایس  هیچ خپی

مد رفتم. میخاییل هیچ حرکنی انجام نیم لباس به بخش 

داد.  من به شدت خودم را درگپ  کار کرده بودم. خییل 

نچه وظیفه ام بود و در خانه طراج یم کردم؛ بیشپی از آ

 انگار طرح زدن دلم را آرام یم کرد. 

هم من و هم جنان در خودمان فرو رفته بودیم. حنی دلم 

ون ب روم. هر بار جنان یم نیم خواست از آن آپارتمان بپ 

گفت کیم تفری    ح کنیم؛ مخالفت یم کردم و او خودش 

ون یم رفت و گایه شبها مست باز  یم گشت.  حاال دیگر  بپ 

ی های  فهمیده بودم آن آلبوم ها برای نشان دادن به مشپی
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اعیاین ست. فهمیده بودم که جنان تبلنی دارد که پر از 

ان و از جمله من هست.   عکس دخپی

 

 ۷۱۴#پست

 

درست ده روز بعد رس و کله ی میخاییل پیدا شد. اول 

پر از صبح بود که به آپارتمان من و جنان آمد. یک کیسه 

 لباس و اکسسواری تحویلم داد و گفت: 

 آماده شو واسه عرص. امروز خیلط خونه نیم ری! -

ه دیگه خیاط خونه نری!   اصال به نظرم بهپی

 غریدم: 

ر یم کنم. اون شغل منه و نیم به تو ربیط نداره که من چکا-

 خوام از دستش بدم! 

 جنان با ناراحنی نگاهم کرد. میخاییل گفت: 

! هر جور -  ماییل! کار رو وایه خودت سخت یم کنن
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نیم توانستم به خودم دروغ بگویم . بودن در کنار سعاد 

برایم مایه ی آرامش بود! او یک جور خایص بود . با بقیه 

زدیم اما هوایم را داشت و نیم  فرق داشت. زیاد حرف نیم

گذاشت  حالم بد باشد. طرح هایم را به او نشان داده بودم 

رده بود! اما جرات بردن طرح ها را به بخش و تحسینم ک

 طراحان نداشتم! خودم را در سطح آنها نیم دیدم. 

آن شب را در یک بزم خصویص بودم. چند مرد و زن جوان  

ی . من همراه مرد سیاه چرده ا ی شدم که انگار پارتپن

نداشت. کل میهماین خودش را چسبانده بود به من  و 

ی یم کرد.  ن آخر شب با او به خانه اش  دستش رو تنم هپ 

رفتم. یک آپارتمان  مدرن در یک برج بلند. رفتار آرایم 

 داشت اما تا صبح بیدار ماند و راحتم نگذاشت. 

 

 ۷۱۵#پست

 

لم آمد با عصبانیت صبح روز بعد وقنی میخاییل به دنبا

 گفتم: 
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حنی اگر بخوای منو بکیسر هم بکش ! اما من دیگه حاضن -

جه بشم. و آنقدر خودم را در حمام نیستم با این مرد موا

خیاط خانه شستم که پوستم زخم شده بود.  بعد هم رفتم

و تا عرص یک بند کار کروم. به خاطر اتفاقات و صحنه 

جر کننده ای که شب قبل دی ن ده بودم؛ حنی نیم های مپن

 توانستم غذا بخورم. 

د کنار دریا . شب  شب باالخره جنان موفق شد تا من را بپی

بود . شام خوردیم و با هم کنار دریا قدم زدیم. جنان  خنگ

 گفت: 

اگر شانس بیاری و یه نفر پیدا بشه که تو رو به عنوان -

معشوقه بخواد و پولش رو به میخاییل بره نجات پیدا یم 

 ! کنن 

به کجا رسیده بودم که به معشوقه ی کیس شدن رضایت 

 داشتم. گفتم: 

 چطور امکان پذیره؟! -

 داخت: شانه باال ان
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ی داشنی که دیدی خوبه ! خودتو بهش - وقنی یه مشپی

نزدیک کن . فیلم بازی کن و یا خودتو مشتاق نشون بده ! 

بگو یم خوام بیشپی ببینمت  و خارج از کار چند بار باهاش 

 اینجوری امکانش هست!  باش! 

 لبم را گزیدم: 

پس منتفیه ! چون من تحملشو ندارم! من یه بار عاشق -

 قلبم برای کیس نیم لرزه!  شدم و دیگه

د:   دستم را قشر

- !  باید قید قلب و احساساتت رو بزین

 زدم! -

 جنان آه کشید: 

ین ناراحنی و غصه ام اینه که چرا تو رو آوردم توی - بزرگپی

کت! و چ ا خانم نگفتم که تو نیم اون رسر را  همون روز به مپ 

ا خانم  خوای بری بخش مد! شاید فکر کردم که چون مپ 

یت کرده پس میخاییل باهات کاری نداره. بخدا همون معرف

ا خانم  تو رو تایید کرده و یم  روز اول بهش گفتم که مپ 
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!  اما اون لعننی آخر کار  خواد فقط مدل بایسر و نه بیشپی

 . خودشو کرد 

ه درباره اش حرف نزنیم! هیچ کاری نیم شه کرد! فقط - بهپی

 باید دنبال راه نجات باشیم! 

 را پاک کرد: جنان اشکش 

 از دیدن زجرت منم دارم زجر یم کشم-

 

 ۷۱۶#پست

 

 

 

 از دیدن زجرت منم دارم زجر یم کشم! -

ی بود که خوشحال یم  ن جوابش را ندادم. شاید درون چپ 

 جنان را مسبب یم دانستم. شد از زجر کشیدن او! 

ایط عادت یم کنند . مثل من که  اما یم گویند آدمها به رسر

عادت کردم چند روز یکبار با مردی متفاوت باشم. حنی بلد 
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وب بخورم و  شدم زیباتر به نظر برسم. حنی بلد شدم مشر

 کشم .  بلد شدم بخندم و نظر جلب کنم. سیگار ب

 

یم شدم ؛ ترسیده خودم دیگر وقنی وارد رابطه ی یک شبه  

 را پس نیم کشیدم ؛ بلکه مثل پورن  استارهای امریکایی 

 شیوه های خودم را داشتم. 

و همه ی اینا  یک سال به طول انجامید. در این مدت 

ودند. مردان مختلقن را دیدم. کساین که پس زده شده ب

مردان شیک و بسیار جذایی که عادت به  روابط یک شبه 

 که عقده های جنیس و روج داشتند و داشتند ، کساین 

حنی مرداین که آنقدر ثروتمند بودند که یک شب بودن با 

آنها پول بسیار زیادی را نصیب میخاییل و جواهرات 

 گرانقیمنی را نصیب من یم کرد. 

م یم شد را پنهان یم کردم و عیار شده بودم! هر چه نصیب 

تومبیل به میخاییل نیم گفتم. و بعد از یک سال یک ا

گرانقیمت داشتم. آپارتمانمان را هم عوض کردیم و یک 

یگ با جنان خریدیم.   جای بزرگپی و بهپی را رسر
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عادت کرده بودم و انگار گایه با مردی بودن برایم شده بود 

نی و فحشا عادت یک تفری    ح! روح آدیم خییل زود به زش

یم کند. تکرار یک کار کثیف باعث یم شود که آن کار برای 

آدیم عادت شود. من که عشقم را از دست داده و خانواده 

ام را پشت رسم رها کرده و برای همیشه از دست داده و 

تک و تنها بودم هم بیشپی به توهم جذاب و مورد پسند 

در کالب و پاریی   مردان بودن دامن یم زدم.  حنی گایه وقنی 

 مردی جذبم یم شد هم به خودم افتخار یم کردم. 

 

 ۷۱۷#پست

 

 

اما یم دانستم که هر کیس را نباید برای رابطه انتخاب کنم. 

فقط کساین که میخاییل انتخاب یم کرد را قبول یم کردم. 

دیگر از میخاییل نیم ترسیدم. داشتم پولهایم را جمع یم 

م.  و کردم تا سفته ها و اسناد  مایل ام را از او پس بگپ 

 ! بدترین بخش ماجرا هم رها کردن خیایط بود 
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آن هم بابت سفر یک ماهه ام به اسپانیا. با آن مرد رایه 

شدم . یک ماه تمام با او بودم اما حنی یکبار هم با من 

 رابطه نداشت. 

یک ماه آسایش عجینی داشتم. روزها و شبها را در آرامش 

نگاهم یم کرد. گایه مست یم کرد و یم  گذراندم. او فقط

رقصیدم . برایش هر خواست برایش برهنه شوم. برهنه یم 

کریم که بود یم ریختم اما تهش او با اندوه من را رها یم کرد 

و یم رفت به اتاقش و رسخورده من را بافی یم گذاشت. و 

تمام اینها به خاطر آن بود که زنش رهایش کرده بود! 

آن پش دیوانه بود! انگار تعداد اینطور  عجیب شبیه به

تا به حال دو تایشان نصیب  مردان در این وادی زیاد بود! و 

 من شده بودند. 

 از اسپانیا که برگشتم ؛ فقط یک مدل نیمه وقت  بودم . 

سعاد بارها به من زنگ زد که برگردم ویل من سفر و  

دلمشغویل هایم را بهانه کردم و برنگشتم. بیکار بودم و برای 

وع کردم.  ن دوباره طراج را رسر  همی 

من وقتم را در مهماین و جنان رسش به کار خودش بود.  

 آرایشگاه و باشگاه یم گذراندم . 
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 ۷۱۸#پست

 

 

 

فراموش نیم کنم که در یگ از خیابان های آن روز را هرگز 

شلوغ شهر وقنی با پشی و  دو  دخپی دیگر  یم خندیدم و 

 شوجن یم کردیم ؛ یکهو زین داد زد: 

 آشا ...آشا! -

از حدقه  پشت رسم را نگاه کردم. نزدیک بود چشمانم

ون بزنند. خاله بود! خاله الله به همان هیکل چاقش .  بپ 

شایل روی موهایش در حایل که یک کت و دامن پوش و با 

 نایلکس بزرگ در دستش بود !  به زحمت دهان جنباندم: 

 خاله... -

 نگایه به رس تا پایم کرد و گفت: 

هایی شنیده بودم! اما حاال  باورم شد ! -
ن  یه چپ 
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 گفتم: جلو رفتم و  

؟-  خییل خوشحالم که یم بینمت خاله! اینجا چکار یم کنن

 اخم کرد و گفت: 

ختت داره از غصه دق یم کنه! فرار کردی و مادر بدب-

اومدی اینجا که این رس و وضع رو برای خودت بسازی؟ 

؟  کنن
ی

 اومدی اینجا که هرزه گ

قطعا از ظاهرم پیدا نبود که چکار یم کنم. این زبان تلخ 

د که مثل مار نیش یم زد. با دهاین که انحنای غم خاله بو 

ن جا خشکم زده داشت و چشماین که فرویعن نداشتند  هما

بود.  جلو آمد و دستش را باال برد و محکم به صورتم 

به یم  کوبید. تکان نخوردم. انگار خودم را شایسته ی آن ضن

 دیدم. گفتم: 

ل از خییل ممنونم خاله!  دستت درد نکنه! تو همیشه قب-

 .  اونکه بدوین آدما چکار یم کنند قضاوتشون یم کنن

 پوزخند زد: 

ین که این دنیا چقدر کوچیکه! قضاوت؟ تو نیم دو-

عکست رو توی یه مهموین فرستادن برای بابات ! با یه مرد 
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ن کارت چیه.  برو  عرب بودی. طرف پرس و جو کرده و گفیی

 مهموین بودی! فکر کن با گ و توی کدوم

کست. همه یم دانستند. همه خپی داشتند که چه بغضم ش

د از  شده ! راست یم گفت ؛ دنیا کوچک بود. فردا

ون آمد. تا من را دید؛ کیسه های خریدش از  فروشگاه بپ 

 دستش رها شدند . لب زد: 

 آشا! -

و من با دیدن او هر چه توان داشتم را به کار گرفتم و 

یدم. تا جایی دویدم. نیم دانستم به کجا و چرا. فقط دو 

پشت رسم دوید و صدایم زد . اما من خودم را گم و گور 

ن تاکیس رساندم و کردم . در خیابان ه ا و خودم را به اولی 

وقنی اتومبیل حرکت کرد؛ او را دیدم که نفس زنان  رفتنم را 

 تماشا یم کرد. 

 

 ۷۱۹#پست
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آن شب خییل سخت گذشت تا ساعتها گریه کردم و جنان 

 مم کند. نتوانست آرا

تمام خاطرات تهران بعد از یک دوره یی خیایل زنده شدند و 

ن آدم  های زندگیم یم سوخت. قلبم از نداشیی

از ته دلم برای کامران اشک یم ریختم و ناگزیر مانده بودم 

م شده بود.   در مخمصه ای که گریبانگپ 

ون نیم  روزهای بعد از ترس اینکه جایی فرداد را ببینم بپ 

 رفتم. 

که افرادی که در آن ا به اجبار میخاییل به میهماین رفتمام 

 خارجی بودند. تعد
ی

بان بودند همگ ن  ها کم بود و مپ 
اد امارایی

ها زن و مردی روس و به شدت شیک و پر جذبه بودند. 

 جنان هم من را همرایه یم کرد. 

پشت رس هم ودکا یم خورد و حواسش به میهماین نبود.  

بان خلبان و همشش صاحب وقنی میخاییل گفت که  ن مپ 

کت معروف هواپیمایی  هستند    یک رسر
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؛ تمام تنم یم لرزید. من عاشق خلباین بودم و با خلبان 

 دیگری فامیل! 

تازه چشمانم باز شدند و دور و ورم را نگاه کردم. شاید میان 

ا به دنبال کامران یا فرداد بودم. انگار حیس یم گفت آدمه

 ستند. یگ از آنها اینجا ه

غم و آرزو درون وجودم به هم پیوند خورده بودند. حنی در 

ن جمعیت فرداد را دیدم .   حال نیمه مسنی ام در بی 

اما میخاییل و دو مرد قوی هیکیل که همیشه من را تا  

سشان به من بود. مقصد همرایه یم کردند به شدت حوا

به جنان که گفتم احساس یم کنم فرداد اینجاست. مستانه 

 دید و گفت: خن

 تو دیوونه شدی! -

 فرداد اینجا چکار یم کنه؟

 

کت های   حاال فوقش یه خلبان ساده توی یگ از رسر

؟ پادشاه  ن هواپیمایی ایران باشه! تو یم دوین اینا گ هسیی

 هواپیمایی رویس! 
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باز کرده فقط تو رو پسندیده. پول خییل طرف تا آلبوم رو  

 زیادی هم به میخاییل داده. 

 صله گفتم: یی حو 

 حاال کدوم یکیه؟ -

 قدهای بلند و 
ی

ن مردان روس که همگ و چشم چرخاندم بی 

پوست روشنن داشتند.  باز هم در میان جمع انگار فرداد را 

دیدم! خل شده بودم!  شاید رسم زبادی گرم شده بود. به 

 ز بادیگاردها گفتم: یگ ا

- !  باید برم دستشویی

 

 ۷۲۰#پست

 

 

م رایه شد! وقتم را بیهوده در او رستکان دادو پشت رس 

توالت هدر دادم و سیگار کشیدم و خودم را در آیینه نگاه 

 کردم. 
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بادیگارد کم طاقت در رسویس زنانه را باز کرد و رس تا پایم را 

 نگاه کرده و گفت: 

ون! -  بیا بپ 

ون رفتم ؛ صدای جر بحث کیس با محافظان  به ناگزیر ب پ 

شلوار سیاه رنگ تنش بود گوش یم رسید. مردی که کت و 

و محافظان زیر بازویش را گرفته و دعوت به آرامشش یم 

 کردند.  

از پشت رس به شدت برایم آشنا بود. قدم برداشتم که به 

 آن طرف بروم که بازویم توسط میخاییل کشیده شد: 

 ستوین بودی؟کدوم قپی -

 

ن  !    رسی    ع تر بیا! منتظرت هسیی

 نشانم داد: و من با او رفتم. پله ها را 

 برو باال ! اتاق سمت چپ! مهموین  تموم شده! -

 رس تکان دادم و گفتم: 

 صبح زود بیا دنبالم! -
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جوابم را نداد. جنان هم نبود. من به طبقه ی باال رفتم. 

حنی مدل راه رفتنم هم عوض شده بود. شیک و مغرور 

قدم بر یم داشتم. نگاهم مستقیم به جلو بود و همه را 

گرفتم. طبل توخایل بودم! اما آنچه در اتاق   نادیده یم

بان بودند. چقدر برایم  ن انتظارم را یم کشید ؛ زن و مرد مپ 

دم و سالم ع جیب بود ! کیف کوچکم را میان دستم فشر

 کردم. 

 

زن زیبا پا روی پا انداخته و روی کاناپه نشسته بود و با 

ن من را از نظر یم گذراند. مرد جا ن برانگپ  مش را نگایه تحسی 

رس کشید و به طرفم آمد. دست انداخت دور کمرم و من را 

 جلو کشید  و چشم در چشمم گفت: 

 بودم زودتر ببینمت! چقدر مشتاق -

 

من زیر چشیم به همشش نگاه کردم. او چشمگ برایم زد و 

 مرد گفت: 
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- !  در واقع تو انتخاب ساشا هسنی

 

برای تعجب تمام وجودم را گرفته بود. چطور یم شد زین 

 شوهرش یک زن بدکاره را جور کند؟ 

زن برخاست. حاال که خوب دقت یم کردم به جای لبایس 

اهن خواب کوتاه پوشیده  که در میهماین  تنش بود ؛ یک پپ 

بود و بدن برنزه اش  را به نمایش یم گذاشت. مرد من را رها 

ی کنار  ن وع کرد به بوسیدن و لمس زنش و چپ  کرد و رسر

از مرد جدا شد و مقابلم ایستاد و من را گوش زن گفت و او 

که وارد یک رابطه ی سه در آغوش کشید. تازه فهمیدم

 و این تجربه برایم به شدت ترسناک بود!  نفره شده ام. 

 

من هر روز از روز قبل افشده تر یم شدم.  بیشپی در خودم 

 برایم پوچ تر یم شد. میخاییل و جنان 
ی

فرو یم رفتم و زندگ

 خویی ندارم.  هم فهمیده
 بودند که حال رواین
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ن میخاییل حنی به جنان گفته بود اگر بتوانم   برای همی 

 یم کند.  خواهد به او بدهم ؛ رهایمپویل را که یم 

اما من هیچ امیدی نداشتم . جنان یم گفت پول را جور یم 

کنیم و یم دهیم و آن وقت من یم توانم به یگ از 

 کنم.  اما آنها  کشورهای اروپایی بروم و در 
ی

امنیت زندگ

اعتیاد من به رابطه های گذرا ، روان آسیب دیده ام و تغیپ  

 ه گرفته بودند. هویتم را نادید

آن روز از صبح یک پاکت سیگار کشیده بودم. زیر چشمانم 

گود افتاده بود و حنی حمام هم نکرده بودم. جنان در میانه 

بود و با هیجان  ی روز ناگهاین به خانه برگشت . خوشحال

 گفت: 

 

 ۷۲۱#پست

 

 

ا خانم یم - پاشو پاشو برو دوش بگپ  و رسی    ع آماده شو . مپ 

 ببینه! خواد تو رو 
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ن  یی حوصله زانوهایم را در آغوشم  جمع کردم  و حی 

 گفتم: عوض کردن کانال های تلویزیون

 چکارم داره؟ -

 یه کار مهم! -

 روز؟ قراره برم واسه عکایس جدید؟ با این حال و -

ن تکان داد:   رسش را به طرفی 

 

ا خانم طرح هات - وای آشا! نه! شانس بهت رو کرده!  مپ 

 خواسته  که از نزدیک باهات حرف بزنه! رو دیده و 

م:  ن ن واکنشم این بود که برخپ   اولی 

 خب قبال هم دیده بود! -

!  یم دوین اگه طراح اون - اینبار فرق داره . زود باش دخپی

 ؟! بخش بیسر جر یم شه

 نه! -

 یک ابرویش را باال داد و گفت: 
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خییل راحت یم ری رم و یه دوره شش ماهه یم بینن ! این -

احت کامل . یعنن  . یعنن یه اسپی مدتها از اینجا دور هسنی

 یعنن به کار داییم و پول میخاییل هم جور یم شه! 

 خوشحال شدم . 

 

 ۷۲۲#پست

 

 

د!  انگار خدا باالخره یک شانس دیگر به من داده بو 

کت شدم.  جنان  نفهمیدم چطور آماده و با جنان رایه رسر

ا خانم نشان در یط راه گفت که طرح هایم را برده و به م پ 

داده. و او خییل استقبال کرده و خواسته که یک شانس به 

 من بدهد . 

 با خوشحایل گفت:  

حنی میخاییل هم نیم تونه مخالفت کنه چون که هیچ  -

ا کاره هست! چون خانم بگه دیگه اون نیم تونه  اگر مپ 

 مخالف باشه. یم ترسه لو بره پس ... 
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 پریدم میان حرفش: 

 کاسه! و همون آش و همونردمویل باز بریم گ-

 جنان رسخوش گفت: 

 کن! تا اون-
ی

موقع هم بهش فکر نکن! در زمان حال زندگ

ه! هر اتفافی ممکنه بیوفته! امیدوارم  که بمپ 

ه ی خیابان شد:   بعد خپ 

 یم کنم! ه کارایی هم دارمی-

؟-  چه کارایی

ن باش! برات خوشحالم - یی خیالش!  تو فقط به فکر رفیی

 ... 

 و چشمانش پر از اشک شدند. 

ا خانم شدم ؛ بعد از ماه ها با سعاد   مپ 
وقنی وارد دفپی

مواجه شدم!  او لبخند به لب داشت . دلم برایش تنگ 

ار کرده بود که شده بود اما میخاییل آنقدر روی روان من ک

 با همه مثل غریبه ها رفتار کنم. 

ا خانم به صندیل اشاره کرد :   مپ 
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ن عزیزم! -   بشی 

 نشستم و جنان هم کنارم نشست. 

 

 ۷۲۳#پست

 

 

 

ا خانم گفت:   مپ 

؟-  چرا از بخش خیایط رفنی

ا  ن زیر چشیم به سعاد نگاه کردم. او در توضیح حرف مپ 

 خانم گفت: 

یم کردی و چقدر استعداد  بهشون گفتم که قدر خوب کار -

 !  داشنی

دم:   دستانم را به هم فشر

خب ! راستش بیشپی به طراج عالقمند بودم. البته توی -

 کار یم کردم و تداخیل که بود خسته ام کرد.   بخش مد هم
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ا خانم یک ابرویش را باال داد:   مپ 

 نبودی! یک ماه  هم-

 اسپانیا پیش فامیلم. بله رفته بدم-

 

 ته که توی  پروژه عکایس  میخاییل گف-

 رسی تکان دادو گفت: 

من از طراج هات خوشم اومده. ایده های  به هر حال-

 خویی داری. یم خوام بفرستمت برای یه دوره رم

 

 لبخند زدم: 

باور نیم شه! خییل ممنونم که این فرصت رو به من -

 دادین. 

ا خانم زین قد بلند بود با موهای بلوند و کت و  مپ 

ک . چهره ی جدی داشت  و چشمان قهوه ایش را شیدامن

ه بود. یک نوع نفوذ در کالم و نگاهش آرایش کیم کرد
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داشت که هر کیس را جذب یم کرد و انگار با سعاد هم 

 روابط خویی داشت. 

ا خانم یک دسته نگاه سعاد روی من سنگینن یم کرد.  مپ 

ن گذاشت و گفت:   کاغذ روی مپ 

! این قراردادی هست که بای-  د بخوین و امضا کنن

سال طرح  ۲باید  به مدت در قبال آنوزیسر که یم بینن  

کت بذاری.   هات رو در اختیار رسر

 

این که اینجا توی  بخش طراحان بایسر یا توی خونه کار  

کنی فرفی نداره. فقط طبق یه  الگو باید پیش بری و از 

 ! کت هم تخیط نکنن  سیاست های رسر

 به کاغذها اشاره کرد: 

 

ایط رو نوشتم و تمام وظایقن که بعدا ا- خوایه ینجا تمام رسر

مایه که رم هسنی هم عالوه  ۶داشت. در ضمن توی اون 

. و  بر آموزش باید کنار دست طراحان اون موسسه کار کنن
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ه.  یه سوییت و مخارج روزمره در اختیارت قرار یم گپ 

؟  موافقی

ن کاغذها را برداشتم. هر جهنیم  هم برخاستم و از روی مپ 

 که بود؛ بهپی از اینجا بود! گفتم: 

 موافقم! -

 

 سعاد گفت: 

! بنابراین فردا مدارک - اما باید حتما بخوین و بعد امضا کنن

 رو بیار . 

 رس تکان دادم. 

 

 ۷۲۴#پست
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ن در دفپی باز و مردی وارد دفپی شد . نگاه همه به در هان حی 

اهن سفید و شلوار سیاه پوشی ده طرف او برگشت. مرد پپ 

 بود. کیم توپر بود. 

م عضله هایش بود. موهای یا شاید ورزش یم کرد و حج

مرتب سیاه . چشمان قهو ه ای داشت. ته ریش مرتنی 

ا خانم با خوشحایل به عریی   صورتش را پوشانده بود . مپ 

 گفت: 

 جبل! عزیزم... -

چهره ی او برایم آشنا بود! نگایه گذرا به من انداخت و بعد 

ر آغوش کشید. من به جنان نگاه کردم. با خواهرش را د

را نگاه یم کرد. جبل بعد از خواهرش به طرف لبخند او 

جنان رفت . در این یکسال عریی را یاد گرفته بودم. جبل به 

 لهجه ی لبناین حرف یم زد. جنان را بغل کرد و گفت: 

ه ی زبل! دلم برات تنگ شده بود! -  ای دخپی

من کاغذ در دست به آنها  سعاد عذر خوایه کرد و رفت و 

 نگاه یم کردم. 
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 ۷۲۵#پست

 

 مرد از جنان فاصله گرفت و رو به خواهرش گفت: 

 هر طور شده بود خودمو رسوندم! -

ا خانم رو به من گفت:   و من را کامال نادیده گرفت! مپ 

 یم توین بری عزیزم! -

 

 رس تکان دادم و به طرف در خروجی رفتم . جنان گفت: 

ا خ-  ممنونم مپ 
ی

انم ! این فرصت خییل برای زندگ

 مهمه! دوستم

 

نگاه مرد معطوف من شد. اما نیم دانم چرا بعد از مدتها 

اصال دلم نیم خواست حرکنی انجام دهم که او را جذب 

کنم. حنی با بلوز و شلوار ساده ی آمده و هیچ آراییسر هم 

ا خانم گفت:   نداشتم. روزگارم خییل بهم ریخته بود.  مپ 

 ما بیاری!  یم توین امشب دوستت رو هم به جشنجنان  -
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ا خانم رو به من گفت:   جنان مردد به من نگاه کرد. مپ 

 خوبه ! حتما بیا! برای روحیه ات هم-

ون رفتم. جنان پشت رسم آمد:   لبخند زدم و از اتاق بپ 

 بریم یه قهوه بخوریم؟-

ون  کت بپ  رس تکان دادم. و پشت رسش راه افتادم. از رسر

ن کافه همان نزدیگ هرفتیم   ا شدیم. و وارد اولی 

 برگه ها را نگاه یم کردم. که جنان گفت: 

؟-  تو با سعاد تا چه حد دوسنی

 نگاهش کردم: 

 چطور مگه؟! -

 همینجوری! -

 شانه باال انداختم: 

اونقدرها دوست نیستم. دیری که کال فازش با ما فرق داره. -

 اون کجا و من کجا! 

 جنان گفت: قهوه هایمان را آوردند. 
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ا -  خانمه! امشب تولد مپ 

 حوصله اشو ندارم. من-

 جنان لبخند زد: 

نیم شا دعوتش رو رد کرد. گایه واقعا ناراحت یم شم -

ا خانم ازش مطلع نیست.   که اینجا یم افته و مپ 
 بابت اتفافی

 پوزخند زدم: 

- 

 

 ۷۲۶#پست

 

 

مگه یم شه جنان؟  یعنن کور هست؟ هیچ کیس بهش خپی 

یعنن یگ از مدل ها نمیاد چه اتفافی یم افته؟  نیم ده که

 بهش بگه که ... 

 پرید میان حرفم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2898  

هیچ کیس جراتش رو نداره. میخاییل مثل یه دیو هست. -

یه خانیم بود به اسم زیبا که کارت بهداشت داشت و توی 

هتل ها کار یم کرد. خییل زیبا بود والبته از آدمهای 

ا خانم یه رسی میخاییل. رس یه لجبازی  اومد و  به مپ 

حرفها زد. اما هرگز نتونست ثابتش کنه. این جریان واسه 

وقتیه که تو اسپانیا بودی. چند وقت بعدش هم زیبا گم و 

 ! ن شیی
ُ
 گور شد. به نظر من که زیبا رو ک

یی حوصله بودم. از شنیدن این همه مسایل ترسناک خسته 

 بودم. گفتم: 

ی ولش کن جنان . ما نجات پیدا نیم کن- ن یم! منم هرگز چپ 

ا خانم نیم گم . این آقا گ بود؟ به  مپ 

 گل از گل جنان شکفت: 

 هموین که اسم منو انتخاب کرد! -

 با تعجب گفتم: 

 واقعا؟-

کیم از قهوه اش را نوشید و یک تکه بزرگ کیک چپاند در 

 دهانش و گفت: 
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 تازه اومده بودم دیی توی یه هتل کار یم کردم. خدمه -
وقنی

ا بودم.  یه روز رسویس ید سه چهار مایه اونجبودم. شا

 اتاق جبل رو انجام یم دادم. 

 بعد با خنده گفت: 

 یعنن تو واقعا نیم شناسیش؟-

 اخم کردم: 

 قیافه اش آشنا بود! اما نه نیم شناسمش! -

 جنان با هیجان گفت: 

منم اولش نیم دونستم . اون روی کاناپه نشسته بود و من -

بیکار بود  رو توی کمد یم چیدم. لباسهای داخل  چمدونش 

و کیل سوال پرسید و من اون روز همه ی زندگیمو بهش 

گفتم. و از اینکه خدمه بودن رو دوست ندارم و طراج 

دوخت خوندم و حنی دوره هم دیدم .  بعد فهمیدم یه 

کت  خواننده معروف لبناین هست و خواهری داره که یه رسر

 ! نه منو بهش معرفن کنهطراج لباس و مد داره. گفت یم تو 

 جنان آه کشید: 
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فکر یم کردم اون روز  شانس بهم رو کرده.  یه سوپر استار -

به تورم خورده بود. درست مثل رویاها و فیلم ها. چند 

روزی که توی هتل بود یه ارتباط  خوب با من برقرار کرده 

بود.  و باالخره یه روز گفت بعد از تموم شدن وقت کاریت 

تخدام شدم.  خیاط خونه ین آدرس .  رفتم و اسبیا به ا

ن جا بود! که ای کاش همونجا مونده بودم.  جبل  اولی 

ه یه اسم  همون روز  گفت اسمت  خییل سخته . بهپی

مستعار داشته بایسر که همه بتونن بفهمن! و من گفتم به 

نظرت چه اسیم به من میاد و اون خوب نگام کرد و بعد 

یم کنم اسم  ارم جنان! و االن فکر گفت؛ جنان! اسمتو یم ذ

 من از اول جنان بوده و نیم دونیتم. 

 آنقدر پر شور حرف زد و چشمانش درخشیدند که گفتم: 

 بهش عالقه داری؟ -

 چشمانش را گرد کرد: 

دیوونه شدی؟ من کجا و جبل کجا .بعدش هم اگر بدونه -

؟ جر جوابشو بدم؟ ما فقط دوست صمییم شدیم.  جر

ار اومد دیی باهاش اتفاق افتاد اما هر بنیم دونم چطور 

ون رفتم و خییل به هم نزدیک شدیم. اون تک پش  بپ 
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ی

وت زندگ هست و سه تا خواهر داره. خانواده اش توی بپ 

ی از جنگ و  وت! همونجا که خپی . شمال بپ  ن یم کین

 نیست و اروپاییه. جبل از طریق به مسابقه ی 
ی

بیچارگ

نده ی سیده  و االن یه خوانانتخاب صدای برتر به اینجا ر 

مطرح هست. االن هم به خاطر کنشتش اینجاست! و من 

 !  دو تا بلیط برای تو و خودم دارم . توی بهش وی آی یر

 بلند خندید: 

تنها خوش شانیس من جبل هست! حتما ازش خوشت -

 میاد! 

برایم مهم نبود که او کیست. در نظر من همه مردان این 

بودند که تشنه ی همه گرگ هایی شهر چشمشان بد بود و 

 تن من و هوس های تمایم ناپذیرشان بودند. 

 

 ۷۲۷#پست
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اهنن که داشتم را تنم کردم. موهایم را ساده  ساده ترین پپ 

ن میهماین  دور و ورم رها کردم. در یط این مدت اینجا اولی 

م را بازی کنم.  بود که یم توانستم در آن نقش یک زن محپی

یخاییل عصباین بود ؛ اما به کرده بودم. م  قرارداد را امضا 

 روی خودش نیم آورد. 

و من از نگاه های ممتدش یم فهمیدم که یم خواهد نقشه  

ی جدیدی برای آزار من بکشد. اما چه بود؛ خدا یم 

 دانست. 

مندها و مدل و   پیشه ها  و هپن  چندتایی از هپن
در میهماین

این که مثطراح ها را یم شناختم. اما هیچ کدام از  ل من دخپی

 در تور میخاییل بودند در جشن حضور نداشتند. 

یم داد حنی خود میخاییل هم دعوت نشده بود. این نشان

 حضور من و جنان هم به واسطه ی آشنایی با 
که حنی

 جبل هست. 

بیشپی وقتم را در میهاین گوشه ای نشسته بودم. سغ یم  

 ز مرداین که یمیگ اکردم کیس را نگاه نکنم. یم ترسیدم

که شناختم ؛ اینجا باشد . تقریبا با خودم کلنجار یم رفتم
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کنم که دسنی یک لیوان نوشیدین مقابلم میهماین را ترک

 گذاشت. 

رسم را که بلند کردم ؛ جبل بود که با چشمان براقش نگاهم 

 یم کرد. لبخند زنان گفت: 

 اسمت جر بود؟ -

 لبم را گزیدم: 

 آشا! -

که پیدایش نبود. جبل روی گشتمبال جنان  و با چشم به دن

 صندیل کنارم نشست: 

 چه اسم عجینی ! ایرانیه؟ معناش چیه؟-

 بغضم گرفت و با صدای لرزاین گفتم: 

- !  پایک و راسنی

 

و انگار درونم را کیس با دشنه ای خراشید. پایک و راسنی 

 هیچ سنخینی با من نداشت. 

 او گفت: 
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 ت میاد! به چهره ی روشن و این معصومیت-

ی های لمد یم خواست پوزخند بزنم و یگ از آن دلپی

ی پسند را بکنم تا ذات کثیفم را بفهمد. انا لبخند  مشپی

 زدم و دوباره سکوت کردم. او گفت: 
ی

 کمرنگ

 

 ۷۲۸#پست

 

 جنان از تو حرف نزده بود! اون وقت تا حاال کجا بودی؟-

اییط پیش اومد ک-  یم کردم اما رسر
ی

ه خب من ایران زندگ

مجبور شدم مهاجرت کنم به اینجا! یک سال چند ماهه که 

 دیی هستم! 

 واقعا؟ من در این مدت دو سه باری اومدم اما ... -

 جنان از راه رسید و نگایه به من و بعد به جبل کرد و گفت: 

 یم بینم که با هم دوست شدین! -

 م: من با جدیت گفت

 نه! من با کیس دوست نشدم! -
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 برخاستم: 

 برم خونه جنان! حالم خوب نیست! من باید -

 حبل گفت: 

 چرا؟ مشکیل داری؟-

 

ه ی من بود. حوصله  ناامید نگاهش کردم. او هم خپ 

نداشتم چون من عضوی از این جمع نبودم. شبیه هیچ 

کدام نبودم. نه شبیه زن هایی که دست آویخته بودند به 

ان شیک و رسخویسر که بازوی ه مشانشان و ته شبیه دخپی

ان جوان مودبانه حرف یم زدند.  تنم مور مور یم شد با مرد

پر از کرم بود. کرمهایی که جسم فاسدم را یم . انگار درونم

 خوردند. 

چشمانم پر از اشک شد. جبل گیج شده بود! کیفم را 

 برداشتم و به جنان گفتم: 

 من یم رم . -

ن صد ن رفیی ای جبل را شنیدم که از جنان درباره ی من و حی 

 ار غپ  نرمالم یم پرسید. و جنان گفت: و این رفت
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یه شکست عاطقن داشته و بابتش یه کم افشده ست و -

 اومده که زندگیش رو ... 

به حرفهایش. حنی اگر واقعیت هم و دیگر گوش ندادم

ی داشت. آن شب از   من دالیل مهمپی
ی

داشتند اما افشدگ

ندوه و تنهایی دوباره به مریم زنگ زدم. یک خط شدت ا

ر مرصف خریده بودم برای تماس با مریم . سیم کارت یکبا

ن  زنگ را روی تلفنم انداختم و شماره اش را گرفتم. با دومی 

ن کلمه اش نامم بود:   جواب داد و اولی 

 آشا! -

 

 ۷۲۹#پست

 

 

 سالم مریم-

ماه گم و گریه کرد. دلخور بود. از اینکه یک سال و چند 

ه خاله خپی گور شده بودم خییل ناراحت بود. حنی گفت ک

برده که در چه وضعینی هستم. گفت فرداد حرفن نیم زند. 
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ی نیم دانم.  گفت بابا و مامان چطور  ن یم گوید من چپ 

 قیدم را زده اند. و تا آمد از کامران بگوید ؛ گفتم: 

کر نکنم. تالش یم کنم که دیگه به کامران فمریم ! من دارم-

فکر کنم. نیم خوام هیچر ازش بشنوم. نیم خوام  بهش 

حرف کامران رو نزن. وگرنه باز هم یم ازت خواهش یم کنم

 رم و پیدام نیم شه! 

 با صدایی که اندوه از آن یم بارید گفت: 

 چرا این کار رو با خودت کردی؟-

اگر یک نفر در دنیا وجود داشت که یم توانستم با او رو 

بزنم ؛ آن یک نفر مریم بود! فقط به او  راست حرف

 تم . گفتم: اعتماد داش

 مریم دلم پره! خییل حرف دارم اما نیم تونم به کیس بگم. -

ی گفت:   سکوت کرد و بعد با صدای آرامپی

مگه من ُمردم؟ با من درد و دل کن عزیزم! فقط بهم بگو -

 که خاله دروغ گفته! بگو حرف درآورده ! بگو ... 
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خاله دروغ نگفته! من خاله رو دیدم. اما جلوی همه به -

ن کرد. بعد هم فرداد تعقیبم کرد ؛ ویل من فرار من توه ی 

 کردم! 

فرداد گفت که تو فرار کردی! مدتیه برگشته ایران و توی -

_ رویس کار یم کنه!  کت هواپیمایی ایراین  یه رسر

قلبم تند زد. پس آن مرد در میهماین خلبان و همش 

 ش کیس نبود جز فرداد! فاسد

 گفتم: 

؟ زندگیت چطوریه-  ؟تو چکار یم کنن

منو عماد به بن بست رسیدیم. قیدمو زده. کاری بهم نداره -

.  زن یم بره و میاره. هر فسادی یم خواد یم کنه و من مثل 

یه همخونه هستم براش! یه همخونه ی یی آزار. منو نگه 

بازه و جاده  یم گه راهداشته که زجرم بده. هر روز هم

 ی. دراز...تو اگر کس و کار داشنی االن اینجا نبود

 

 ۷۳۰#پست
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ون بکن که طالقت  ! ویل از مخیله ات بپ 
برو اگر یم توین

ن ندارم. پول  .    من جایی واسه رفیی
بدم. نمیذارم آزاد بیسر

آنچناین هم ندارم. دوباره برگشتم رسکار ویل حقوقم کمه و 

پیدا کنم.  چند سال باید کار جایی واسه خودم نیم تونم

کنم. خونه ی بابا مهران هم   تا بتونم یه جایی رو اجارهکنم

هرگز نیم رم. نیم خوام رسکوفت تو و خودم رو مدام 

 بشنوم. 

 اش بودم. گفتم: 
ی

 اشکم را پاک کردم. من مایه رس افکندگ

 یم تونم بهت کمک کنم که واسه خودت یه خونه بخری! -

نتظار رو ندارم. من نیم خوام تو واسه اما من ازت این ا-

 یی بزین که... کمک به من دست به کارا

 حرفش را خورد. گفتم: 

کت طراج لباس و مد کار یم کنم. طراحم و - من توی یه رسر

مدل عکایس. به زودی هم دارم یم رم رم برای یط کردن یه 

کت واسم گذاشته. یم تونم پویل که بال استفاده  دوره که رسر

! هست   رو بدم که تو راحت بیسر
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 پس خاله جر یم گفت؟ -

اشتباه یم کنه و یه کارهایی انجام یم ده. آدم بعیصن وقتها -

بعیصن وقتها هم خودش دلش یم خواد که فساد کنه. اما 

ن باش که من مجبور بودم!   باور کن و مطمی 

نیم تونم درباره اش حرف بزنم. و نیم خوام بیشپی توضیح  

ن که دیگه تموم شده . من راه زندگیمو بدم. فقط اینو بدو 

ی که آرزوم بوده برسم! به  پیدا کردم و یم خوام ن  چپ 

 با صدای ملتمیس گفت: 

آشا تو رو خدا مواظب خودت باش! تو رو خدا  دور نشو -

از من! فراموشم نکن ! با من حرف بزن! اصال حنی از 

بدترین کارهایی که کردی هم حرف بزن. من قضاوتت نیم 

 کنارت یم مونم.   کنم. 

 

 ۷۳۱#پست

 

نور کوچگ بود میان انگار در دلم قند آب کردند. او مثل 

 ام.  گفتم: 
ی

 تاریگ های زندگ
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باشه مریم!  یه شماره حساب برام بفرست  من یه مقدار -

ه که الاقل تورو نجات بدم. چون به درد پس انداز دارم. بهپی

 خودم که نخورده! 

 مریم مردد بود: 

 فکر نیم کنم کار درسنی باشه! -

 من که به هدر رفت-
ی

ین کار همینه. زندگ . نه عشق و نه بهپی

االن توی این موقعیت خانواده برام هیچ کاری نکردن. اگر 

ها رو تجربه کردم که حنی یه درصد  ن هستم و یا اگر خییل چپ 

هم به خاطرم نیم رسید؛ یه بخش بزرگیش تقصپ  خانواده 

 ام هست و کامران! 

ون نیم کنم؛ اما نیم  با اینکه هرگز عشقش رو از قلبم بپ 

 بخشمش! 

 فت: مریم گ

 جریان چیه؟-
ی

 دارم یم ترسم ! چرا برام نیم گ

خندیدم و همزمان گریه کردم. چشمانم اشکبار بودند و 

 خندان : لبانم
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م و اونوقت - مرییم! وقنی رفتم ُرم یه خط جدید یم گپ 

باهات حرف یم زنم. االن نیم شه.  یم توین شماره کارتت 

؟  رو برام بخوین

 بذار چند لحظه... -

د شماره اش را یادداشت کردم. حدااقل کاری که و من تند تن

ن بود! الاقل یگ را نجات یم دادم. خوشح  الم یم کرد همی 

 به مریم گفتم: 

چند روز دیگه بهت زنگ یم زنم. منتظرم باش! من امشب -

یه رسچ یم کنم تا ببینم قیمت خونه ها چقدره. و هر جر در 

 توانم بود یم فرستم. 

 ممنونم آشا! -

 مرییم؟-

 جونم؟-

 واهش یم کنم! لطفا کیس رو از ارتباطمون با خپی نکن! خ-

 که به کیس نیم گم! قسم یم خورم-

 حنی به فرداد هم نگو! -
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من با فرداد ارتبایط ندارم. ماجرای جداییش از مروا و -

ن  ای  به فرداد باعث شده که بی  واگذاری اون خونه ی مپ 

دونم خونه  فرداد و مامان و بابا شکرآب بشه!  حنی نیم

رداد اون خونه ی اش کجاست! اما آرزو یم گفت که قراره ف

 قدییم رو مرمت کنه ! 

 

 ۷۳۲#پست

 

 پوزخند زدم: 

- ! ن  یم کین
ی

 خوبه دو تا رفیق کنار هم زندگ

 آه کشیدم: 

 مریم!  باید برم-

 ب...باشه عزیزم ! -

 زنگ یم زنم ! -

 وقنی ارتباط را قطع کردم انگار حالم بهپی شده بود. 
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 ۷۳۳ست#پ

 

 

یم دانست. درکممریم همیشه غلیظ ترین احساساتم را یم 

کرد. و من باید با او حرف یم زدم.  اما حنی همان اشاره 

ن کامران و  های کوچک هم کافن بود تا دوباره در غم تداشیی

هرگز به او نرسیدن ساعتها اشک بریزم. من منتظر یک 

ه به نشانه بودم. عطری شبیه به عطر او، لبخندی شبی

کرده بودم تا لبخندش ، جایی شبیه به آنچه با او تجربه  

سوگواری کنم. حنی وقنی صفحه ی اینستاگرامش را نگاه یم 

کردم هم خودم را در موقعیت هایی که بود یم گذاشتم. هر 

 عکسش رو بارها و بارها تماشا یم کردم. 

با یک حساب تقلنی  هرگز من را نیم شناخت. اما من هر   

 یم کردم. فقط خدا یم دانست روزی چند  روز با 
ی

 او زندگ

بار صفحه اش را چک یم کردم. اگر قرار بود شماریسر 

پست یک انجام شود حتما آبرویم یم رفت از هزار بار دیدن

اینستاگرامش یا بارها خواندن کپشن هایش در زیر پست 

 ها. 
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این تنها دلخویسر ام بود. مریم خواهرم بود اما یم دانستم  

 دیک به کامران است. نز 

 

تفافی او را یم بیند و غبطه یم یم دانستم باالخره حنی ا

که جای او نیستم. من حنی به گلهای خانه اش، به خوردم

لش و حنی به لیواین که در آن آب یم نوشید هم مبلمان ن مپن

غبطه یم خوروم. با تمام ناپایک ام  هر شب تصورش یم 

 کردم. 

 

 ۷۳۴#پست

 

 

ور به رابطه با مردان رنگ به رنگ یم شدم حنی وقنی مجب

 یم کرد. درونم  هم او 
ی

را تصور یم کردم.  کامران درونم زندگ

 ام و با 
ی

آنچنان ریشه دوانده بود که حنی با تمام دلشکستگ

تنفرم از او باز هم عاشقش بودم. به طور بیمارگونه ای تمام

ردم و مدتم به او فکر یم کردم. صبح تا چشمانم را باز یم ک
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 کردم. این شب تا به تخت خواب یم رفتم او را تجسم یم

 شده بود یک التیام برای قلب دردمندم. 

 جنان خییل دیر به خانه آمد. 

ه به تلویزبون دید گفت:    و وقنی من را بیدار و خپی

 تو که یم خواسنی بیدار بموین پس چرا برگشنی خونه! -

 رفتار کردی؟ خویی ! چرا با جبل اونجوریمهموین به اون

کفشهای پاشنه بلندش   برگشتم و از رس شانه نگاهش کردم. 

ون آورده و کف پاهایش را با دست ماساژ  را از پاهایش بپ 

 یم داد. گفتم: 

- 

 

 ۷۳۵#پست

 

من حوصله ی مردها رو ندارم. تهش قرار بود جر بشه؟ 

 باهاش برم توی تختش؟

 اخمالود نگاهم کرد: 
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 رفته؟معروفه ! یادت طرف یه آدم-

آدم عادی بودن؟ خب مگه اونایی که من باهاشون بودم -

اصال مگه میخاییل  دنبال مردم عادیه؟ یگ سیاست مدار 

پیشه و...  چشم من  ، یگ جواهر فروش، یگ تاجر و  هپن

 جور آدما. پره از این

اما جبل دوست منه! قرار نیست باهاش بری توی تخت! -

رزوی یه نگاهشو دارن. کیل زن و دخپی توی ممالک عریی آ

! ویل منکیل زشت شد که تحویل واسه پس  فردا  ش نگرفنی

م.  ن  بپر
 شب دعوتش کردم اینجا. یم خوام براش غذای ایراین

؟ -  وای جنان! چرا با من مشورت نیم کنن

اتفاقا باید کمکم کنن و مثل یه دخپی عادی و نرمال رفتار -

 !  کنن

 مدت کجا بوده پس! اینببینم-

 خصویص و برنامه خب ه-
ی

ر کیس برای خودش یه زندگ

 فضویل کنیم. داره که قرار نیست من و تو در اون

 برخاستم: 

 باشه! -
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سیگار روشن کردم و کنار پنجره ایستادم و به نورهای 

ایی  فراوان شهر نگاه کردم.  تلفن جنان زنگ خورد. نارسن

 گفت و جواب داد: 

 بله میخاییل! -

 نه مهموین بودم! -

 چرخید به طرف من: نگاهش 

! اونویل قرار شد فعال کاری - حالش به آشا نداشته بایسر

 خوب نیست! 

آه از نهادم بلند شد. باالخره بعد از چند وقت میخاییل 

ی دیگری پیدا کرده بود.   مشپی

 گفتم نکن این کار رو! -

عصباین شدم. به طرفش رفتم و گویسر را از دستش قاپیدم 

 و گفتم: 

؟ اصال برو اونچرا منو ول نیم  - مدارک کوفنی رو هر کنن

یم خوای بکن. سفته ها و هر جر که دستت هست  کاری

 رو. من دیگه این کار رو نیم کنم. 
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 با همان صدای رسد و یی حالش گفت: 

 این یگ تقصپ  من نیست! طرف تو رو دیده ! -

ه ی جنان شدم:   خپ 

 کجا؟ چطور؟ -

نیم توین ردش  بله برجسته ترین  آدمیه که رساغ دارم. -

. باید بری!   کنن

ی ! میخاییل ک-  اش بمپ 

 خندید: 

بهت قول یم دم اگر قاپ این آدم رو بدزدی خودم دو -

ا خانم  دسنی سفته ها رو بهت پس یم دم. تو انتخاب مپ 

هسنی و نیم خوام توی دردرس بیافتم. اون شیخ  اونقدر 

 پول خویی یم ده که دیگه سفته هات به دردم نیم خوره. 

 قلبم تند کوبید : 

برای اطمینانم یگ از سفته ها رو  پس باید قبل از رفتنم-

 پس بدی! و یگ از اسناد مایل دیی رو . 

 باشه قبوله! صبح لباسات رو یم فرستم. -
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 ارتباط را قطع کردم و زدم زیر گریه. جنان بغلم کرد. نالیدم: 

مدارکمو بهم پس یم ده. گفت دیگه قرار نیست مزاحمم -

 شه.  باور کنم؟ب

 بوسید: جنان صورتم را 

 امیدوارم! کاش یم تونستم از نقشه هام بهت بگم. کاش... -

 اما من آنقدر هیجان زده بودم که پیگپ  حرفهایش نشدم. 

 

 ۷۳۶#پست

 

 

 میخاییل سوت بلندی کشید: 

ین دیدارت یم شه! -  این بهپی

 یی حوصله گفتم: 

 یم خوام نشه! -

 وع کرد به خوردن. گفتم: یک بسته شکالت باز کرد و رسر 
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 رو بده!یگ از اسناد مایل دیی رو هم. سفته -

دست کرد داخل جیبش و یگ از اسنادی که امضا کرده 

ون آورد. و به طرفم گرفت.   بودم  و یگ از سفته ها را بپ 

تقریبا از دستش قاپیدم و خواندمشان و پاره کردم و پرت 

 کردم طرفش. 

ن حاال هم یم  دیگر سفته های ایران برایم  مهم نبودند. همی 

دارم. آه کشیدم.  توانستم بدون هیچ زحمنی  هزینه را بپر

ن سفته ها  چقدر خام و بچه بودم وقنی از اجرا گذاشیی

ترسیدم! چرا همان وقت به ایران برنگشتم! حنی اگر سفته 

 ها را به اجرا  یم گذاشت هم باالخره یک کاری یم کردم! 

کاری؟ من بیشپی از آبرویم یم   دوباره فکر کردم  که چه

ترسیدم. از قضاوت کساین که از آنها فرار کرده بودم. به 

 و یی گدار به 
ی

خاطر آبرویم یی آبرو شده بودم.  یی تجربگ

 من را نابود کرده بود.  میخاییل  گفت: آب زدن

ی با واسطه هست. - خییل حواست به رفتارت باشه! مشپی

ی . در واقع واسطه یه آدم  یا نفوذه اما ن ه به اندازه مشپی

 زیر دستش هست. 
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برایم مهم نبود. مرد هایی این چنینن مگر فرفی با هم 

 داشتند؟

 

 ۷۳۷#پست

 

 یم خواستند عشق و حال کنند و بعد هم اگر دست 
ی

همگ

ی ما ن زاد بر آنچه به میخاییل داده بودند و دلباز بودند چپ 

بر یم گشتم   به من بدهند و  اگر هم نه؛ دست از پا درازتر 

 به خانه. 

ی که داشتم مبلغن به حسابم  میخاییل بعد از هر پنج مشپی

یم ریخت. مبلغن که شاید یک دهم پویل بود که آنها یم 

یی ارزش بود! دادند ؛ و گرچه که چشمگپ  بود اما برای من

رای منن که دست به هر کاری یم زدم و از روحم و تنم ب

ی ه ن م قیمت آنچه از دست مایه یم گذاشتم.  هیچ چپ 

 داده بودم، نبود. 

آن شب عجیب به اشتباهاتم فکر یم کردم. به اینکه چطور 

ترسیده بودم و مبارزه نکرده بودم. به اینکه چرا فرار نکردم! 
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که ؛ جه یم رسیدمچرا برنگشتم ایران! و تهش به این نتی

یم افتادم. حنی اگر بر یم گشتم هم یک جور دیگری به دام

ها را در روستایی در ایران میخایی
ل ول کن نبود. یگ از دخپی

ی که فرار کرده بود ؛ اما در ایران  گپ  انداخته بودند. دخپی

از دست دار و دسته ی میخاییل راحت نبود. یم گفتند 

بودند و هنوز هم در زندان  سفته هایش را اجرا گذاشته

ر 
َ
خ دازد .  رسر ها هم بود. چون کیس را نداشت که مبلغ را بپر

که نه ذات داشتند و نه ایمان! برایشان فرفی نیم کرد که 

 یی پناه باشد یا یک
لچماق. طرفشان یک دخپی

ُ
 مرد ق

میخاییل چند بار من را صدا زد تا به خودم آمدم. در افکارم 

 کاخ اشاره کرد: غوطه ور بودم. به  

 اینم از شانس زندگیت! -

 چپ چپ نگاهش کردم. گفت: 

ی کن و ببینم چکار یم ک- ! خودتو توی دلش جا کن. دلپی نن

 هر جر توی چنته داری رو کن! 

 گفتم: 
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میخاییل! من چقدر باید به تو بدم که اسناد و سفته هامو -

ا خانم توی کار اومده!   که پای مپ 
 پس بدی! ؟ یم دوین

 خندید و در کشویی ون را باز کرد: 

 پیاده شو!  -

ا گفتم و پیاده شدم.  ا خانم کور زیر لب به او نارسن مگر مپ 

کتش چه یم گذرد. یعنن حنی  بود؟ مگر نیم فهمید که در رسر

یکبلر هم مشکوک نشده بود؟ چرا وقنی آن دخپی بیچاره  

از میخاییل برایش گفت؛ دیگر پیگپ  نشد؟ من شک داشتم 

ست آن زن هم با میخاییل در یک کاسه نباشد. شاید که د

 میخاییل دست آموز خودش بود! 

کرد و رفت و من ماندم و آن ساختمان غرق نور ون حرکت  

ی ها مجبور بودم عبا و !  فقط گایه و برای بعیصن از مشپی

از همان ها بود.  مردی الغر روبنده استفاده کنم و شیخ هم

اشه ی سفیدی تنش بود مقابلم اندام و قد کوتاه که  دشد

 ایستاد و به عریی گفت: 

 یم دم. خوش اومدی ! بفرما! راه رو نشونت -
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 یم کند ؛ حاال در هر جایی . توقع مواجه 
زین که تن فرویسر

اییط را دارد. حنی خییل ها یم دانند که شاید  شدن با هر رسر

در یک دیدار جانشان را از دست بدهند. خییل ها یم دانند 

اید اسپ  یک بیمار رواین شوند؛ چه بسا خییل از که ش

نند از نظر روج مرداین که روابط یک شبه را انتخاب یم ک

سالم نیستند. خییل ها یم دانند که شاید وقنی رس قرار 

رفتند به جای یک نفر با دو سه نفر مواجه شوند. حنی 

شاید پای یک حیوان در میان باشد. شاید کتک بخورند و 

. شاید مجبورشان کنند که مواد مرصف کنند. خار شوند 

های یک زن تن فروش فقط رابطه ی جنیس مکرر با آدم

متفاوت ندارد. او در هر دیدار بخیسر از روحش را از دست 

 هایی که یم توانند مثل شکنجه باشند. 
یم دهد. سخنی

 شدید و ترس 
ی

ن خییل از زنان تن فروش  افشدگ برای همی 

دارند. یگ پوستش را یم خراشد  ها و وسواس های عجیب

ن  ی تا به خون بیافتد ، یگ  معتاد یم شود. یگ  وسواس تمپ 

 پیدا یم کند و یگ به دیگران آزار یم رساند. 

ن خاص خودش را داشت؛ اعتیاد ممنوع!  میخاییل اما قوانی 

ی یم گفت که فقط یک نفر  مرصف مواد ممنوع، به مشپی
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یک زن د اشته باشد، رابطه ی تری باید باشد ، مگر آنکه رسر

سام ، در این صورت پذیرفته بود.  باید رسساعت دخپی را 

ی  که یک شب در تحویل ب دهد. باید هدیه ای برای دخپی

ی های ثروتمند را قبول یم  اختیارش بوده آماده کند. مشپی

 اشان را داشت. 
ی

 کرد و آمار زندگ

 

 ۷۳۸#پست

 

 

یک روابط در واقع گایه برایشان طعمه یم گذاشت . 

 پیچیده و عجیب و غرینی که بیانش مشکل بود. 

 د: مرد قد کوتاه در  اتاق را باز کر 

- !  شیخ نماز شب یم خونه . باید منتظر بموین

رس تکان دادم و وارد اتاق شدم . قرار اینگونه بود که تا 

ی  ی امر نکرده نباید عبا و روبنده را باز کنم.  مشپی مشپی

 هم یم کرد. عجیب و غرینی که نماز یم
ی

  خواند و هرزه گ
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یک ساعت تمام آنجا نشستم. هر چند تمام فکرم درگپ  

 به رم و آزادی ام فکر یم کردم. به مریم و کامران!  بود. 

 

شیخ باالخره رسید. بر عکس آنچه فکر یم کردم پپ  نبود. 

مردی متوسط قامت و کیم چاق بود. پوست گندمگدن و 

سفید  تنش بود . چشمان  دماغ عقایی داشت. دشداشه ی

ریز و ابروهای یی حالت داشت. بوی ادوکلنش تند بود.  او 

 رد و من رس تکان دادم: سالم ک

 سالم جناب شیخ! -

 دستانش را پشت کمرش گره کرد و مقابلم ایستاد! 

- 

 

 ۷۳۹#پست
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 آشا؟ 

 بله ! -

 روبنده رو کنار بزن! -

 انداخت و گفت: روبنده را باال بردم. نگایه به صورتم 

 ماشاهللا از نزدیک زیباتری! -

لبخند اغواگر زدم. از همان دم دیگر آشای مظلوم و 

 افشده نبودم! او چشم گرفت و گفت: 

من عادت به زنا ندارم! هر کیس  رو هم قبول نیم کنم.  تو -

 به دلم نشسنی .صیغه یم خونیم! 

 یم کرد و یگ یم 
ی

برایم چه فرفی یم کرد؟ یگ هرزه گ

 اش بگذارد. گفتم: 
ی

یع رس هرزه گ  خواست کاله رسر

 یک روزه! -

از روی پا تخنی یک رس تکان داد. خواند و من قبول کردم. 

النگوی پت و پهن برداشت و به طرفم آمد. دستم را باال 

آورد و النگو را گذاشت کف دستم.   عجیب حالم بد شد. 
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ن خطبه ی عقد موقنی که با  دل جان یاد کامران افتادم. اولی 

 انجام دادم و زندگیم را نابود کرد. 

 

 ۷۳۸#پست

 

 

یک روابط در واقع گایه برایشان طعمه یم گذاشت . 

 پیچیده و عجیب و غرینی که بیانش مشکل بود. 

 مرد قد کوتاه در  اتاق را باز کرد: 

- !  شیخ نماز شب یم خونه . باید منتظر بموین

نه بود که تا رس تکان دادم و وارد اتاق شدم . قرار اینگو 

ی  ی امر نکرده نباید عبا و روبنده را باز کنم.  مشپی مشپی

 هم یم کرد. عجیب و غرینی که نماز یم
ی

  خواند و هرزه گ

 

یک ساعت تمام آنجا نشستم. هر چند تمام فکرم درگپ  

 بود. به رم و آزادی ام فکر یم کردم. به مریم و کامران! 
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یم کردم پپ  نبود. شیخ باالخره رسید. بر عکس آنچه فکر 

مردی متوسط قامت و کیم چاق بود. پوست گندمگدن و 

سفید  تنش بود . چشمان  دماغ عقایی داشت. دشداشه ی

ریز و ابروهای یی حالت داشت. بوی ادوکلنش تند بود.  او 

 سالم کرد و من رس تکان دادم: 

 سالم جناب شیخ! -

 دستانش را پشت کمرش گره کرد و مقابلم ایستاد! 

- 

 

 ۷۳۹#پست

 

 

قرارم با شیخ مثل همه ی قرارهایم بود. رابطه با مردی که 

به تحملش یودم. تفاوتش دوستش نداشتم  اما مجبور 

فقط همان حالل بودنش بود که برای من فرفی نداشت اما 
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برای شیخ تعریف شده بود. او زیاد حرف نزد . فقط 

 پرسید: 

 خییل وقته توی این کاری؟-

ن سواالیی آماده باشم. دیده بودمو من آموزش  که برای چنی 

 پس مظلومانه گفتم: 

 

 خپ  شیخ! من تازه کارم! -

 

 د زد و گفت: او پوزخن

اما استعداد خویی برای دلربایی داری! بگو ببینم مجبوری -

 به این کار؟

 

من خودم را زیر ملحفه ها پنهان کردم. شیخ نگاهم نیم 

 خته بود. کرد. به سقف پر نقش و نگار چشم دو 

 

 گفتم:   
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کار رو نیم گنه. من اصال دلم نیم تا کیس مجبور نباشه این-

 ر با کیس باشم.  اما مجبورم! خواد هر  چند وقت یکبا

 برگشت نگاهم کرد: 

 چرا ؟-

 خندیدم : 

 از من رایصن نبودید شیخ؟ -

 یی هیچ لبخند و هیچ حالنی نگاهم یم کرد: 

ن تا فردا عرص بم-  ون! رایصن بودم! برای همی 

 اما میخاییل! -

میخاییل چه خری هست؟!  وقنی من بگم بمون! باید -

 !  بموین

 

و با همه فرق دارد. گفته بود که باید میخاییل گفته بود که ا

نرمش نشان بدهم. مودبانه رفتار کنم و عناد نداشته باشم. 

 پس گفتم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2933  

ن شیخ! -  هر جر شما بگی 

 

 ۷۴۰#پست

 

 

ن   رفت: او برخاست و از تخت پایی 

م ! نماز صبح نزدیکه! بخواب ...صبح - من یم رم دوش بگپ 

 یم بینمت! 

شکوه تنها ماندم. به اتاق بزرگ و پر او رفت و من در آن

 تنم 
ی

میخاییل پیام دادم و موضوع را گفتم . و بعد از کوفتگ

 زیاد به خواب رفتم.  من که روزهای اول  بعد از 
ی

و خستگ

تا صبح شود و به خانه ام هر رابطه گوشه ای کز یم کردم

اییط  برگردم ؛ حاال یی خیال شده بودم ! آدم به هر رسر

 عادت یم کند. 

 آسیایی بود که روپوش   صبح با تکان
کیس بیدار شدم. زین

رسمه ای وسفید تنش بود و رورسی حجایی روی رسش! 

 گفت : 
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ن و به - خانوم! شیخ برای شما لباس فرستاده . آماده بشی 

ن ب  رای ضف صبحانه! سالن بیاییی

چشمانم پف آلود بودند و تمام آرایشم دور چشمانم پخش 

. حنی لوازم آرایش  بودند. رسویس بهداشنی اتاق کامل بود 

هم برایم آماده کرده بودند. دوش گرفتم و لباس ها را 

 که دور یقه و رس تنم
ی

وزه ای رنگ کردم. ماکیس بلند فپ 

ن هایش  نوارهای طالیی داشت. از  آن لباس های آستی 

سننی امارات. یم دانستم گرانقیمت هست و شبخ ولخرجی 

م رها کردم. این کرده برای هدیه دادنش! موهایم را دور وور 

طور زیباتر به نظر یم رسیدم. از همان دم که به این خانه 

آمدم ؛ متوجه تفاوتش با هر جایی که تا به حال رفته بودم 

ه یم ؛ شدم. آنقدر با شکوه و مجلل بود   که چشمها را خپ 

 درآن بود 
ی

ن بسیار بزرگ  که مپ 
ی

کرد. شیخ در سالن بزرگ

ن نشسته بود و خدمه در ح ال خدمت رساین پشت مپ 

کردم . نگایه به رستاپایم بودند.  مقابلش ایستادم و سالم

کرد و با اشاره به صندیل خواست بنشینم. صندیل را برایم 

به خوردن عقب کشیدند و من نشستم. هیچ تماییل 

 فنجان را 
ی

صبحانه ی اجباری نداشتم.  اما با لبخند ساختگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2935  

.  حنی غذا برداشتم.  توجه شیخ کامال معطوف من بود 

 خوردنم را هم رصد یم کرد. و اندگ بعد گفت: 

- !  امروز با من به کشنی تفریچ میایی

 لب زدم: 

 برای من باعث افتخاره! -

ن دیگری فکر یم کردم.  به مریم ! به  ویل در ذهنم به چپ 

ون گذاشتم ؛ بروم  به یک بانک  اینکه تا پایم را از اینجا بپ 

د برای مریم واریز کنم.  کشنی ایراین و مبلغن را که قرار بو 

 اش پر از تجمل 
ی

تفریچ شیخ بزرگ بود. مثل بقیه ی زندگ

 و پر زرق و برق! اوقات من هم معلوم بود؛  

که زیاد حرف نیم   رابطه ی دوباره و بعد تحمل او. مردی

زد. فقط موسیقی گوش کرد و اسنادی را مطالعه. و قبل از 

 یخاییل به دنبالم آمد. غروب آفتاب به اسکله برگشتیم و م

 

در حایل که با دمش گردو یم شکست. از نظر او یک شب و 

 بود . از نظر من 
ی

یک روز در کنار شیخ بودن شانس بزرگ

 هیچ معنایی جز درد نداشت. 
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ر آپارتمان را باز کردم ؛ با صدای حرف زدن یک مرد وقنی د

در خانه متعجب همانجا میخکوب شدم... نه من و نه 

رگز هیچ مردی را به آپارتمانمان نیم آوردیم. فقط جنان ه

دقیقه و آن هم برای آنکه به  ۵میخاییل یم آمد . در حد 

من امر و نیه کند و برود.  تقریبا یگ دو دقیقه طول کشید 

یادم ییابد که مهمان داریم! جبل ! میهماین که من  تا 

ون آمد و من  خانه بپ  ن فراموشش کرده بودم. جنان  از آشپر

 را در آستانه ی در دید و گفت: 

؟-  برگشنی

وارد شدم و در را بستم . جبل در حایل که یک لیوان در 

خانه به راهرو نگاه کرد. انگار  دیدن من  ن دستش بود از آشپر

برایش کیم عجیب بود که رستاپایم را نگاه  یم با آن شمایل 

 کرد.  سالم کردم. او رس تکان داد: 

 سالم ! -

!  راهم را   ن گرفتم و به اتاقم رفتم . روی تخت نشستم همی 

و یی هدف دور و ورم را نگاه کردم. جنان دو سه دقیفه ی 

 بعد در اتاق را باز کرد و گفت: 
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 تو قرار نبود صبح بیایی -

 

 خودشان را یم کردند و نیم دلم خون بود 
ی

!  آنها زندگ

 دانستند که  من چه زجری یم کشم: 

 

 ۷۴۱#پست

 

 

 

 کنه بمون باید بمونم! مگه دست منه! امر  -

 

 بعدشم میخاییل بهت گفته دیگه چه سوالیه؟  

 جنان وارد اتاق شد و در رابست: 

 چرا توپت پره؟-
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 عادی یم کنن و به من -
ی

 توجیه نداری! چون تو داری زندگ

 لبخند زد . جلو آمد و رسم را بوسید: 

 

 عادی یم کنم ؟-
ی

 من زندگ

 

ه! -  من بهپی
ی

 هر جر هست از زندگ

 م  نشست: کنار 

 

نه اونقدرها!  اما بهت قول یم دم که تموم یم شه. به -

 زودی ... 

 جوایی ندادم. گفت: 

پاشو این ماکیس رو عوض کن و بیا سالن پیش من و جبل! -

 آماده ست! شام هم 

 ترجیح یم دم بخوابم! -

 دلخور گفت: 
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بخدا ار این کار رو کنن خییل ناراحت یم شم. بیا سه نفری -

 با هم باشیم! 

 حوصله ندارم! -

 خواعش یم کنم آشا! این مرد هر کیس-

 نیست!  

تنها آدمیه که توی زندگیم بهش اعتماد دارم. تنها کسیه که  

ن نکرده واسه من!   دندون تپ 

هم کرد .  دلم نیم آمد بیشپی از این پافشاری ملتمس نگا

 کنم. گفتم: 

 باشه ! برو منم میام. -

دم. موهایم را بافتم و ساده ترین بلوز و شلوارم را تمم کر 

 آرایشم را اک کروم. مثل هان آشای واقغ ! 

آن دو روی مبل ها نشسته و حرف یم زدند. برای آنکه آن 

 سنگینن که اول ورودم ایجاد کرده بودم را تمام کنم؛ گفتم: 

 غذا رو بکشم؟-

 جنان گفت: 
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 االن میام کمک. -

ن ی که از قباما تا او بیا ل چیده شده ید من غذاها را روی مپ 

بود گذاشتم. جبل و جنان حرف زیاد داشتند. اما من بیشپی 

خودم را رسگرم غذا کرده بودم. اما این جبل بود که مکالمه 

وع کرد:   را رسر

- 

 

 ۷۴۲#پست

 

 آشا!  خوشحایل از اینکه قراره بری ُرم؟

 نیم نگایه به او انداختم: 

 ه! بله موقعیت خوبی-

ا هر کیس رو انتخاب نیم کنه-  برای این بورسیه.  مپ 

 پس من خوش شانس بودم! -

به صورتش! چهره ای که برایم عادی بود. یعنن فرفی زل زدم

 نیم کرد که چه شکیل هست. او هم یک مرد بود: 
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 پس باالخره یه جای زندگیم شانس به من رو کرده! -

 جنان گفت: 

 تو همیشه خوش شانیس عزیزم! -

 لز هوردن کشیدم:  دست

 یم هوش شانس بودم؟دقیقا کجای زندگ-

جنان با چشماین گشاد نگاهم کرد. انگار که بگوید االن 

 وقتش نیست . اما من زده بود به رسم: 

از بابا شانس آوردم یا مامان؟ از عشق شانس داشتم  یا از -

 کار؟ 

 جبل گفت: 

 هایی داره که... -
 سخنی

ی
 خب زندگ

 با طعنه گفتم: 

 مگه یم دوین معنای سخنی چیه؟ شما -

 م بود! لبخندش هم یک جور خایص بود: مالی

هیچ آدیم صد درصد لز زندگیش رایصن نیست. من تا قبل -

 از اینکه خواننده بشم ؛ یه آدم عادی بودم . 
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 جر خوندی؟-

! همه هم باهاش مخالف بودن ؛ - من  هپن خوندم. نقایسر

 یم کرد. من هم ُرم درس 
ی

ا ایتالیا زندگ اما اون زمان مپ 

 یم کردیم. توی یه آپارتمان کوچک ! خوندم. با هم زند 
ی

گ

! کنار درس خوندن کار هم یم کردیم.  من توی  یادش بخپ 

م یه یه رستوران عریی آواز یم خوندم و گیتار یم زدم.  پدر 

مغازه ی کوچک پارچه فرویسر داشت . وضع متوسیط 

 تا خواهر و برادریم.  ۶داره ؛ اما خییل آبرو دار هست. 

 خندید: 

 پایی تعریف کردم نه؟ خییل  قایط-

چلیپا کردم. بعد از مدتها تعریف دستهایم را روی سینه ام

 های عادی یم شنیدم. گفتم: 

 چطوری خواهرت اینقدر معروف شد! -

اول اینکه استعداد داشت و تالش کرد و درسش رو خوند -

و بعد هم همشش یه آدم ثروتمند بود که خییل بهش کمک 

 کرد. 

 رسیدی؟چطور از نقایسر به خ-
ی

 وانندگ
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 دست کشید به موهایش: 

 از بس توی حموم آواز خوندم! -

 زدم. او گفت: 
ی

 جنان بلند خندید. من فقط لبخند کمرنگ

یق برنامه استعداد یایی صدا  وارد خب راستش من از طر -

کت کردم و   رای  این کار شدم. به اضار خواهرم  و پدرم رسر

کیل آهنگساز و    مردیم آوردم! و یه جایزه خییل خوب و از 

وع  تهیه کننده هم پیشنهاد کار گرفتم. بعد جدی کارمو رسر

ین شانس زندگیم بود!   کردم. این بزرگپی

  شدی؟با جنان چطوری اینقدر صمییم-

 نگاه مشتافی به جنان کرد: 

 خویی بود! دوست شدیم دیگه! یهو دیدم -
جنان دخپی

باهاش صمییم شدم.  جنان دخپی خونگریم هست. من هر 

وقت میام دیی حتما جنان رو یم بینم. یه وقتهایی هم اگر 

توی کشورای عریی کنشت داشته باشم؛ جنان رو دعوت 

 یم کنم که بیاد ! 

 ؟االن پولداری-

 لبخند عرییصن زد: 
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 آره ! به اندازه ی کافن پول دارم. چرا؟-

 شانه باال انداختم: 

 همینجوری! -

 اما او چشم از من بر نیم داشت. 

 

 ۷۴۳#پست

 

 

با مریم حرف زدم، با یک خط یکبار مرصف زنگ زدم و او 

 متعجب از مقدار پویل که برایش فرستاده بودم . 

 اما من فقط یم خواستم زودتر از عماد دور شود. 

حرفهایش گفت کامران دوباره آمده دیی دنبال من میان

 بگردد و من تنم لرزید و قلبم کند زد. بغض آلود کفتم: 

 

کامران رو فراموش کردم؟ هرجر هم بگرده مگه نگفتم  -

 .  فایده نداره. چون من دارم یم رم از دیی
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 با لحن مرددی گفت: 

 

ن آشا ! کامران واقعا داره تالش یه - اتفاق هایی افتاده . ببی 

 یم کنه که تو برگردی! 

 خندیدم. خنده ای تلخ: 

 بعد از این همه مدت؟-

- 

 

 ۷۴۴#پست

 

 

ن چند بار تالش کرده و یی نتیج ه بوده! حنی توسط پلیس بی 

الملل هم دنبالت گشته. اون موقع که تازه رفته بودی بهش 

ن که توی سیستم بر   ات خروج از دیی  رو زدن. گفیی

ن جا بودم! کامران باور پذیر نیست! من- جایی نرفتم . همی 

 دروغ گفته! 
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آشا! مگه یم شه کامران دروغ بگه. داره جلز و ولز یم کنه. -

 ذشته ناراحت بوده. کل روزهای گ

از طرف من بهش بگو ناراحت نباش! من خوشحالم و -

فت یم کنم! اون اراجی . دارم پیشر قن که خاله گفته رو رایصن

 هم قبول نکن! کامران برای من یه آدم غریبه ست... 

ن آواز و کامران-  نیست. آشا دیگه هیچ رابطه ای بی 

بود؛ اما  قلبم تند زد. پیشانیم یم سوخت. رسم پر از سوال

 به زحمت گفتم: 

برام مهم نیست! بازم بهت زنگ یم زنم مریم راز دار باش! -

زنگ نیم زنم. من نه یگه  به تو همخواهش یم کنم! وگرنه د

 کردم و نه غپ  قانوین اینجا هستم. پس کاری از پیش 
خالفن

 نیم بره! 

 لج بازی نکن آشا! راه برای برگشتنت هست! -

دمچشمانم  ؛را به هم فشر

هیچ رایه نیست به جز اینکه هر کیس بره یر زندگیش! -

؛ نگرانتم توهم داری و اگر همونقدر که مناگر دوستم هسنی

 به کامران بگو
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 ۷۴۵#پست

 

 دست بکشه از من. 

 مریم کالفه گفت: 

من چاره ی هیچ کدومتون رو نیم کنم. کامران به حرف -

یاره ول من گوش نیم ده و تا ته و توی ماجرای تو رو در ن

 کن نیست. 

کد. دیگر حجم سینه ام برایش کم بود.   قلبم یم خواست بپی

 فهمید! کامران هرجور شده یم 

 وای اگر با میخاییل مواجه یم شد چه! 

تب کردم. گریه کردم. هر چه توانستم الکل خوردم تا 

فراموش کنم و نسد. به جنان که گفتم ؛ دلداریم داد. گفت 

را پیدا کند و به فرض مثال هم اگر نیم فهمد؛ نیم تواند من 

کت را پیدا کند میخاییل به هزار روش او را دور یم کند.  رسر

یم شود. دیگر چطور  ت چند روز دیگر یم روی و تمامگف

 در ُرم پیدایم یم کرد. جنان دستم را گرفت و گفت: 
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اطالعات صحیح به مریم نده! نگو کدام کشوری و چه -

 شهری  دوره داری! 

گفته بودم. باید درستش یم کردم. باید یک مشت   اما من

باید دروغ رس هم بندی یم کردم و تحویل مریم یم دادم. 

راهش را گم یم کرد. اطالعات نادرست گمراهشان یم کرد و 

 من راه پیدا نیم کردند. 
ی

 به باتالق زندگ

 

- 

کنشت جبل فراتر از تصورم بود. در آنجا فهمیدم که 

فهمیدم که چقدر مردیم هست و  چقدر پرطرفدار است. 

چطور طرفدارانش برایش رس و دست یم شکنند. جایمان 

ر طول اجرا مدام حواسش به ما یاشاید ردیف اول بود. د

من بود! جنان آنقدر ذوق یم کرد که تقریبا به این نتیجه 

رسیده بودم که عالقه ای بیش از یک دوست به جبل دارد.  

 تیم از اوپرسیدم: نینه شب که به خانه بریم گش

ی بیشپی از دوسنی ... - ن  از جبل خوشت میاد؟ یعنن چپ 

 حرفم: پرید میان
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 فقط دوستیم! نه! ما -

ری به حالم داشت؟  و من دیگر پیگپ  نشدم. چه سود و ضن

من عاشق کامران بودم و هیچ کیس را نیم توانستم 

جایگزینش کنم. و کامران را هم از دست داده بودم. تمام 

 مانده  که در دیی بودم را در خانه گذراندم. روزهای ب
افی

یی آبرویی ترسیده بودم! از حضور کامران و از برمال شدن 

ام. حتما تا االن فرداد از آن شب در خانه ی صاحب 

کت هواپیمایی حرفن زده بود!   رسر

وقنی هواپیما بر فراز خلیج اوج گرفت و خلبان اعالم کرد از 

س راحت کشیدم! دور یم شدم مرز امارات گذشته ایم؛ نف

 و به خلوت خودم پناه یم بردم. 

 

 ۷۴۶#پست

 

ت ب  در ُرم برایم مپ 
ی

 خش و آرام بود. زندگ

. همه آدمهای جدید، خیابان های قدییم، ُمد و لباس و..  

 ی اینها حواسم را از دنیای کثیفم پرت کرده بود! 
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 کالس یم رفتم و با جان ودل یاد یم گرفتم. در خیابان ها   

 قدم یم زدم. در کافه ها قهوه یم خوردم. 

 به رستوران های قدییم یم رفتم و پاستای ایتالیایی یم

 خوردم. 

از مردهای جذاب و شیک پوش ایتالیایی که حنی با جیب 

خایل هم مقل نجیب زاده ها به نظر یم رسیدند دوری یم 

 کردم. 

 

ان من آسیب دیده بودم و فقط به دنبال آرامش! تنها با جن

 در تماس بودم. خط جدید و 

 

روز گار آرایم داشتم. طوری که دلم نیم خواست برگردم. 

زاحمم نیم شد. انگار قبول کرده بود که  فعال میخاییل م

من از دور خارج شده ام. جنان یم گفت در حال حاضن در 

ا خانم هسنی و میخاییل یم ترسد که نزدیک  مرکز توجه مپ 

 شود. 
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گذشت. حالم بهپی شده بود. حنی بهپی دو ماه در آرامش  

غذا یم خوردم و قبل از طلوع خورشید یم رفتم و یم 

 دویدم. 

 

 ۷۴۷#پست

 

ون آمدم ؛ با جبل مواجه  تا اینکه یک  روز که از کالس بپ 

 شدم. اولش تعجب کردم و بعد ترسیدم! 

اما او خییل ریلکس بود . مودبانه سالم و احوال پریس کردم 

 و گفتم: 

 ینجا چکار یم کنید؟! شما ا-

 

 خندید . لبخندش زیبا بود و چشمانش برق یم زدند: 

احت اومدم -  برای اسپی
ی

ُرم. هر جر باشه سالها اینجا زندگ

 مثل خونه ی دومم هست! کردم و برام

 رس تکان دادم. نباید به او نزدیک یم شدم. گفتم: 
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 خوش آمدید! اما اینجا توی آکادیم... -

 زود گفت: 

 رو بببنم!  اومدم تو -

 چشمانم گرد شدند: 

 من؟ چرا؟! -

 شانه باال انداخت: 

تاره وارد هسنی و تنها یم  چون  فکر کردم برای تو که اینجا -

 تونم مفید باشم! 

او دوست جنان بود؛ اما قرار نبود که دوست من هم باشد! 

 اخم کردم: 

الزم نیست! در واقع من اونقدرها اجتمایع نیستم و -

 بمونم!  ترجیح یم دم تنها 

 لبخند به لب  و موشکافانه نگاهم کرد :  

؟ ی- ه جای دنج یعنن حنی پیشنهاد ناهار رو هم رد یم کنن

؟ یا  یم شناسم! غذای سننی ُرم رو یم خوریم.  موافقی

؟  دعوت یه جنتلمن رو رد یم کنن
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ا خانم هم  لبم را گزیدم. حنی اگر شده به خاطر جنان و مپ 

 : باید قبول یم کردم. پس گفتم

 باشه! -

 

ین لبناین اش گفت:   با همان لهجه ی شپ 

کا  سفارش خوشحالم کردی آشا !  یم خوام برات سالتیمبو -

بدم)این غذای اشتها آور، غذایی رول مانند است که از 

شود و داخل فیله گوشت گوساله و با رول کالباس تهیه یم

 شود.(. آن با پنپ  فراوان و گیاه مریم گیل پر یم

 نخوردم! تا حاال -

! پشیمون-  نیم یسر

ون از آکادیم اتومبیلش پارک شده بود . راننده تا ما را  بپ 

پیاده شد و دوید به این طرف اتومبیل  و در را باز کرد. دید 

ی گفت و مرد رس تکان داد و  ن جبل به ایتالیایی به او چپ 

 عقب ایستاد.  پشت ُرل نشست و گفت: 

 اینطوری راحت تریم! -
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 گفتم: 

 

 ۷۴۸#پست

 

 

 

 همیشه راننده داری؟-

 خندید: 

 تقریبا-

 توی هتل یم مونید؟-

بیشپی از هر جای دنیا دوستش نه خونه دارم! خونه ای که -

 دارم. 

 خوشبحالتون! -

 نگاهم کرد: 

 چرا؟! -
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 جای من باشه خییل خوبه! اگه خونه برای آدم-

 جایی هست -
ن البته مثل خونه ی پدرم نیم شه. اونجا اولی 

م ویل اینجا هم یه آرامش مطلق رو تجربه که دوستش دار 

 یم کنم!  

 چند وقت یکبار میایی اینجا؟-

! گایه هم واسه یگ دو هفته - بعد از هر تور موسیقیایی

 میون شلویعن هام میام یم مونم. 

 رستکان دادم. او ادامه داد: 

. خونه ی - ن پدرم شلوغه . همیشه چند تا از بچه ها هسیی

ن. یه باغچه ی قشنگ داره و یه نوه ها و عروسها هم میا

 یم 
ی

وت زندگ ف به اقیانوس. ما شمال بپ  ویوی قشنگ مشر

وت هستم.   کنیم. من عاشق بپ 

حس سعادیی که داشت نفس عمیقی کشید و من به آن

 غبطه خوردم. گفتم: 

 وبه درسته؟رابطه ات با پدرت خییل خ-

 خییل خوب! -
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 و من آه کشیدم. 

قدییم در یگ از یر کوچه هایی  آن روز با جبل در رستوراین 

که هرگز ندیده بودم ؛ ناهار خوردیم. غذای خوشمزه ای 

ی  بود. صاحب رستوران او را یم شناخت و انگار مشپی

داییم بود!  بعد در همان کوچه های سنگفرش قدم زدیم و 

مانه ترین رفتار را  حرفهای عادی رد  و بدل کردیم. و او محپی

 با من داشت. 

 

 ۷۴۹#پست

 

 

مالقات با جبل به آن روز ختم نشد!  دو روز بعد من را به 

شام دعوت کرد و بعد پیاده روی کردیم. او از خودش حرف 

 یم زد و ن بیشپی درسکوت گوش یم کردم. 

چه داشتم که بگویم؟ اصال من هنوز هم او را دوست  

خودم نیم دانستم . دهان باز کردن نزد یک آدم نیاز به 
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یک حس متقابل برای نزدیگ که باید یا اعتماد دارد. به 

 ناگهاین به وجود بیاید ؛

دقیقا مثل یک صاعقه ؛ شبیه همان که در عشق در یک  

ن و بعد از شناخت! من نگاه تجربه یم کنیم و یا در گذر زما

 هنوز معلق بودم! 

اما جبل خییل خوش تعریف بود. خودماین رفتار یم کرد و 

 نبود! گایه بلند یم خندید، معروفاصال شبیه به یک آدم

 :
ی

 رساسیمگ

 ۷۵۰#پست

 

 

گایه در خودش فرو یم رفت و درسکوت قدم یم زد. اما 

مصاحبت خویی داشتیم. سوالهایش را با اندک کلمات 

 واب یم دادم و او دنباله اش را نیم آورد. ج

ن که من را کنکاش نیم کرد ؛ یم توانست نقطه ی آغاز  همی 

 اعتمادم به او شود. 
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ن دیدارها را از جنان پنهان کردم. شاید خجالت یم ا ولی 

کشیدم و یا دوست نداشتم  فکر کند مردی که با او 

ایک درونم صمییم بود را تور کرده ام. اما هنوز هم ذره ای پ

 بود . 

 

وقنی به جنان از حضور جبل در رم گفتم اصال تعجب  

نکرد!  لحن صدایش هم نه خوشحال بود و نه ناراحت . 

 نوع یی تفاویی در آن موج یم زد:  یک

ا خانم بهش گفته بود که یه رس هم به تو بزنه! جبل - مپ 

مرد خوبیه و هیچ قصدی جز دوسنی ساده از این دیدارها 

! نداره! ی  ه وقت آبروریزی نکنن

دلم گرفت . حنی جنان هم دیگر من را آن آشای ساده دل 

 عاشق نیم دید. گفتم: 

رو کردم فقط به این دلیل بود که  جنان من اگر خییل کارها -

 مجبور بودم . 
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قرار نیست با هر مردی رس راهم قرار گرفت و دو کلمه  

 حرف زد برم توی تخت! 

 گفت: 
ی
 با یی حوصلگ

! مگه جر گفتم؟  تو هم که-  زود ناراحت یم یسر

 من هم دلخور شده بودم: 

. همیشه یم - خب تو هم منو اون آشای قبل نیم دوین

 موش کنن گ بودم! ترسیدم که فرا

 با صدای دلخوری گفت: 

کوتاه بیا آشا! من که حرفن نزدم! فقط نگران موقعیت تو -

اک نذاری. یه  ی به اسپی ن هستم. یم گم یه وقت عکیس چپ 

 وقت ... 

 من که توی دو سال و چند ماه هیچ جا عکیس نذاشتم. -

ون رفتم هم هیچ کدوم   و اصال این چند باری که با جبل بپ 

ن نبودیم. این دیدارها ساده بودن. به عکر   عکس گرفیی

 

 ۷۵۱#پست
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شاید من از تنهایی و اون به خاطر خواهرش  با هم وقت  

 گذروندیم. وگرنه من کجا و این آدم کجا! 

 دلجویانه گفت: 

 خییل هم دلشون بخواد. -

 با ناامیدی گفتم: 

هیچ وقت هم دلشون نیم خواد. طرف تا بدونه پشت این -

هایی خوابیده  دمش  رو یم ذاره روی کولش چهره چه اژده 

 و یم ره! 

 نگران هیچر نباش! -

 جنان! -

 بله! -

تو به جبل حس خایص داری ؟ دارم واسه بار چندم ازت -

ن دیدارهای یم پرسم ک ه اگر اینطور هست من حنی همی 

 ساده  رو هم تموم کنم. 

 مکث کرد و من منتظر ماندم و بعد با کلمات یی جاین گفت: 
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ل فقط دوست منه. نه من و نه تو نیم تونیم بهش جب-

 حیس داشته باشیم. در حدش نیستیم . 

 گفتم: 

یت هست! حالت خوبه؟ امشب کال - ن جنان تو یه چپ 

 ناامیدی! 

 آه کشید: 

یم نیست!  فقط یه کارایی دارم یم کنم که به نفع هر - ن چپ 

ا خانوم اون طرح هات رو  دومون هست. در ضمن مپ 

 خریده! 

شدم. شاید اصال به آن پول نیاز نداشتم اما حالل  ذوق زده

بود ! پول حالل برایم مثل الماس بود. یک نقطه ی سفید 

 میان تاریگ! گفتم: 

 کرده! خییل لطف  -

طبق قرارداد پول رو به صورت دالر پرداخت کرد. پیش -

 منه! 

 مریس عزیزم! -
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خوشحال بودم. انرژی گرفته و دلم خوش شده بود. 

د از تمام شکست ها خدا نگایه به من انداخته باالخره بع

بود. ضمن قرارداد گفته بودم که جنان مورد اعتمادم 

ر نیم آوردم و هست. من از کارهای اداری و قانوین رس د

جنان را به عنوان وکیلم انتخاب کرده بودم. آدم مورد 

 اعتماد و تنها آشنای من او بود. 

 

 ۷۵۲#پست

 

ی ن بود. من که عادت کرده بودم دو سه روزی از جبل خپی

 او را ببینم 

ون یم آمدم ؛  ؛ نبودنش به چشمم یم آمد.  از آکادیم که بپ 

 کردم. نا خود آگاه دور و ورم را چک یم  

باالخره اما نبود ! به سوییتم  که یم رفتم ، انتظار داشتم 

پیدایش بشود ؛ اما نیامد. این غیبت چند روزی طول 

 اگ یم زدم هم غرورمکشید! وقنی به جنان زن
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م. جنان تلفن هایش را  جازه نیم داد که رساغ جبل را بگپ 

 جواب یم داد. مشغله اش زیاد شده بود. یگ در میان

دلشوره ی میخاییل را هم داشتم. گایه رساغ او را یم من 

گرفتم و جنان یم گفت میخاییل دیگر برای من تهدیدی به 

 حساب نیم آید. 

ن یک روز عرص که با ران شدیدی هم یم بارید در اوایل پایپ 

در سوییت سوت و کورم نشسته بودم و طرح هیل تکمییل 

مام یم شد و باید ام را کامل یم کرد. دو ماه دیگر این دور ت

 به دیی بر یم گشتم. 

 سوزن  
ی

این دو ماه را باید به صورت عمیل در کارگاه دوزندگ

باس را برای یم زدم و عالوه بر آن سه طرح و سه دست ل

ن  مدرکم تحویل یم دادم. فکرم درگپ  بود. با مریم تازه  گرفیی

حرف زده بودم. باز هم از سیم کارت یکبار مرصف استفاده 

 . کردم

های خویسر داشت. اول اینکه مستقل شده بود و عماد  خپی

ط آنکه طالقش ندهد ؛ موافقت کرده بود.    هم به رسر

 د! از نظر من عماد یک بیمار رواین بو 
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کیس که فقط قصد آزار دادن مریم را داشت.  مریم اما تنها 

آرامش را طلب یم کرد. به قول خودش قرار نبود با ویس 

 فقط یم خواست تنها باشد.  وارد رابطه بشود . 

 

 ۷۵۳#پست

 

 

یم گفت چند وقت دیگر تقاضای طالق یم دهد. وقنی از 

 فرداد حرف زدم یکهو بر آشفت و گفت: 

 ز قبول نیم کنم. فرداد رو هرگ-

 اون روزی که من از عشقش یم سوختم به من پشت کرد!  

 مهم نیست. حاال هر چقدر هم که بره و بیاد من اصال برام 

 قلب منو شکست. مگه یم شه فراموش کنم! فرداد 

از طرفن حوصله ی عماد رو ندارم . نیم خوام حساسش  

ر جدا تر و یی حاشیه تر باشم ، زودتکنم. هر جر که آروم

 یم شیم. 
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ن حال تپ  خالص بود  و خپی دومش که برایم خوب و در عی 

 ، درباره کامران بود: 

. به هیچ نت- ن  یجه ای نرسید. دست کشیده از دنبال تو گشیی

ی نتونست پیدا کنه.    تو سابقه ی کیفری نداری! خپی

قانون ایران با بقیه دنیا فرق داره. سن تو قانوین و  

 ه. خروجت هم قانوین بود

د. راسنی پروازهاش خارجیه . چند روزی یه    کاری از پیش نپی

 بار میاد تهران. و از وقنی که رویا جون کوچ کرده لندن؛ 

ایستگاه اولش لندن هست. وقنی هم بر یم گرده یم ره توی 

اون خونه و کیس نیم بینش. یه وقتهایی به رسم قدیم دور 

 هم جمع یم شیم. من، فرداد و کامران. 

 پرسیدم:  و من

؟-  آواز جر

 آواز رو بابا مهران فرستاد پاریس!  -
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 من را نابود کرد   
ی

دم روی قلبم ! چطور زندگ دستم را فشر

هم از کامران جدا شد! دلم زیر و رو شد و به مریم  بعد 

 گفتم: 

 من بود که ....عوض شد! -
ی

 مهم زندگ

 مریم گفت: 

ایی رو درباره ی آواز و کامران بگم -
ن  ! باید یه چپ 

حالم بد یم شد وقنی از آن دو نفر یم شنیدم. وقنی که فکر 

یم کردم کامران با او بوده، هم آغوش شده و بعد دل 

 ا زده بودند. یکدیگر ر 

 زمزمه کردم: 

نیم خوام بشنوم. نیم خوام بیشپی حشت بخورم! کامران -

ن که دیگه دنبالم نیم گرده و   واسه من تموم شده. همی 

 کافیه!   مزاحم زندگیم نیست

 

 ۷۵۴#پست
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 مکالمه ام با مریم برای چند روز من را فکری کرده بود. 

 زدم. یم کیس را برای مراوده نداشتم. با خودم حرف یم

وز و بیشپی بازنده یم شدم.   جنگیدم و گاه پپ 

درونم پر از عشق به کامران بود. عشقی آمیخته به  

 و نفرت! 
ی

 دلشکستگ

خطا هایم و با تمام اتفاقایی  اما منطقم یم گفت که با تمام

 که افتاده بود ، باید او را فراموش یم کردم . 

باران شدت گرفته بود و من فکرم کار نیم کرد برای ادامه 

 دادن طراج! 

زانوهایم را بغل کرده بودم و به پنجره نگاه یم کردم. 

سوییت من در یک ساختان سه طبقه بود. پنجره ها 

ف به خیاباین سنگفر  یسر بود که ردیف مغازه های مشر

 کوچک کنار هم منظره اش بود. 

مرور آدمها را تماشا کنم.  حاال زیر من عادت داشتم عبور و 

باران هر کیس عجله داشت که خودش را به رس پنایه 

 برساند ؛ با لذت تماشایشان یم کردم. 
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ن حال گایه  ایتالیایی ها مردمان رسخویسر بودند. که در عی 

ینن فرویسر اخالق تندی د اشتند. یکهو از مغازه ی شپ 

و دو ماگ  کوچک آن سوی خیابان جبل را دیدم که پاکت

رس دار در دستش زیر باران دوید  و به این طرف خیابان 

آمد. اولش  شک داشتم که درست دیده ام. اما وقنی 

صدای زنگ بلند شد ؛ قلبم تند زد. با ناباوری در را باز 

اهن نمناک و لبخند  کردم و او با موهای خیس از آب و پپ 

هر وسیغ که چال یم انداخت روی گونه اش مقابلم ظا

 شد: 

 سالم آشا! -

 پلک زدم. نیم دانستم باید چه عکس العمیل نشان بدهم: 

 س...سالم! بفرمایید! -

از جلوی در کنار رفتم و او وارد شد. و تازه یادم آمد که 

ش بسته بودم چقدر شلخته هستم. موهایم را نامرتب با ک

 و تونیک گشاد و کوتایه تنم بود. لبم را گزیدم : 

 

- 
ی

 دیدنت رو نداشتم! آمادگ
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ن کنار طرح هایم گذاشت و رس تاپایم را نگاه  پاکت را روی مپ 

 کرد: 

- !  اینجوری هم خویی

 و به ماگ ها اشاره کرد: 

 

 بیا برات کافن خریدم با کیک ردولوت ! -

ردان زیادی خوابیده خجل به طرفش رفتم. یا آنکه با م

 بودم ؛ 

ا جبل یک با آنکه به حضور مرد غریبه عادت داشتم؛ ام

 خصوصینی داشت که باعث یم شد که خودم را ببازم. 

خانه ی   ن روی تنها مبل داخل اتاق نشست و من از آشپر

کوچکم دو بشقاب تا به تا  و چنگال آوردم و کیک ها را 

تم. با اشتیاق درون بشقاب ها گذاشتم و روی صندیل نشس

 من را تماشا یم کرد. 

 

 ۷۵۵#پست
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بعد دسنی به موهای خیسش  ماگ قهوه اش را لب زد و 

 کشید. گفتم: 

 چند روزی نبودی! فکر کردم که برگشنی به کار و زندگیت! -

 خندید. چقدر خندیدنش را دوست داشتم. گفت: 

 ! Riomaggioreیه سفر کوتاه رفته بودم ریوماگیوره | -

 انداختم: شانه باال 

 تا حاال نرفتم! کجاست؟ نزدیکه؟ چرا رفته بودی؟-

 گفت:   با ذوق و شوق

به شمار یم ره  و  Cinque Terreاین شهر بخیسر از  -

فی ترین و بزرگ ترینه. این  ۵در میان  روستای دیگه رسر

شهر توی منطقه ای بکر و در کنار آب های آرام خلیج 

یده از خانه جنوا قرار داره و با دره های رنگارنگ پوش

های جذاب از دیگر شهرهای اطراف متمایز شده . 

ه. مناظرش واقعا زیباست . توی خییل هیجان ا ن نگپ 
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 یم کردم؛ بارها برای تفری    ح با 
ی

دوره ای که اینجا زندگ

 دوستانم به اونجا رفتم! 

 خندید و چشمانش برق زدند: 

 . گردشگراین که به ریوما سفر یم کنند . اونجا رو  یگ از -

رمانتیک ترن نقاط ایتالیا یم دونن و دوباره و دوباره به این 

 گردن. مثل من! عاشق اون شهرم!   شهر بریم

 به کامش بود! 
ی

چقدر دل خویسر داشت و چطور زندگ

 گفتم: 

 خب پس حسایی خوش گذشته! -

 تکه ای کیک خورد: 

خییل ! اگه دوست داشته بایسر قبل از رفتنت به دیی باهم -

 یم ریم! 

 یی اعتماد نگاهش کردم. به نشانه سوایل گفت:  مبهوت و 

 کنن ؟چرا اینجوری نگام یم  -
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ن تکان دادم. جنان گفته بود او سو استفاده  رسم را به طرفی 

ی نیست. بلکه  نیم کند. من باید یادم یم ماند که او مشپی

 دوستم هست. یک دوست عادی و ساده ! 

آنکه دلم برای قلب و فکر آسیب دیده ام گرفت . برای  

های یی خودم را عادی نشان بدهم از ریوما و سفرش سوال

دم و او در حایل که با ژسنی شیک پا روی پا ربط پرسی

انداخته و مقابلم نشسته بود ؛ جوابم را یم داد. بعد هم 

طرحهایم را نگاه کرد و سواالیی پرسید! چشم که باز کردم 

از  دیدم خییل صمیمانه با او حرف یم زنم و هیچ کدام

افکاری که حنی یک ثانیه رهایم نیم کردند به ذهنم خطور 

 د. دم غروب برخاست و گفت: نکرده ان

باید برم ! اما اومدم که هم ببینمت و هم یه دعوت رسیم -

! آدرس خونه رو  از تو بکنم ! فردا شب شام مهمون منن

 برات یم فرستم! 

 مردد بودم. گفتم: 

شه! یعنن تو برادر ویل فکر نیم کنم که کار درسنی با-

 صاحبکارم هسنی و ... 
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 : انگشتش را مقابل دماغش گرفت

 هیس! ما با هم دوستیم ! مگه نه؟! -

 لبخند زدم! دوست بودیم . 

شب بعد تا توانستم به خودم رسیدم. لبایس که از همان رم 

و از یک مارک معروف خریده بودم تنم کردم. من عاشق 

ایی بودم! شاید ریشه در گذش
ته داشت.  کامران رنگ رسر

میشه تحت تاثپ  رنگ لباسم قرار گرفته بود! بعد از آن ه

انتخابم این رنگ بود. به پوست پریده رنگم یم آمد. رژ پر 

 زدم و کفشهای پاشنه بلندم را پوشیدم. بعد از مدتها 
ی

رنگ

ی نبود! هیچ  توسط مردی دعوت شده بودم که قطعا مشپی

ن ی از کار کثیفم نیم دانست .   چپ 

 

 ۷۵۶#پست

 

حنی اگر جذب من هم شده بود؛ نیم دانست که چکاره ام. 

یم بودم. خانه اش آپارتماین در التزیو در ن ظرش زن محپی

 بود.  
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 داشت زین در را برایم گشود و  جبل  
ی

در بزرگ سیاه  رنگ

بالفاصله به استقبالم شتافت. آپارتمان پر نور و شیگ بود  

  نه در مقایسه با آپارتمان های
ی

! اما زیبا بود. تراس بزرگ دیی

ن را در پر از گل و گیاه و یک جکوزی در کنا ر ش داشت. مپ 

تراس چیده بود. خدمه اش برایان نوشیدین آورد و جبل 

 گفت: 

 یم نوشیم به افتخار تو که امشب اینقدر زیبا شدی! -

اهن کتان تنش بود و شلوار حوش دوخت ایتالیایی اش به  پپ 

گرانقیمنی روی مچ دستش بود و چشم یم آمد. ساعت  

بوی عطرش بیداد یم کرد. به ایتالیایی با خدمه اس صحبت 

کرد و بعد متوجه شدم که او را مرخص کرده. موزیک پخش 

ن باعث  یم شد و نور تراس و سالن را کم کرده بود. و همی 

بود محیط رمانتیگ  ایجاد شود. بعد از خوش و بش شده 

ن را به داخل دعوت کرد و و خوردن نوشیدین هایمان م

 گفت: 

خب اینجا اینطوریه که پشها و مردها وقنی دیت)قرار -

ن ! تا  ی یم کین ن مالقات( دارن با یه خانوم زیبا خودشون آشپر

 ! ن مند و خونه دار هسیی  نشون بدن که چه هپن
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 خندیدم: 

  برعکس خاورمیانه! کامال -

 

ن هایش را باز کرد و کیم  رسی تکان دادو دکمه های آستی 

 باال زد و گفت: 

ن آماده ست و من فقط باید شاه میگو رو طبخ - همه چپ 

 کنم! 

خانه رفت و من روی صندیل پشت کانپی نشستم.  ن به آشپر

ی با هم درباره ی ترانه های جدیدش صحبت  ن ن آشپر حی 

 کردیم . من گفتم: 

 س باید امشب برام بخونیش! خب پ-

یم و با کمال میل! بعد از ضف شام توی تراس یم نشین-

 گیتارمو هم میارم! 

احساس آرامش داشتم. مراوده با او برایم لذت بخش و امن 

 بود. 
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بعد از کامران او تنها مردی بود که اینطور در کنارش آرام 

بودم. شاید عشق کامران حنی در همان لحظات هم 

حواسم را پرت یم کرد اما در گوشه ای از قلبم هم به جبل 

 مهر داشتم. 

 

 ۷۵۷#پست

 

 خییل شیگ تدارک دیده بود. شام

ن بر فضای خانه اش حکمفرما بود. برایم  آرامش عجینی نپ 

توضیح داد که چطور میگو را طبخ کرده و سس را از چه 

ی درست کرده.  ن  چپ 

امیسویش هم حرف نداشت. بعدتر   در تراس  درس تپ 

 نشستیم. پتوی نازگ برایم آورد و دور شانه هایم انداختم. 

ن کرد و  گیتارش را روی وع به نواخیی زانوانش گذاشت رسر

ین لبناین اش برایم  ترانه ی زیبایی را با همان لهجه ی شپ 

 خواند. 
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د . او  احساساتم شدید شده بودند. بغض گلویم را یم فشر

د به من و من او را شبیه به یم خواند و نگاهش را دوخته بو 

 یم دیدم. دستانم یم لرزیدند. کامران

کیل که خورده بودم هم آرامم نکرده بود. حنی نوشیدین ال 

به زحمت جلوی اشکهایم را گرفته بودم. وقنی دستش از 

ن و حنجره اش از خواندن ؛ دستم نشست روی  نواخیی

 سینه ام. منتظر نگاهم کرد. گفتم: 

 !  من...راستش منو بردی به یه جایی که ... فوق العاده بود -

دم نتوانستم ادامه بدهم. فقط لبهایم را به تا بغضم هم فشر

کد. از جایش برخاست و به طرفم آمد. روی مبل  نپی

ی  تراس کنار من نشست ؛  حصپ 

دستش را جلو آورد و چانه ام را باال داد. اشکهایم رس  

هم یم کرد. دقیق و با خورده بودند روی گونه ام. با تاثر نگا

 تاین اجزای صورتم را از نظر یم گذراند. 

 داشتند. آهسته گفت:  چشمانش فرم دلنشینن 

 جر تو رو اذیت یم کنه آشا؟-
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چکید پشت دستش. دوباره پلک زدم. یک قطره از اشکم

 گفت: 

چه مشکیل داری ؟ شاید من بتونم کمکت کنم! شاید -

ل یم دم راز دار خویی بتوین با من درد و دل کنن ! بهت قو 

 باشم! 

صورتم را برگرداندم. دستش کنار رفت. به نورهای 

 نها چشم دوختم: ساختما

 حرف بزنم! کاش یم تونستم ازشون-

؟-  چرا نتوین

 و نگاهش کردم: برگشتم

اونوقت دیگه در نظرت این آدم نخواهم بود! نظرت -

 عوض یم شه! 

 گرفت:   دوباره دستش را جلو آورد و این بار دستم را 

 هرگز! هرگز نظرم درباره ی تو عوض نیم شه! -

 لبخند ملیچ زد: 
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معصومیت تو رو خراب ه این همه زیبایی و هیچر نیم تون-

 کنه! 

انگار آب جوش ریخت روی رسم. دست گذاشته بود روی 

 نکته ی اصیل. با ناامیدی گفتم: 

 نیستم ! من اونقدرها هم که فکر یم کنن معصوم-

 پشت دستم را نوازش کرد: 

- ! ن  همه ی آدمها یم تونن اشتباه کین

 اما اشتباهات من خییل بد بودن! -

مکث کرد و به دستم چشم دوخت و بعد رسش را باال  کیم

 آورد و گفت: 

مربوط یم شه به دیی اومدنت؟! اصال چرا از خانواده ات -

 دور شدی؟

 بم را گزیدم: ل

 مشکالت زیادی داشتم! یم خواستم دور و مستقل بشم! -

؟-
ی

 دلت یم خواد برام بگ
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تو حوصله ی شنیدنش رو داری؟ به هر حال من و تو تازه -

 ا هم آشنا شدیم! ب

 برخاست و دست من را هم کشید: 

بیا بریم داخل! هوا رسد شده! برات یه نوشیدین گرم -

 ارم برای شنیدن . درست یم کنم! و من کیل وقت د

 

 ۷۵۸#پست

 

گایه اوقات آدم نیاز دارد که بنشیند و کلمه به کلمه برای 

کیس خودش را بیان کند. از کودگ اش، از خاطراتش و از 

واده اش حرف بزند. تجربه هایی را که هرگز برای کیس خان

 نگفته بیان کند. 

ن و عشقش بگوید و اشک بریزد. از  از دوست داشیی

شکست و دوری اش حرف بزند و بغض کند. از لحظات 

خوب بگوید و بخندد. آدیم نیاز دارد که عالوه بر دوره ی 

گذشته در ذهن خودش؛ کیس را داشته باشد که با او 

اتش را دوره کند. من ، من تنهای یی کس بعد از تقریبا خاطر 
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کیس را یافتم که به جای تمنای تنم و سه سال باالخره  

حرص زدن برای همخوایی ، تشنه ی شنیدن حرفهایم بود! 

مردی که با لبخندم لبخند زد و با غمم آه کشید. گایه 

ن حرف زدم گریه کردم  دستم را نوازش کرد و گایه وقنی حی 

م رد به سینه اش چسباند و آهسته پشت کمرم را ؛ رس 

 نوازش کرد. 

اگهاین بخواهد از من سو استفاده ای کند. بدون آنکه ن

جبل در دلم نشست. همان شب و با همان فهم و 

شعورش! اما من نتوانستم از کاری که در دیی یم کردم به او 

حرفن بزنم. ترسیدم که من را مس بزند. ترسیدم که نخواهد 

نود و یا نگاهش عوض شود. تمام درد و دلم را گفتم به بش

 ام را.  جز سیاه ترین بخش
ی

 زندگ

 دست آخر وقنی خانه اش را ترک یم کردم گفت: 

 من شدی -
ی

ن امشب یگ از دوستان همیشگ تو از همی 

 آشا...و شاید هم... 

 منتظر نگاهش کردم. رسی تکان داد و گفت: 

 یی خیالش! -
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مکان خودشون رو یم خوان برای  بعیصن از حرفها زمان و 

خونه و راحت  بیان شدم و من مطمئنم وقتش یم رسه! برو 

 بخواب! دنیا اونقدرها سیاه نیست ! 

وع ماجرای قشنگ تری   شاید تموم شدن یه ماجرا رسر

باشه! شاید از دست دادن اون مرد  مقدمه ی به دست 

 آوردن کیس باشه که تو رو با جون و دلش بخواد! 

!  و آرزوی هر مردی! تو دخپی   خویی هسنی

 با ناامیدی و رسبزیر گفتم: 

ه بر تموم اونچه که برات گفتم یه بخش سیاه من هم عالو -

توی زندگیم دارم که مانع یم شه که خوشحال و خوشبخت 

 باشم... 

 خندید: 

- !  چقدر راز داری تو دخپی

 پوزخند زدم: 

 ترسناکه جبل !  دنیای من یه کم-

 پیدا کنم و برات بگم!  شاید یه وقنی جرات
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هستم. و من همیشه مشتاق شنیدن و کمک کردن به تو -

 دلیل خاص خودمو دارم که منم شاید یه وقنی به تو بگم! 

ن تکان دادم و با  متفکر نگاهش کردم. بعد رسم را به طرفی 

 خنده گفتم: 

امشب از بس عریی و انگلییس رو قایط کردم و حرف زدم -

 ! ؛ رسم داره منفجر یم شه

او هم خندید. تاکیس رسید و من سوار شدم. از پشت 

ت تکان دادم و او آنقدر جلوی در شیشه برایش دس

 ساختمان  ایستاد تا اتومبیل دور شد . 

 

 ۷۵۹#پست

 

 

 راحت خوابیدم. 

بعد از مدتها بدون کابوس و بدون دلشوره خوابیدم و باران 

 هم شالفی بارید. 
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ایش مثل یک موسیقی مدام یم خورد به شیشه و ریتم زیب 

 زیبا بود. حنی خواب جبل را هم دیدم. 

 یم زدیم. گرفته بودم و کنار دریا قدم  دستش را  

در خوابم عاشقش بودم. یک حس خییل قوی مثل آن که  

به کامران داشتم. برایم عجیب بود که در آن خواب اصال 

 کامران را نیم خواستم. دست جبل را حس یم کردم. 

 

ا در آغوشش گرفت هم بوی عطرش و حنی وقنی من ر 

ک کنم. لبهایم را گرمای تنش را یم توانستم حس و در 

 بوسید. 

گرم و طوالین اما ناگهان کشیده شدم. میخاییل من را به 

طرف خودش یم کشید. لباس تنم نبود. لخت و عور بودم. 

 خجل با کف دستانم  سینه هایم را پوشاندم. 

ن جبل خندید و میخاییل فریاد کش ید. صدای کمک خواسیی

که در حال غرق آمد. چشمم افتاد به دریا و کامران را دیدم  

شدن است. دویدم به طرف دریا اما میخاییل اسلحه گرفت 

 به طرفم و شلیک کرد. از خواب پریدم.. 
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 کیس محکم در را یم کوبید. 

ن آمدم.   رسآسیمه از تخت پایی 

ودند. در حنی هنوز پلک هایم درست و حسایی باز نشده ب

. از دیدن جبل آنقدر متعجب شدم که یادم  را گشودم

شلوار و تاپ شلخته ای تنم هست و موهایم بهم رفت 

 ریخته اند. لب زدم: 

 جبل! تو ... -

 

 ۷۶۰#پست

 

 

 

 خیس خیس بود! 

ی را پیاده آمده بود.  انگار که زیر باران مانده بود یا مسپ 

 م و گفتم: لبهایش یم لرزیدند. از جلوی در کنار رفت

 این چه رس و وضغ هست! -
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 بیا داخل!  

ون آورد. محیط سوییت  وارد شد و کتش را از تنش بپ 

 گرم بود! کوچکم

ه شده  ن خپ  مستاصل ایستاده بود وسط سوییت  و به زمی 

بود. نیم دانستم باید چه عکس العمیل نشان بدهم. رفتم و 

 مقابلش ایستادم و گفتم: 

 جبل! چیشده؟ -

ن بود. چشانم و رسش را باال   آورد. نگاهش متاثر و اندوهگی 

 اجزای چهره ام را کاوید و ناامید گفت: 

؟-  چرا... چرا به من نگفنی

حنی نیم توانستم پلک بزنم. نیم دانستم منظورش چیست 

 ! 

یعنن نیم خواستم باور کنم که اتفافی افتاده. تلفنم زنگ 

ان دور و ورم را نگاه کردم  .  خورد. حپ 

 

 ۷۶۱#پست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 2987  

 

 

م و به اتاق تلفن در اتاق خواب روی تخت بود! رهایش کرد

رفتم. تلفنم را برداشتم . عکس جنان روی صفحه بود. 

 ارتباط را وصل کردم با صدای گرفته ای گفت: 

 آشا! -

 دستم رفت طرف گلویم. به زحمت جواب دادم: 

 چیشده! -

شد! همه جر تموم شد. پلیس میخاییل و دار و دسته تموم-

گرفت! دیگه راحت شدی! همه راحت شدن! ویل   اش رو 

 من باید چند وقنی اینجا بمونم تا رفع اتهام بشه! 

جا؟-
ُ
 ک

 کردن. االن هم باید تلفنمو تحویل بدم. بازداشتم-

 مضطرب شدم: 

هیچر نیم من باید چکار کنم جنان! باید برگردم...وای من -

 دونم! 
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. من با پلیس ه- مکاری کردم. نه...نه! نیم خواد کاری کنن

ا خانم هوامو داره. آشا ...آشا...   مپ 

کلمات عریی اش  با کیس نامفهوم بود و بعد ارتباط قطع 

 شد. 

 میان بهت و ناباوری مانده بودم. باید یم رقصیدم. 

مردی در باید خوشحال یم بودم و جشن یم گرفتم! اما  

ون اتاق ایستاده بود که با هویت واقغ من و جنان  بپ 

پنجه نرم یم کرد. مردی که زیر باران ها با سنگینن  دست و 

 فکر و قلبش جنگیده بود و رسیده بود به اینجا . 

 

 به من! باید یم رفتم و برایش توضیح یم دادم.  

از اتاق خارج شدم. پشت پنجره بود. دستانم را در هم گره 

ی را  به برق زدم و دو تا  کرده و کیم تماشایش کردم.  کپی

درون ماگ ها ریختم و آب جوش ریختم روی  کافن میکس

ن رفتم و ماگ ها را گذاشتم همانجا و تمام  آنها . به طرف مپ 

 تا توانستم بگویم: قدرتم را جمع کردم

 این همون بخش تاریک زندگیمه! -
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ون . روی صندیل  تکان نخورد. هنوز هم زل زده بود به بپ 

جیح داده نشستم و کاناپه را گذاشتم برای او. سکوت را تر 

بود. اما باید توسط کیس  تسیل داده  یم شدم. باید تالش 

یم کردم تا خودم را توضیح بدهم. باید باالخره یگ یم 

 یم کرد. گفتم: نشست و سیایه ام را یم فهمید و درکم

ن جبل! دیشب گفنی ر - !گفنی هر لطفا بیا بشی  هام نیم کنن

خوام حرف باهات درد و دل کنم . یم یم تونموقت خواستم

 بزنم! 

 از رس شانه نگاهم کرد. ملتمس گفتم: 

خواهش یم کنم! باور کن حرف زدن در این باره برای من -

ی    ح رنج از خود رنج ترسناک تره. توضیح دادن  سخته! تشر

رم. اما برای من مثل اینه که قاشق قاشق مواد مذاب بخو 

 به خاطر اینکه با تو صداقت... 

 پرید میان حرفم: 

 و جنان این مساله رو مخقن کردین!  صداقت؟ تو -

من تازه با تو آشنا شده بودم. چطور از این کثافنی که -

 زندگیمو گرفته حرف یم زدم! 
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؟ حنی خواهرم - ا جر ؟ بهش اعتماد داشتم... مپ  جنان جر

 رو پنهون ک
ی

 رد. هم مساله به این بزرگ

 کالفه موهایش را چنگ زد. گفتم: 

فشار بودیم. مجبور یم شد! ما تحت تهدید به مرگ-

 بودیم! 

 بعد کیم فکر کردم: 

ن حاال هم من نیم دونم چه اتفافی افتاده. اما... -  حنی همی 

 بغضم شکست: 

خوشحالم. از اینکه  از رسر میخاییل راحت شدیم خییل -

 خوشحالم! 

رداشت و یک جرعه کافن نشست روی کاناپه و ماگ را ب

 خورد. سکوت حکمفرما شد. بعد نفس عمیقی کشید

 

 ۷۶۲#پست
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ا - وگفت:من ماجرا رو خییل رسبسته یم دونم. صبح مپ 

زنگ زد و گفت ماجرا چیه. جنان مدت خییل زیادیه که با 

 پلیس همکاری یم کرده. شاید نزدیک به سه سال! 

ا   ها یم ره پیش مپ  و از کارهای  از روزی که یگ از دخپی

 میخاییل بهش یم گه. 

ی یم کنه و جنان همه   ا پیگپ  و بهش یم گه و تاکید مپ  ن چپ 

 ! ن  یم کنه که این گروه خییل خطرناک هسیی

ا دنبال قضیه رو ول یم کنه .  ن در ظاهر مپ   برای همی 

اما با کمک پلیس و  آوردن کمیش سعاد به خیاط خونه و 

 چند تا پلیس مخقن دیگه در قالب طراح و مدل و... 

ی یم شه. اون موقع تو تازه وا رد دم و کار توسط پلیس پیگپ 

 دستگاه شده بودی!  

 

 بعد سعاد متوجه یم شه که تو رو وارد اون جریان کردن. 

گرنه برنامه لو یم نیم تونسته عکس العمل نشون بده و 

رفته.  تا اینکه باالخره میخاییل رو گپ  یم ندازن! پاکسازی 
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ن دستگپ   ویی داشیی ها انجام شده و توی کل امارات هر نپ 

 شدن. 

 زند. چشمانم وق زده اند. لبهایم یم لر 

 

 ۷۶۳#پست

 

 

 یم گویم: 

پس من طعمه بودم؟ مِن بیچاره  زندگیم و روحم به تاراج -

 ودم؟رفت. من طعمه ب

 جیغ کشیدم: 

 جنان با پلیس همکاری یم کرده؟ -

 

خدایا...لعنت به همه اشون ! چرا همون موقع کاری 

 نکردن؟ چرا من... 
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ه کیس مقابلم هست. زار زدم. دیگر برایم مهم نبود که چ

 جبل به طرفم آمد و بغلم کرد و کنار گوشم گفت: 

 یم دونم خییل سخنی کشیدی! یم دونم که چه اتفاق های-

...متاسفم عزیزم. من از صبح تا  بدی رو پشت رس گذاشنی

 حاال دارم جون یم دم. 

 

گریه کردم و او نوازشم کرد. تا جایی که دیگر اشگ نداشتم. 

رتم کنار زد. صورتم را با دستمال پاک کرد و موهایم را از صو 

 گفت: 

 تموم شد! -

 رس بزیر گفتم: 

بازیچه شدم، از تنم سو استفاده شد و روحم آسیب دید. -

کامران اومد دنبالم و من به خاطر لجن زاری که توش 

دست و پا یم زدم بر نگشتم. من عشقمو دوباره از دست 

اول که میخاییل از دادم. شانیس برام نمونده. از همون بار 

مرد  نبودن جنان استفاده کرد و منو برد به خونه ی اون
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ن ع مو باختم! و بقیه به خاطر لو نرفیی ن رب، همه چپ 

 . ن  ماموریتشون من و درد و رنجم رو نادیده گرفیی

 به ایران. کمکم نکردن! من دیگه نیم تونم برگردم

تم! نه نیم تونم هیچ آینده ای رو با کامران تصور کنم. باخ 

یک بار که چند بار امه چیمو باختم. االن هیچر ازم 

رم. نه عشق ، نه خانواده ، نه دوست و نمونده. هیچر ندا

 نه آرامش! 

 دست کشید به گونه ام: 

ن نیم -  مثل تو در میون بوده. برای همی 
پای ده ها دخپی

 یی گدار به آب بزنن. پیش خودت فکر کن که تو با 
ن تونسیی

 هایی  
که کشیدی به کساین مثل خودت کمک تموم سخنی

 کردی. شاید درد رو کمپی کنه.  

من کل ماجرا رو نیم دونم. اما خالصه اش اینن بود که 

 برات گفتم. 

 با حرص گفتم: 

- 
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 ۷۶۴#پست

 

 

کل ماجرا  رو من برات یم گم. منم یگ از قرباین ها هستم. 

من یم گم که چه دردی کشیدم که چطور با آدمهایی 

ده بودن. که چطور همبسپی  شدم که بویی از انسانیت نپی

زجرم دادن ! من افشده و یی نوا شدم. باید بشنوی! باید 

! یه آدم یی طرف باید منو درک کنه و 
به حرفام  درکم کنن

 گوش بده. 

و یی وقفه حرف زدم. همه را برایش گفتم. فاصله گرفت و 

ب گزید. چهار زانو مقابلم نشست. نگاهم کرد. نگاه دزدید. ل

پیشاین اش عرق کرد و رس تکان داد. اما پس نکشید. آخر 

رس که من یی رمق و با دهاین خسته از حرف زدن و چشماین 

  یی حال 
ن تکیه زدم به دیوار و سوزان از اشک ریخیی

زانوهایم را بغل کردم؛ جلو آمد دستانش را دور تنم 

 انداخت و گفت: 

 شده و رفته. مهمه ی اینها مربوط به گذشته هست. تمو -
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 با ته مانده ی صدایم گفتم: 

 از من بدت میاد؟-

نه ! این چه حرفن هست ؟ من و تو دوستیم! چرا از تو -

! حنی بدم بیاد؟ توی هیچ کدومشون تو ت ی نداشنی قصپ 

کارها  رو کرده بایسر ؛ مهم االن اگر با کمال میل هم این

 هست که بابتشون متاسقن . 

 ه امان کم بود: ملتمس نگاهش کردم. فاصل

من نیم خوام به او ماجراها برگردم. من نیم خوام تو رو از -

 دست بدم. از زندگیم خسته ام ! 

 دست کشید به گونه ام: 

ی رو از دست بدی!  قرار نیست کیس یا - ن  چپ 

 پیشاین ام را بوسید و برخاست: 

من یم رم! قبلش برات غذا سفارش یم دم. نزدیک به -

ف زدیم. به شدت رسدرد دارم و عرص هست! کیل وقته حر 

ا به بودنم احتیاج  ! مپ  باید برگردم خونه و فردا صبح برم دیی

 داره! 
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 ترسیده نگاهش کردم: 

 ست مگه نه؟ این یه خداحافیطن برای همیشه-

 خندید: 

ه به هیچر فکر نکنن و کار و درسهات رو - نه !  تو هم بهپی

م و بهت ها رو  انجام بدی. من دنبال کار جنان رو یم گپ  خپی

یم رسونم. خوشحالم که از دیی و اون مشکالت دوری! این 

 به نفع تو هست. 

 برخاستم و به طرفش رفتم: 

یگه رو نبینیم؛ جبل! ممنونم! حنی اگه دیگه هیچ وقت هد-

 اما به خاطر مردونگیت و این همه همدلیت ممنونم! 

و یی هوا بغلش کردم. دستانم را دور کمرش حلقه کردم و 

دم. روی موهایم را بوسید و گفت:  رسم را   به سینه اش فشر

 ادامه داره... -
ی

 مواظب خودت باش آشا ! زندگ

او رفت.  من ماندم و تنهایی محض در کشوری غریبه و در  

 !  یک عرص دلگپ 
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 ۷۶۵#پست

 

 

ی از جنان نداشتم. آخر  روزها به سخنی یم گذشتند. خپی

ن زیبا  ی ُرم . دوره بود . نوامپی آخرین ماه از پایپ 

ی به من داده   جبل دوبار زنگ زده بود  و خپی های کاملپی

ماه حبس بریده اند و  ۶ن بود. از جمله اینکه برای جنا

ا خانم هنوز درگپ   کت انجام شده. مپ  پاکسازی ها در رسر

 ماجرا بود و خییل مسایل جزی  دیگر. 

حاال من در سکوت محض بودم. در یک ناگزیری که نیم  

آن فرار کنم. فقط خودم را با طراج ها و لباسها  از توانستم

ما خوردم و رسگرم کرده بودم. سه چهار روزی هم شدیدا رس 

نرسید . جوری که به زور روی پا یم هیچ کیس به دادم

 تا برای خودم یک لیوان شپ  گرم کنم. ایستادم

باالخره امتحانات را تمام کردم و لباسها و طرح ها را تحویل 

ین نمره مدرکم را گرفتم. دادم. پ روژه ام قبول شد و با بهپی
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با گریه  تنهایی جشن گرفتم. بریل خودم کیک خریدم و 

 خوردم! 

ساعتها راه رفتم و در هوای رسد نوامپی آدمها و خیابان ها را 

ن  تماشا کردم. یک هفته وقت داشتم تا آماده ی برگشیی

کت رزرو شده بود. از رم ب . شوم. بلیطم هم توسط رسر  ه دیی

ن آمده بود که شک نداشتم  آن شب آنقدر دمای هوا پایی 

 روز بعد برف یم بارد. با آنکه 

 گفتند رم سالهاست که برف درست و حسایی به خودش یم

ندیده اما من ایمان داشتم که برف خواهد بارید! آسان 

رسخ بود! انگار خون مرده شده بود. جبل را یک ماه ندیده 

 بودم. 

م و جنان هم که دربند دلم نیم خوا  ست با مریم تماس بگپ 

 بود. 

 

 ۷۶۶#پست
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ی رسگریم من شده بود نگاه کردن عکسه ای کامران. پیگپ 

استوری هایش. چک کردن دوستانش و جاهایی که یم رفت 

.  بعد هم اشک یم ریختم و  . آن هم با یک اکانت تقلنی

تصورش یم کردم . یم دانستم دیدنش محال ترین اتفاق ا 

 ؛ اما باز هم با او رویا یم بافتم.  ست

 ژاکت ضخیم سفیدی خریده بودم و مدام تنم یم کردم. 

نها مبل اتاق جمع یم شدم و با تنهاییم دست و پنجه روی ت

نرم یم کردم . آن شب هم همینطور بود ؛ کسل کننده !  

اما وقنی در زدند  ناباور به در سوییت نگاه کردم. من کیس 

د! شاید دربان آمده بود تا را نداشتم که رس  اغم را بگپ 

از تذکری دهد! سالنه سالنه به طرف در رفتم و الی در را ب

کردم. اما از دیدن جبل نزدیک بود شاخ در بیاورم. 

شالگردن پیچیده بود دور گردنش و پالتوی سیاه تنش بود!  

 با خنده گفت: 

 ناخونده نیم خوای؟مهمون-

 در را باز کردم : 

  سالم جبل! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3001  

 وارد شد روبرویم ایستاد و دستانش را از هم باز کرد: 

 نمیایی توی بغلم؟-

انحنای غم گرفته بودند و چشمانم پر از اشک شده لبهایم 

 بودند. گفتم: 

 یم تونم؟-

 کرد . خوش جلو آمد و بغلم

د و در را با دست دیگرش بست . میان  من را به خودش فشر

دم. کیم از من گرما و بوی عطر لباسهایش گیج شده بو 

 فاصله گرفت و مشتاق به چهره ام نگاه کرد: 

 بود ... برات تنگ شده دلم-

 

 ۷۶۷#پست

 

 

 را گرفت و گفت: اشکم رس خورد. با نوک انگشتش اشکم

؟-  چرا گریه یم کنن
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 لبخند لرزاین زدم: 

! نباید اشک -
ی

یهو اومدی! وسط تنهایی و سکوت این زندگ

 بریزم؟ 

 چانه ام را گرفت: 

دیگه نیم خوام گریه کنن ! نیم خوام اشکتو ببینم. نه! -

 ! یم خواد فقط لبخند بزین دلم

 

 لبم را گزیدم و عقب گرد کردم: 

! گ اومدی؟- ن  بیا بشی 

 امروز ظهر! -

شالگردن و پالتو را در آورد و روی دسته ی کاناپه انداخت و 

 نشست. گفتم: 

 چای یم خوری؟-

ون خییل رسد شده! -  آره ! بپ 

ن آب ک ی گفتم: حی   ردن کپی

ن درست پیش رفت؟-  همه چپ 
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سه بار حرف زدم.  آره جریان تموم شده. با جنان هم دو -

خودش که رایصن هست از این جریان. چون با پلیس 

! به قول خودش داره  ن همکاری کرده اقامتش رو ازش نگرفیی

احت یم کنه .   اسپی

 با نگراین گفتم: 

احت! مطمئنم بهش سخت یم-   گذره! به این نیم گن اسپی

ون. جنان - ن زودتر بیارنش بپ  ا و کمیش دارن تالش یم کین مپ 

ه بوده. اون فقط مدل معرفن یم کرده. هیچ مدرگ هیچ کار 

 ش نیست. هم برعلیه

ی اما من یم دانستم که جنان واقعا دخیل بوده. پول بیشپی

ها را به میخاییل معرفن کند. ویل دهان  یم گرفته تا دخپی

تم بود. او  برای من فقط فریماه بود.  بستم. جنان دوس

 گفتم: 

 ره جنان! چرا به فریماه گفنی اسمشو بذا-

 نگاهش کردم. لبخند به لب داشت. گفت: 

 نیم دونم! یهو به ذهنم رسید و اونم استقبال کرد! -

 شانه باال انداختم: 
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 دوستش داری؟-

 با تعجب گفت: 

؟ این از کجا اومد!؟ البته که دوستش دارم. ا- ما فقط به جر

 عنوان یه دوست عادی! 

ن کردم. گفت:   رسم را باال و پایی 

 موضوع چرا باید برای تو مهم باشه؟خب این -

 مهم نیست! فقط برام سوال بود! -

 خوبه! -

ن گذاشتم و خودم روی  لیوان های ی چای را روی مپ 

 صندیل مقابلش نشستم. او گفت: 

. خوشحالم که دوره ات رو با موفقیت پشت رس گذاش- نی

ا بهم گفت که با رتبه ی عایل قبول شدی .   مپ 

 ممنونم. -

 روی کابینت بیسکوییت ها را آوردم: برخاستم و از 
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! دو سه روز پیش مصاحبه ات - جبل تو  آدم معروفن هسنی

. اومدنت به  ن رو خوندم. کیل پاپاراتزی دور و ورت هسیی

 اینجا ... 

 

 ۷۶۸#پست

 

 

 

 اخم کرد: 

 این چه حرفیه؟-

 . آخه من. -

- ! 
ی

 آخرین بار باشه که اینو یم گ

چرا یم خواستم او را چرا تلخ شده بودم. نیم دانمنیم دانم

دور کنم. در حایل که هر روز منتظر برگشتنش بودم. خودم 

که درونم عالقه ای به او پیدا کرده ام. نه به هم یم دانستم
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اندازه ی کامران اما او را دوست داشتم. کیم از چایش را 

 د و گفت: نوشی

من دلم واست تنگ شده بود ! اونوقت تو نگران جر -

؟  هسنی

 نگاهش کردم: مات 

چرا دلت تنگ شده بود؟ من و تو اونقدرها با هم آشنا -

 نیستیم. خییل کوتاه بود دوره ی دوستیمون. 

 لبخند زد: 

ت بود. توی - کیفیت مهمپی از کمیت هست.  فکرم درگپ 

حواسم پیش تو بود! اون این روزهایی که نبودم مدامتموم

برگشتم که شب گفنی یم ری و بر نیم گردی اما من رفتم و 

 بهت ثابت کنم؛ آدمها با هم فرق دارن! 

 نفس عمیقی کشید: 

ی بهت پیشنهاد بدم. - ن  اومدم یه چپ 

 بشقاب بیسکوییت ها را به طرفش راندم : 

 چه پیشنهادی؟-
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 با من بیا سوییس! -

ت نگاهش کردم:   با حپ 

رای تولید یه ویدیو کلیپ دو هفته یم رم سوییس. دلم من ب-

! یم خواد با من   بیایی

پلک زدم . دهانم چفت شده بود. برخاست و به طرفم 

 آمد.  خم شد . چشم در چشم شدیم. گفت: 

این یه پیشنهاد جدی هست. دلم یم خواد توی این سفر -

 با من بایسر ! 

 چرا؟-

ن دوره جدی شد. لبخندش رفت. نگاهش عمیق شد و  حی 

 کردن چهره ام گفت: 

و به این مچون من دوستت دارم! خییل بهش فکر کرد-

نتیجه رسیدم که باید بهت بگم. من از همون روزی که 

هم اومدم خونه اتون از تو خوشم اومد. اصال اومدنم به ُرم

 به خاطر تو بود. 

 ناباور بودم. نیم توانستم تکان بخورم. او گفت: 
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دیگه ای هسنی . اما یم خوام این  یم دونم عاشق مرد -

ثابت کنم. شاید  فرصت رو به من  بدی تا خودمو بهت

 .  گذشته رو فراموش کنن

 زمزمه کردم: 

جبل ...من...من آدم مناسنی نیستم! یادت رفته چکار -

 کردم؟

دستش را کشید روی گونه ام. عادتش بود اینطور لمسم 

 کند: 

فکر نیم کنم.  برام مهم نیست! اصال یک درصد هم بهش-

 ! ! مجبور بودی اون کارا رو بکنن  تو برای من پاک هسنی

 تقصپ  تو نبود! 

 دارم خواب یم بینم!؟-

 لبخند زد: 

 بذار امتحان کنیم ببینیم خوابه؟-

و لبهایش را چسباند به لبهایم من را بوسید. بوسه ای پاک 

 و از رس مهر و نه هوس! 
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 خواب نبودم! 

 

 ۷۶۹#پست

 

 

 جبل بود ؛ جایی که مد نظر 

زرمات نام داشت. شهری در کشور سوییس و در نزدیگ 

 مرز ایتالیا بود. 

ن    و مملو از برف در اولی 
ماه شهری کوچک و نوراین

 زمستان. 

شهری میان کوه های رس به فلک کشیده. سفید پوش با 

درختاین که هنوز هم برگ های زرد و نارنچی و قهوه ای 

 ن رفته بودندداشتند؛ اما به استقبال زمستا
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بود.  . زرمات شامل خانه های کوهپایه و روستای مرکزی

رستوران ها و هتل ها و توریست هایی که برای ورزش های 

 زمستاین به آنجا آمده بودند. رونقش زیاد بود. 

و اما جبل ! این مرد عجیب ، کلبه ی زیبا و گریم در دامنه  

ن و او بود!  ی کوه اجاره کرده بود. جایی که فقط مختص م

داری و عوامیل که قرار بود به او بر  ای ساخت گروه فیلمپی

 کلیپش کمک کنند 

در هتیل اقامت داشتند. هتیل در روستای مرکزی. در 

 ما در 
ی

خیابان اصیل. جایی دور از کلبه ی چویی و سنگ

کوهپایه. ظاهر کلبه سفید رنگ و ساده بود . اما درونش 

ن از چوب ساخته شده بود. دنیای متفاویی داشت . همه چ پ 

نپه های چرم با پتوهای پارکتهای براق و گلدان های گل . کا

م یم  ن خز و پوست گویفند و شومینه ای که در آن هپ 

ن قبل از رسیدن ما چیده شده بود. و شمع ها  سوخت. مپ 

 روشن بودند. 

 

 ۷۷۰#پست
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شب اول برای من شبیه به رویا بود. پنجره ی رستارسی 

قله ی مملو از برف باز یم شد. کلبه گرم و زیبا  کلبه رو به

جیب و فضای گریم که تناقض زیادی با رسما بود. امنیت ع

ون داشت.   ی بپ 

به جز همان بوسه هیچ ارتباط دیگری با جبل نداشتم. دو 

سه روز بعدش به خریدن لباس گرم و جمع و جور کردن 

ه وسایلم گذشت. قید بلیط برگشنی که برایم رزرو کرد

 بودند را هم زدم. 

ن آمد و من پنجره را پشت وقنی جبل از طبقه ی باال پایی 

 دید با خنده گفت: 

ن قله ست. من هر وقت - قشنگ ترین ویوی زرمات همی 

 اینجا اومدم توی این کلبه اقامت داشتم. 

 گفتم: 

؟-  زیاد میایی

 هرسال زمستون ! -
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م. چهره کنارم ایستاد. چشم از قله گرفتم و به او نگاه کرد

اش مهربان بود. لبخندش ملیح و ته ریش هایش هویدا. 

ی عطر گریم یم داد. جبل از آن آدمهایی بود که همه بو 

ش برنامه ریزی شده بود. اینکه در چه فصیل چه رایحه  ن چپ 

ای را انتخاب کند، لباسش از چه برندی باشد، موهایش 

چه مدیل، سبک غذا خوردنش، ورزش و برنامه ریزی اش 

ه و همه متفاوت از تمام آدمهایی بود که یم شناختم. و هم

ن چند روز با زیر و رو کردن  من تمام اینها را در همی 

مصاحبه ها و صفحات مجازی و ویدیوهایی که از زندگیش 

ساخته بودند متوجه شده بودم. و حاال که کنار او در این 

کلبه ایستاده بودم خودم هم باورم نیم شد که خواب 

کنار مردی موثر بودم. تاثپ  او در اجتماع و سیاست   نیستم! 

 یم باور نکردین بود! و هپن برا

 شانه باال انداخت: 

؟-  چیشده؟ عجیب نگاهم یم کنن

 پلک زدم: 
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من حنی باورم نیم شه که اینجا کنار تو ایستادم. حنی نیم -

دونم چیشد که تو وارد زندگیم شدی؟ اصال برام عجیبه که 

 ام در نظر گرفته! خدا چه رسنوشنی بر 

 دستش را انداخت دور شانه ام: 

فکر نکن ! یعنن قرار نیست که گذشته رو کنکاش به هیچر -

. اینجا کنار  کنن و یا اضطراب آینده رو داشته بایسر

ن کافن  همدیگه ایستادیم و از این منظره لذت یم بریم. همی 

 نیست؟! 

قلبم عجیب و غریب یم تپید. بعد از چند سال حال 

ا ن خوشبخت قصه ها را داشتم. اما من عادت کرده دخپی

 ن حقایق و تلچن ها. گفتم: بودم به دید

راستش رو بخوای تا قبل از این ، حنی وقنی توی رم با هم -

 تو دقت نکرده بودم. به 
ی

وقت گذروندیم اصال به زندگ

ایی 
ن ! اما این چند روزه یه چپ  اینکه گ هسنی و چکار یم کنن

سم! که باعث رو فهمیدم  شده بپی

ا دستش کیم رسش را عقب برد و با تعجب نگاهم کرد. ام

 هنوز دور شانه ام بود: 
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 مگه من ترسناکم؟ -

 لبخند زدم: 

! دارم فکر یم کنم اگر توی اون - نه ! اما برای من زیاد هسنی

ها رو پخش کنه ؛ کیل  داری کیس باشه که خپی گروه فیلمپی

. فقط کافیه که کنکاش ن و بفهمن   دچار دردرس یم یسر کین

 من گ هستم! 

د و من را   به طرف خودش برگرداند: رس شانه ام را فشر

 خصویص من ندارن و -
ی

اول اینکه اون گروه کاری به زندگ

داری نهایتا چهار  . فیلمپی تو هم قرار نیست تحملشون کنن

پنج روز طول یم کشه و بعد راحتیم . این گروه بر یم گردن 

ینکه اصال برام اهمینی نداره که و من و تو یم مونیم. دوم ا

کنه. من کارام رو واسه کیس توضیح پاپاراتزی  خپی رساین  

ی برای خجالت  ن نیم دم. و مهم تر از همه اینکه تو هیچ چپ 

نداری! هیچ کیس خپی نداره که تو چکار کردی و نکردی. 

تیم لعننی میخاییل شماها رو پنهان کرده بودند. خودت اون

! و حنی اگر اینها رو هم همه بدونن بازم  که بهپی یم دوین 

مهیم. این آشایی که اینجا نی نداره. تو برامبرای من اهمی

ایستاده برای من غریبه نیست ؛ چون کل زندگیش رو یم 
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دونم. دالیلش رو هم درک کردم. پس خییل خوشحالم که 

 کناریم! 

 اشکم رس خورد. درونم داغ بود. گفتم: 

 

 ۷۷۱#پست

 

 

 

 رو آزار یم ده!  ویل خودم-

 چرا؟ -

!  یمچون فکر یم کنم تو پشیمون-  یسر

لبخند زد. دست کشید به موهایم. نوازش گونه و با احتیاط 

 و گفت: 

 

من پشیمون نیم شم! حیس که با تو تجربه یم کنم رو قبال -

 با کیس تجربه نکردم! 
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حس! و در شاید حاال زود باشه برای صحبت کردن از این 

به خاطر تجربه ی تلچن هست که از  ضمن این حس تو 

 اشدنگذشته داری. تجربه ره

ن کرده. اما قرار نیست مدام تکرار بشه   تو رو اینجوری بدبی 

 ! ن  و همه ی آدمها هم شبیه به هم نیسیی

ن حاال هم که  ن بودم. او نیم دانست که من حنی همی  غمگی 

 به آن منظره ی شگرف نگاه یم کردم ؛

خشید. دل بود؛ اختیارش دست کامران  در ذهنم یم در   

ده و سمج گونه او را یم خودش بود. یگ را انتخاب کر 

 خواست . رس بزیر شدم: 

 من یه عشق کهنه توی قلبم دارم. -

عشقی که هرکاری یم کنم دست از رسم بر نیم داره. رهام 

 نیم کنه. 

خویسر هامو زایل یم کنه. فرصتهام رو نابود! عشقی که 

پشت کرده اما هنوز درونم داره رشد دلمو شکونده و بهم 

 از وجودش. خسته یم شمیم کنه. خییل وقتها 
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خییل وقتها متنفر یم شم از بودنش؛ اما بازم نیم تونم 

 ترکش کنم. 

 دست کشید به گونه ام. همانطور آرام و مهربان: 

! من معتقدم که باید به - قرار نیست درونت رو نابود کنن

 خودشوناحساسات کهنه فرصت بدی تا 

. یم دوین   ن  به میل و اختیار خودشون تو رو ترک کین

چجوری اتفاق یم افته؟ آروم آروم ! وقنی تو دوست 

ن و توجه یه آدم جدید رو درک یم کنن   داشیی

 

  . ؛ یم فهیم که یم توین بقیه رو هم دوست داشته بایسر

ن از عشق ورزیدن  ن گایه وقتها دوست داشیی اصال ببی 

ه  . و من به این شانس امیدوارم! اهمیت و دوامش بیشپی

 دستم را گذاشتم روی دستش. 

انگشتان کشیده اش را لمس کردم و روی گونه ام  

دمش:   فشر

ی-  من شاید هم من باید بگم که تو بزرگپی
ی

ن شانس زندگ

 شدی! بهم فرصت بده! باید تالش کنم! 
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چشمانش برق زدند. رسش را جلو آورد و من مشتاق 

 بوسیدنش بودم. 

ان یک مرد، یک آدیم که دوستش داشتم و یم به عنو 

خواستم با کمال میل با او باشم و تجربه اش کنم. شاید 

که خییل دوستش عاشقش نبودم؛ اما خودم هم یم دانستم

 ارم. د

 

 ۷۷۲#پست

 

جبل نمونه ی یک مرد با ادب و اصیل بود. رفتارش با من 

،  آرام و عاشقانه بود. هم آغویسر با او،  بعد از مدتها  تنهایی

برای من پر از امنیت و حس خوب بود. برای منن که بارها 

مورد تهاجم و سو استفاده قرار گرفته بودم. بله سو 

 از زنان تن فروش فرق استفاده! چرا که جریان من با خییل

داشت. من به خواست خودم کیس را انتخاب نیم کردم و 

نتخاب برای پول با او همبسپی نیم شدم. آدمها برای من ا

یم شدند و بعد من را مثل گوشت قرباین در اختیارشان قرار 
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یم دادند. شاید از نظر میخاییل آن مردان متمول و خاص 

ای وحیسر بودند که بیماری بودند ؛ اما از نظر من حیوان ه

های روج اشان را در پس ثروت و رتبه ی اجتماعیشان 

همبسپی شود پنهان کرده بودند. و زین که به اجبار با مردی 

 ؛ روحش به تاراج یم رود. 

در تمام مدیی که با جبل بودم؛ این حس را پس زدم. به 

ن بار کیس را انتخاب کرده ام؛ با  خودم گفتم برای دومی 

یار خودم! و به شکل یک متاع در نظرش نیستم. او من اخت

را دوست دارد و برایم ارزش قائل است و احساسمان دو 

یک طرفه است و حنی اگر  لذیی هم باشد؛ من در آن رسر

هستم!  با تمام اینها وقنی بعد از رابطه او به خواب رفت ، 

من فقط اشک ریختم . جراحت های روحم عمیق بودند. 

 ماه التیام یافته بود ؛ اما روحم چه؟ ۶ر این شاید تنم د

 

 ۷۷۳#پست
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ن بود. جبل مرد مهرباین که  بودنمان در کنار هم اعجاب انگپ 

 جزه وارد زندگیم شده بود. چند روز اولمثل مع

چند ساعنی درگپ  کار بود و من تنها در شهر کوچک و زیبا  

 وقت یم گذراندم. عرصها خودش را به من یم رساند. 

تمان آنقدر خوب بود  به آن کلبه ی زیبا یم رفتیم و معارسر

که حس آرامش گمشده ام را به من بر یم گرداند. حنی از 

ن تجربه ی  عاسقانه اس برایم گفت. از وقنی در این اولی 

ی جز جیبهای خایل اش نداشته و شاگردی  ن دنیا هیچ چپ 

ی  ویی مسیچ که مشپی  زیبای بپ 
پدرش را یم کرده. دخپی

 های پدرش بوده دل از او یم برد  پارچه

تر بودن دخپی هم برایش مساله ای ؛ چندین سال بزرگ

 نبوده ویل دخپی ناگهاین غیب یم شود. 

وع خواندنش همان جا بوده. وقنی از سوز   یم گفت رسر

 دلش یم خوانده. برای التیامش ترانه یم رسوده. 

او روابط زیادی نداشت. برعکس آنچه که از یک آدم 

وف تصور یم کردم! همان رابطه ی نصف و نیمه ی معر 

ش یم  عاشقانه و بعد آنقدر درگپ  و دار درس و کار و هپن
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شته و هم انتخاب برایش سخت شود که هم وقتش را ندا

 یم شده. 

او هرگز انکار نکرد که تالش کرده با زناین آینده ای داشته 

 باشد و نشده! 

 اش برای من ار 
ی

 و یکرنگ
ی

ن سادگ زشمند بود. ما خییل و همی 

از کامران حرف زدیم. اما تالش برای فراموش کردن او کجا 

 و واقعیت خفته در قلب من کجا! 

ه اسگ و پاتیناژ گذراندیم! غذاها را امتحان هفته ی دوم را ب

 کردیم. 

 

 ۷۷۴#پست

 

کت کردیم و چون آنجا دو  در جشن های کوچک روستا رسر

تا آدم غریبه و ساده شبیه به هر توریست دیگری بودیم؛ 

 پیش رو و گذشته را فراموش کرده بودیم. 
ی

 زندگ

 روزی که با جبل در هواپیما نشستم و رایه دیی شدم؛ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3022  

ام بهپی بود. و تصمیم جدی برای اینکه رابطه ام با  روحیه

ه بدهم و جدی ترش کنم. حنی با هم قرار جبل را ادام

گذاشتیم که به لبنان برویم و او من را به خانواده اش 

 من جور دیگری 
ی

معرفن کند.  اما نیم دانستم که پازل زندگ

 چیده شده بود. 

 ه رسیده بود؛  هوای دیی مالیم بود. با آنکه زمستان از را

بستانه به اما رسما در آنجا معنایی نداشت. همه لباسهای تا

تن کرده بودند و به خاطر هوای خوبش،  تعداد توریست 

ها و مسافران چند برابر شده بود. در همان فرودگاه،  از 

جبل جدا شدم. نیم خواستیم توسط پاپاراتزی ها شکار 

ن عکسها از ه مان فرودگاه نشر شویم. غافل از اینکه اولی 

س من با پیدا کرد و خییل زود فضای مجازی را پر کرد. عک

ه و موهای پریشان؛  ن تپ   بلوز سفید و جی 

دم و درست در   در حایل که جبل را در آغوشم یم فشر

ا خانم را  ی که مپ  آخرین لحظه ی خداحافیطن امان. خپی

 دگرگون کرد. 
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 جنان را دشمن و من را تنها تر از همیشه. 

کت شدم و خوشحال از اینکه  وقنی بعد از شش ماه وارد رسر

کت کار یم توانم  به عنوان یک آدم عادی و سالم در رسر

ا خانم را نداشتم.  او مدرکم را  کنم؛ هرگز انتظار رفتار مپ 

 تماشا کرد و بعد با اخم به من نگاه کرد و گفت: 

حنی فکرش رو هم نیم تونستم بکنم که اینقدر زرنگ -

!  بایسر که  با جبل وارد رابطه بیسر

 و ادامه داد: لبم را گزیدم و ناباور نگاهش کردم. ا

- !  تصور نیم کردم کیس که با جبل رفته سوییس تو بایسر

 لب زدم: 

 من کار اشتبایه نکردم! این پیشنهاد جبل بود. -

 پوزخند زد: 

موضوع این نیست که پیشنهاد گ بوده. موضوع کار و -

؛ وجهه ی اجتمایع جبل هست  زیبایی هسنی
 . تو دخپی

ن که خو  ی نوشیی اننده ی معروف روزنامه ها و پایگاه خپی

 لبناین در کنار دخپی گمنام زیبا از سوییس بازگشت. 
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 ۷۷۵#پست

 

 

خپی کوتاه پایان ماجرا نیست! تا اما خودت یم دوین که این

ن و به زودی  ته و توی ماجرا رو در نیارن ول کن ماجرا نیسیی

و این جریان عالوه بر اینکه برای جبل بده،  اتفاق یم افته

 وحیه ات رو ببازی! باعث یم شه تو هم ر 

غرورم شکست. گوی شیشه ای درونم ترک برداشت و 

 تمام امید درونش خاکسپی شد. گفتم: 

ا خانم کیس نیم دونه من چکار کردم و کجا بودم. من - مپ 

به خواسته خودم این کار رو نکردم. حنی شما منو طعمه 

کردین برای پیدا کردن اون باند مخوف. پس منم به اندازه 

یا حنی بیشپی از شما برای این مساله آسیب دیدم.  ی شما و 

 حنی اگر مساله برمال بشه هم توضیحایی براش وجود داره. 

ن کوبید:   دستش را روی مپ 
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چه توضیچ؟ چه بهانه ای یم تونه جبل رو از شایعات -

ست!  من دیشب کیل دعوا و دور کنه! نه امکان پذیر نی

هم نیم کنم؛  اما تو مرافه داشتم با همشم  . چاره جبل رو 

 !  باید عاقالنه رفتار کنن

 تمام تنم به لرزه افتاده بود. برخاستم: 

من نیم تونم کاری برای جبل بکنم. نیم تونم تصمیمش رو -

عوض کنم! اون کیس که پا پیش گذاشت من نبودم! جبل 

ن من و بود! متاسفم مپ   ا خانم ! اما به نظرم این مساله بی 

 جبل هست... 

 مرصانه نگاهم کرد: 

کت بهت نیازی ندارم! و در ضمن - من دیگه توی این رسر

طبق قرار دادی که داشتیم باید هزینه شش مایه که توی 

دازی. البته برای تو بد نشد! چون یه مدرک  رم بودی رو بپر

! هم نصیبت شد. یم توین بری و یه جای د  یگه کار پیدا کنن

 

 ۷۷۶#پست
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آرزوهایم پر پر شدند. تنها کاری که دنیا روی رسم آوار شد. 

ن از  ون رفیی  بود و بپ 
توانستم بکنم ،  لبخند محزوین

ش.   دفپی

در یط  این مدت طرح های زیادی برایش فرستاده بودم. 

استعداد من عایل بود و او قبولش داشت. اما حاال پای 

کت بودند. برادرش در میان  بود.  طرح هایم به نام رسر

 رفت و من دست از پا درازتر بودم.  سودش به جیب او یم

گیج و یی هدف رفتم تا لب دریا. همانجا روی شن ها 

 نشستم. 

ن سخت تر از آن   مردم شاد و بچه ها را نگاه کردم. همه چپ 

بود که فکرش را یم کردم. حاال عمال بیکار هم شده بودم. 

ا خانم  را رسزنش نیم کردم ویل حق خودم هم نیم مپ 

 به من پشت کند. دانستم که اینط
ی

 ور  زندگ

 

به خانه رفتم و برای  جبل پیام فرستادم که ؛ حتما به 

ن کردن آپارتماین  دیدارم بیاید. تمام وقتم را ضف تر و تمپ 
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کردم که در نبودن من و جنان بهم ریخته بود. جبل با یک 

 ن را در آغوش کشید  و گفت: دسته گل زیبا آمد. م

 دلم برات تنگ شده بود! -

 ابش را ندادم. عقب کشید و نگاهم کرد: جو 

 چرا رنگت پریده؟-

 لبخند زدم: 

 خواهرت اخراجم کرد ! -

 ابروهایش باال پریدند . باورش نیم شد! 

؟ چرا ؟ مگه یم شه؟-  جر

ن را برایش تعریف کردم. هر دو دستش را گذاشت  همه چپ 

ه ماند. گفتم: روی شقیقه ه ن خپ   ایش و به زمی 

ا خانمه! -  حق با مپ 

 

 ۷۷۷#پست
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 رسش را باال آورد و متعجب نگاهم کرد: 

؟ با یه مخالفت پا پس کشیدی؟- ن  همی 

ن تکان دادم. درونم در حال مبارزه بودم:   رسم را به طرفی 

 من نیم خوام باعث یی آبرویی تو بشم! -

؟ هان؟-  چه یی آبرویی

چکار کردی و نکردی؟ اون یه جریان توی  گ یم دونه که تو   

گذشته بوده. من باهاش کنار اومدم. آشا ! نباید پا پس 

. من دیشب کیل دعوا کردم و بهش هسدار دادم به تو  بکیسر

ا تو رو اخراج کرده.  حرفن نزنه.  اصال مهم نیست که مپ 

 خودم واست یه مزون اسم و رسم دار یم زنم. 

ا پرداختبدیه ت   یم کنم. اون اجازه نداره توی  رو به مپ 

 من و تو دخالت کنه. اصال چرا دیی بمونیم؟ یم ریم 
ی

زندگ

وت. خونه ی من اونجاست.   بپ 

ن را یم خواست مثل داستان های آبگ  آه کشیدم. همه چپ 

 رسیال ها و رمان ها حل کند. مرصانه گفتم: 
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 سیاه من -
ی

ا خانم که از زندگ این راه حلش نیست. وقنی مپ 

داره مخالفه یعنن اینو به گوش خانواده ات هم یم  خپی 

رسونه و من شک دارم که اونقدر روشنفکر باشن که 

 براشون مهم نباشه. 

بعد من چطور با پدر و مادرت روبرو بشم! اینها من  عذاب 

 امشم. یم ده. حالمو بد یم کنه. من دنبال آر 

برام  نه یم خوام تو برام مزون بزین و نه یم خوام کار شافی  

  !  بکنن

 با عصبانیت و صدای بلندی گفت: 

 پس رابطه ی من و تو جر یم شه؟ -

رابطه ای وجود نداشته. یه تعطیالت بوده و تموم.  تو مرد -

 خویی هسنی 

 

. مهربون و اصییل و من حاضن نیستم زندگیت رو به خاطر 

. نیم خوام موقعینی   من خراب ! نیم خوام آسیب ببینن کنن

م.  که با خون جگر  ن بپی  ساخنی رو از بی 
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شانه هایش فرو افتادند. برخاست و یی حرف از خانه ام 

ون زد. انتظارش را نداشت. فکرش را نیم کرد که مبارزه  بپ 

 نکنم. 

 

 ۷۷۸#پست

 

 

 

نداشتم. من تمام شب را اشک ریختم. من جان مبارزه کردن

ن به آرامش نیاز داشتم. جان من در این سالها ته کشیده م

 مستهلک و خسته بودم. بود. 

سه چهار روز از جبل یی خپی بودم. قهر کرده بود و یا هر 

 نیامد و تماس هم نگرفت. چه اصال به رساغم

صبح زود بود که زنگ را زدند. با خوشحایل دویدم به طرف 

دست و با عبا و  در و بازش کردم. جنان بود! ساک به

ن جنان آنقدر حجاب. با آنکه منتظر جبل بودم ؛ اما از دید

خوشحال شدم که جبل را فراموش کردم و جنان را سخت 
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در آغوش کشیدم.  اما او رسد رفتار یم کرد. دستش را 

کشیدم و ساک را گرفتم . وارد خانه شدیم در را بستم و با 

 شادی گفتم: 

 شد جنان! تموم-

 د و نگایه به رس تا پایم انداخت: رس تکان دا

 شد! آره تموم-

یش شده بود. عبا را  شادیم یکهو  ن پر کشید . جنان یک چپ 

ون آورد و روی کاناپه نشست. الغر شده بود. یی  از تنش بپ 

 حوصله و خسته بود. گفتم: 

االن چای دم یم کنم. داشتم از تنهایی دق یم کردم. به من -

 نون های اینجا عیب و غریبه! اجازه ی مالقات ندادن . قا

خانه رفتم ن ن درست ک به آشپر ردن چای و آوردن و حی 

ی یم تواند او را اینطور تنقالت به این فکر کردم ن که چه چپ 

رنجور و ناراحت کند. چرا من را تحویل نیم گرفت! مگر 

 نباید این من یم بودم که از او رنجیده باشم؟ 

ه و خشکش را به سالن رفتم و مقابلش  نشستم. نگاه خپ 

 دوخت به صورتم و با حالت طلبکاری گفت: 
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 گ با جبل بودی؟از  -

 پلک زدم. حرفها در گلویم ماسیدند. دوباره گفت: 

؟ چرا نگفنی - ن چرا به من نگفنی که باهم در ارتباط هستی 

 رابطه اتون فراتر از دوسنی هست و عاشق شدین! چرا؟! 

ردی بود که یم دیدم گریه اشکش رس خورد. از معدود موا

 یم کند. گفتم: 

و توی زندان بودی! من بخدا یکهویی پیش او مد. وقنی ت-

متوجه نیم شم که کجای این جریان برای تو ناراحت کننده 

 هست! 

 

 ۷۷۹#پست

 

 

ن تکان داد و اشکش را یه شدت با دستش  رسش را به طرفی 

 پاک کرد: 
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کارم و بهم ناراحتم چون تو دوست من بودی. تنها کس و  -

 افتاده. بعد من از خپی ها باید بفهمم. 
نگفنی که چه اتفافی

 ینقدر موذیانه رفتار کردن برام عجیبه! ا

دلخور شدم. داشت زیاده روی یم کرد. من با آن هه آسینی 

که به خاطر مخقن کاری او دیده بودم ؛ اما رفاقتم را 

 ازجحیت داده بودم و حرف نیم زدم. 

 دم و گفتم: دستم را باال آور  

 چند لحظه ساکت باش فریماه! -

 با عصبانیت گفت: 

 

! از اون اسم فریماه متنفرم! اسیم که پدر  من جنان هستم-

ن برام ارزیسر نداره.   و مادر ناالیقم روم گذاشیی

 باشه... آروم باش! -

هر دو ساکت شدیم . نفس تازه کردم و با لحن آرام تری 

 گفتم: 
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ندادم. این جبل بود که به من من رفتار موذیانه ای انجام -

نیم شاید عالقمند شد. و پا پیش گذاشت. گفت امتحان ک

به نتیجه رسیدیم. گفت تو آسیب دیده ای و من یم خوام 

بهت آرامش بدم. تالش کردیم  و من با اینکه ... آخ خدایا! 

با اینکه عشق کامران توی قلبم رسوب کرده ویل یم 

! یم د
ی

جبل از رس من زیاده. یم ونمخواستم برگردم به زندگ

 الیقش نیستم ؛دونم

 

 ۷۸۰#پست

 

 

عا دل منو به دست آورده. تنها مردی که توی اما اون واق

این سه سال،  مثل یه زن ارزشمند با من رفتار کرده ، جبل 

 نور امید رو توی دلم روشن کرد. بوده. اون

ماتم شده بود. لبهایش تبدیل شده بودند یک خط باریک . 

ن بغضم را گرفته بودم. گفتم: ب  ه زور جلوی شکسیی
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ا خانم  چرا هیچ کدومتون منو الیق- آرامش نیم دونید؟ مپ 

منو اخراج کرد. چون با برادرش بودم. تو منو مواخذه یم 

کنن چون با دوستت بودم. اما یگ از شماها پیش خودتون 

فکر کردین که من ناخواسته و به اجبار پا به اون سیایه 

م؟ یکیتون فکر کردین که من چه آسینی دیدم؟ چه گذاشت

همتون یه تیم بودین که منو زجرها کشیدم؟ در حایل که 

طعمه کردین ! تو رفیق شفیق من  از من به عنوان طعمه 

؟  استفاده کردی! چطور تونسنی

 رسد و خشک و یی روح نگاهم کرد: 

- . مجبور بودم دم نزنم. من نیم خواستم تو طعمه بیسر

میخاییل نقشه کشید و تو رو برد توی این راه. یم دوین 

دادم. چون دوستم داشت و چرا؟ چون من بهش جواب رد 

تحلش کنم. الگ جلوی هه نقش بازی یم من نیم تونستم

کردم که مثال دوست و همکاریم ویل ازش متنفر بودم. نیم 

اجبار با من باشه . اما یم تونست اذیتم کنه! و تونست به 

کرد. به خدا قسم من توی اون کار نقش نداشتم. حنی وقنی 

م دیگه همکاری نیم کنم. برگشتم دیی به تیم پلیس گفت

 صدها 
ی

ن نیم توین زندگ چون پای تو در میون بود. گفیی
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. هر بار که تو رفنی من  دخپی رو به خاطر یه نفر خراب کنن

جر کشیدم. هر بار که آسیب دیدی منم آسیب باهات ز 

 دیدم. االن هم نیم تونم بهت ثابتش کنم. 

 برخاست: 

ا خانم حرف یم زنم.  اما ه- یچ وقت بابت جبل خودم با مپ 

 نیم بخشمت!  

به اتاقش رفت. دلم زیر و رو شد. معده  درد شدیدی به 

 ام یگ یگ یم رفتند و من 
ی

رساغم آمده بود. آدمهای زندگ

 تنها یم ماندم. 

 

 ۷۸۱#پست

 

 

رابطه ی من و جنان رسد شده بود. کاری به کار هم 

ا خانم من را قبول نکرد و جبل دور شده بو  د. نداشتیم. مپ 

ا خانم کال قید من را زده چون روی نقطه ی  جنان گفت مپ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3037  

. جبل تنها یک پیام  حساس زندگیش دست گذاشته بودم

 داده بود: 

وت. حال پدرم خوب نیست! من برای چند روز یم -  رم بپ 

با آنکه از من دلخور بود اما دلش نیامده بود یی خپی برود. 

چطور او را تمنا  خدا یم داند در رس و قلبم چه یم گذشت و 

یم کردم. باالخره از تنهایی رو آوردم به مریم. بعد از هفت 

 ماه با او حرف زدم. 

 یم کرد. اما اوضاع زندگیش نرمال شده بود و تنها 
ی

زندگ

 کماکان همش عماد بود.  با خجالت گفت: 

راستش فرداد خییل دور و ورم یم چرخه. خییل اضار یم -

ه تا جدا بشم . اما من نیم  کنه . حنی گفت برام وکیل یم گپ 

م.   خوام ازش کمک بگپ 

ه ببخشیش! -  بهپی

نیم تونم. از طرفن حرفهای خاله و غرورش رو نیم تونم -

 کنم. فراموش  

 سکوت کردم. خندید: 

؟ کیس توی زندگیت نیومده؟-  تو چکار یم کنن
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بدون لبخند مهربان جبل در برابرم جان گرفت. حس کردم

 برایم 
ی

 سخت و طاقت فرسا خواهد بود. گفتم: او زندگ

 نه! من درگپ  کارم! -

 مریم گفت: 

آشا اگر به خاطر گذشته ات و کامران شانس رو از خودت -

؛ این    کار رو نکن! یم روین

 قلبم آرام یم تپید: 

 چرا؟-

ی توی پاریس وارد رابطه - فرداد یم گه که کامران با یه دخپی

ی ماه یک هفته شده. آخه پروازهاش اینطوری شده که تو 

 ای رو پاریس یم مونه

 

 ۷۸۲#پست
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پلک زدم و حالم دگرگون شد. با ته مانده ی جاین که 

 داست از دست یم رفت گفتم: 

 نکنه برگشته به آواز! مگه نگفنی آواز پاریسه؟-

 مریم مکث کرد. انگار فکر یم کرد. بعد گفت: 

ن نه ! محاله! کامران از آولز متنفره! من مطّمنم که او -

 دخپی ایراین نیست! 

 به پیشانیم: دستم را کشیدم

 خوشبخت باشه! -

پس تو هم به فکر خودت باش! کامران کیل دنبالت اومد و -

ن شده که دوستش نداری و تو پسش  زدی! االن مطمی 

 جدیدی داری. پس سغ کن یه آدم 
ی

نبخشیدیش و زندگ

خوب پیدا کنن که کنارت باشه. به هه ثابت کن که خاله 

 دی حرف نامویس پشت رست زده. بیخو 

ی رو به کیس ثابت کنم. هیچ کدوم از - ن من نیم خوام چپ 

! فقط تو و آدمهای اونجا برام اهمینی ندارن. حنی مامان 

. برای مهم بودن فرداد هم دالیل  ن فرداد برام مهم هستی 

 خودمو دارم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3040  

 چه دلییل؟ -

 نیم خوام درباره اش حرف بزنم! -

 باشه! -

اره اصلیم هست. سیو کن و هر وقت مریم  این شم-

خواسنی پیام بده و زنگ بزن. اما امانت دار باش . من 

روزها خییل تنها  تمایل ندارم با کیس جز تو حرف بزنم. این

 هستم و جز تو به کیس اعتماد ندارم. 

 نگران شد: 

ی شده؟- ن  چپ 

 نه! -

 بحث اضافه تر نکرد. گفتم: 

ایی واست آدرس خونه ات رو برام بفرست . یه چ-
ن پ 

 خریدم. 

تشکر کرد و اینطور مکالمه امان تمام شد. باید یگ را کنارم 

هیچ گزینه ای تا با او درد و دل کنم. جز مریم نگه یم داشتم

. هفته به آخر نرسیده بود که جریان جبل را به او  نبود 
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اما  گفتم. حنی عکس دو نفره امان را برایش فرستادم

ن کردم. نگفتم که من را به خاطر بخیسر از واقعیت را پنها

اشتباهاتم نیم خواهند. گفتم چون لبناین نیستم و آدم 

. مریم ساده دل سطح باالیی نبوده ام. من را نخواسته اند 

قبول کرد و آنقدر من را تشویق کرد به اینکه پا پس نکشم و 

من باالخره دل به دریا زدم و به جبل زنگ زدم. جواب 

 م دادم: تلفنش را نداد. پیا 

سم. -  سالم جبل جان! خواستم حالتو بپر

مم یم شد. بالفاصله  بیشپی از این نتوانستم بنویسم. رسر

 جواب داد: 

برنامه پخش زنده ست. بعدا حرف یم زنیم  LBCبزن کانال -

 عزیزم. 

ل و تند تند کانال ها را و قطع کرد. هجوم بردم به طرف کنپی

نشسته بود. پا رو پا رد کردم. آنجا بود روی مبل چرم سیاه 

ه ای که یقه  اهن تپ  انداخته بود با کت و شلوار سیاه و پپ 

الیمش اش را باز گذاشته بود. ژست شیگ داشت. لبخند م

 اس او را جذاب تر کرده بود. شوی 
ی

و ته ریش هیشگ

تلویزیوین معروفن بود. جمعیت هنوز هم برایش دست یم 
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را به گونه ی زدند. من جلوی تلویزیون نشستم. من او 

دیگری یم شناختم. مثال یم دانستم دستانش چطور یم 

توانند نوازشگر باشند و تسخپ  کنند. لبهایش چطور یم 

زمرمه کنند و ببوسند. نگاهش چطور یم تواند توانستند 

ی یم برق بزند و خواستار باشد. یم دانستم ن چه خوب آشپر

یل کند، چه خوب همدیل یم کند. چطور چشمانش پر و خا

یم شوند و چگونه حایم یم شود. به خودم که آمدم دیدم 

اشکم جاری شده.  تمام کلماتش را به دقت گوش کردم. 

واست ترانه ای بخواند. برخاست. و بعدتر مجری از او خ

وع کردند و او گفت:   میان سن رفت. گروه موسیقی رسر

دوسنی دارم که معنای اسمش راسنی و پایک ست. اما -

 مهمون زندگیشه. یم خوام با این ترانه چندیست رسآسی
ی

مگ

 که خییل بهش یادآوری کنم

 برام عزیزه. 

 زار زدم. او برای من یم خواند. برای من! 

 

 ۷۸۳پست#
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حرف زدیم. جنان نیامده بود. این آخر شب زنگ زد و با هم

 روزها نیم دانستم کجاست و چکار یم کند. به جبل گفتم: 

 من ترانه خوندی! باورم نیم شه ! تو برای -

 خندید: 

 خییل برام با ارزیسر آشا. از نظر من تو رو راست و پایک! -

ن گفتم:   اندوهگی 

 من پاک نیستم! -

 من مثل خورشیدی عزیزم! تو برای -

 چشمانم را بستم: 

 جبل! یم خوام دنبال کار بگردم-

 ازت پشتیباین یم کنم. بهت گفتم-

وی پاهای خودم نه ! از تو این توقع رو ندارم. یم خوام ر -

 بایستم. 
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ا ... من هنوزم یم تونم-  پیش مپ 

 حرفش: پریدم میان

ن که هزینه اون سفر رو نگرفت خییل ارزشمنده- . نیم همی 

. نیم خوام مننی روی رست باشه!  خوام کاری بکنن

ن  بیشپی از این جبل من...من دوستت دارم. نیم خوام بگمببی 

م یه مدت بگذره هست. اما تو مایه آرامشم شدی! یم خوا

 و بعد دوباره شانسمون رو امتحان کنیم. 

! باشه قبول . هر وقت - من دلم نیم خواد تو اذیت بیسر

 وری همدیگه رو یم بینیم. اومدم دیی یه ج

 تاکید کردم: 

 حنی جنان بفهمه! نیم خوام-

 آخه جنان چش شده؟ اون که دوست ما بود! -

 نیم دونم! -

ن درست یم شه . یه روزی هویل بهت قول یم دم- مه چپ 

! قول یم دم که  حنی تو اون مرد رو هم فراموش یم کنن

 عاشق همدیگه یم شیم! 
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ی

 اش، قد و باالیش و چشمان کامران ، آن اخم همیشگ

 که او را برایم دست 
ی

عشق! عشقی آمیخته به دلشکستگ

 نیافتنن کرده بود. به زحمت گفتم: 

 جبل! امیدوارم-

 

 ۷۸۴#پست

 

 

شد آخر هفته ی جدید. اما این بار  من به قرار من و جبل 

ووت یم رفتم.   بپ 

و پیش خودم قرار گذاشتم تمام تالشم را برای فرامویسر  

 کامران بکنم. 

به لطف جبل معرفن نامه ای از ریما خانوم داشتم و مدرگ 

 که هر جایی قبولش یم کردند. 

 حاضن  کل روزها را به دنبال کار یم گشتم. باالخره یک مزون

 خط 
ی

به استخدامم شد . یک برند لباس هندی  که تازگ
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لباسهای خلیچی و مجلیس اش را راه انداخته بود.  با  تولید 

سه طراح و ده خیاط هندی. من تنها ایراین آن مکان بودم. 

ه روی هندی بود. قرار شد از اول ماه  ن صاحب مزون زن سپی

وع به کار کنم.  ده روزی وقت داشتم . ده جدید میالدی رسر

 روزی که انتظار داشتم با جبل به نتایج خویی برسم. 

پخته بود. نرم تر و خوش اخالق تر از  شب جنان شام آن

ن ناباوری من او که عامل  همیشه به نظر یم رسید. در عی 

کت مانده بود و حنی ارتقا شغیل  ها بود در رسر ن خییل چپ 

 خویی داشت. در حایل که من دور انداخته شده بودم. مدام

 یم گفتم  که جبل ارزشش را داشت! به خودم

ن گفت  : جنان رس مپ 

کت و رساغ تو رو یم گرفت! -  امروز یه مرد اومده بود  رسر

 متعجب نگاهش کردم: 

من هیچ آشنای مردی ندارم. و با تمام اون آدمهای دو -

کت هم قطع ارتباط کردم.   روی رسر

 شانه باال انداخت و قاشقش را پر از برنج کرد: 
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و توی یگ از مجله های مد دیده بود. رساغتو یم عکست-

 گفت کار مهیم باهات داره! گرفت و یم  

 که شاید یم خواد استخدامت کنه. فکر کردم

تالش یم کردم که اضطرابم را نفهمد. خورشت روی برنجم 

 ریختم: 

من کیس رو نیم شناسم. اونجا هم دیگه کار نیم کنم. -

یم شه و یم ره! کار هم  که هر گ هم باشه ناامید مطمئنم

ن کار رو انجام پیدا کردم. من یه طراح لباسم  و ف قط همی 

 یم دم. مجله ی مد و مدل شدن هم هرگز عمیل نیست. 

 کالم گفت: یک

 نیم دونم! -

 

 ۷۸۵#پست

 

 

 کیم نوشیدین خورد و گفت: 
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ینن کار جدیدت رو گ یم دی؟-  خب حاال شپ 

 هروقت بخوای! -

 ! هر جا من انتخاب کردم-

 زیر چشیم نگاهش کردم: 

! جای خایص مدنظرته-  ؟هر جا تو گفنی

 رس تکان داد: 

 رستوران اتمسفر چطوره؟-

 چشمانم را گرد کردم: 

- !!!  چه انتخایی

 به من چه! خودت گفنی هر جا که من بگم! -

 باشه! -

 برخاست: 

! فکر نیم کردم-  قبول کنن

 بعد ژست خایص گرفت  و دستانش را در هوا تکان داد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3049  

برج خلیفه. توی ابرا و جای آدمهای خییل  ۱۲۲بقه ی ط-

پولدار با اون غذاهای اعیوین و عجیب و گرون! زیادی 

 واست خرج بر یم داره ! 

 پوزخند زدم: 

ون خب باالخره اون- پولهای کثیف رو همینجوری باید بپ 

 ریخت... چون قصد ندارم نگهشون دارم! 

 فت. مات نگاهم کرد . رسی به تاسف تکان دادو ر 

ن کردم وع به جمع کردن مپ  . خییل وقت از اشتها افتادم و رسر

بود که یم خواستم تصمیم درسنی برای پویل که از تن 

فرویسر اجباری ام به آن آدمهای کثیف به دست آورده 

بودم را جوری خرج کنم. مثال به نیازمندی کمک کنم و یا 

 ضف کاری انسان دوستانه کنم. یم خواستم از آن به بعد 

نج خودم. حنی  ن و حالل در بیاورم. حاصل دسپی  اگر پول تمپ 

 کم بود  هم اهمینی نداشت. 

به دور و ورم نگاه کردم. به آن آپارتمان لوکیس که با جنان 

یک بودم. به جایی که برای هر درهم آن زجر کشیده  رسر

بودم. ریما خانم هم پول طراج هایم را نداده بود. و آن 
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اب جنان ریخته بود ؛ نیم توانستم بخیسر را هم که به حس

رودربایسنی باعثش بود! شاید هم  طلب کنم! شاید یک

ن تنها رفیقی که بد کرده بود . شاید حس  دوست داشیی

که به تنهایی ام و ... اما هر چه بود؛ هر چه تالش یم کردم

 او بگویم نیم شد! 

ین لباسمان را تن کردیم و شیک و  شب بعد هر دو بهپی

ن آرایش کر  ده رایه رستوران شدیم. تصمیم داشتم در حی 

وت و شام خور  ن به جبل، رفتنم به بپ  دن به او راجع به رفیی

بدیه که داشت بگویم. باالخره باید تمامش یم کردم. 

 به او کافن بود. 
ی

 وابستگ

از نمای آخرین طبقه ی برج خلیفه تمام چراغهای شهر دیی 

فرا گرفته  یم درخشیدند. انگار شهر را خوشبخنی محض

ویاهایشان به بود. انگار آرمان شهری بود که همه در ر 

دنبالش بودند.  کیس چه یم دانست در خانه ها و کاخ ها و 

ان یی گنایه به قعر 
خیابان ها چه یم گذرد. چه دخپی

نابودی یم روند. چه زد و بندهایی هست  و چه کساین 

مان پشت پنجره در سالن آرزوی مرگ ن یم کنند. مپ 

تصایص بود.  فضای نیمه روشن و شیک و آهنگ مالیم اخ
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غذای  مخترص اما خاص! جنان عاشق اینطور جاها بود. و 

! اما آنچه من یم  عاشق زرق و برق و  توهم خوشبخنی

ن   آرام و متوسط بود. و امنیت اولی 
ی

خواستم  یک زندگ

 گزینه ام برای  آرامش! 

تش در غذای اصیل را تمام یم کردیم و جنان از موقعی

کت یم گفت:   رسر

ن خوبه! اون سخنی - ها ارزشش رو داشت. االن همه چپ 

اون لحظه هایی که توی زندان بودم و اشک ریختم و منتظر 

موندم. من به خودم افتخار یم کنم آشا! چون خییل ها رو 

ا خانم هم زیر قولش نزد. من شک ندارم که  نجات دادم. مپ 

فت یم اگر تو هم به جبل نزدیک نیم شدی خی یل  پیشر

 کردی! 

به من را فراموش چه خودپسندی داشت! چطور آسیب 

 کرده بود؟! بدون آنکه نگاهش کنم ، گفتم: 

افتم و - کت رسر پشیمون نیستم بابتش. من توی اون رسر

روحم رو هدر دادم. بازیچه شدم. وسیله ی انتقام شدم. 

 آشنایی با 
ن آسیب دیدم و شاید تنها حاصل خوبش همی 

 جبل بود! 
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ه اس  دو سیاه رسم را باال آوردم . نگاهم یم کرد. چشمان تپ 

 چاله ی عمیق و ناخوانا بودند: 

من نیم خوام جبل رو از دست بدم. فکر یم کنم که مایه -

ی آرامشم خواهد بود. کامران برای همیشه تموم شد. نیم 

عشقم بهش تموم شده. اما حنی اگر منطقی هم بخوام گم

صل من و کامران امکان پذیر نیست. بهش نگاه کنم؛ دیگه و 

با کیس وارد رابطه شده. این یعنن قید  مریم گفت کامران 

منو زده. آدم بعیصن وقتها باید قبول کنه که عشق ناکامه. 

من یم خوام با جبل به یه نتیجه خوب برسم! موقعیتش ، 

ثروتش و امکانات و شهرتش اصال برام مهم نیست! اونچه 

ن من! برام با ارزشه شخصی افش به دوست داشیی  تشه و اعپی

 

کدر شده بود. انگار پوستش مرده بود .   رنگ چهره ی جنان

د:  ی این میان اشتباه بود. لبهایش را به هم فشر ن  چپ 

خب! به نظر من جبل آدم اشتباهیه. تو یم توین یه نفر رو -

 آرویم 
ی

. یعنن اگر قراره زندگ در حد و اندازه خودت پیدا کنن
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! شهرت  رو تجربه کنن  و راحت بایسر باید از جبل دور بموین

ی هست که سلب آرامش یم کنه! ! اون چ ن  پ 

 تقال کردم تا گفتم: 

جنان تو به جبل عالقه داری؟ شاید دوستش داری که -

 !  اینطور مخالف منن

 با تعجب گفت: 

نه! هرگز ! جبل فقط دوست منه. اونم دوسنی که بهم -

کیل هم برام هزینه   کمک کرد ترفی کنم. البته این ترفی 

داشته. تجربه های بد و اتفاقات ترسنایک که هیچ وقت 

 تصورش رو نیم کردم. 

ل کنم. بلدم پامو اندازه گلیمم دراز کن.  من بلدم خودمو کنپی

 یمت دراز تر کردی ! دوستانه بهت یم گم که پاتو از گل

- 

 

 ۷۸۶#پست
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وت! من اینطور فکر نیم کنم. دو روز دیگه دارم یم رم بپ  

 یم خوام شانسمو امتحان کنم و به خودم فرصت

ن مردی که بعد از سالها بهش اعتماد کردم رو   دوست داشیی

 بدم. 

جوایی نداد! رس به زیر مات بشقابش شد. و من به 

ه کردم. چند دقیقه ی بعد چراغهای رساب گونه ی شهر نگا

کیس سالم کرد. وقنی رسم را چرخاندم؛ از آنچه یم دیدم 

 به تپش شدیدی افتاد! قلبم 

 جنان به من و بعد به او نگاه کرد. من بر خاستم : 

 شما؟-

ه روی الغر اندام در کت و شلوار مرتبش و با آن  ن مرد سپی

 چشمان ریز دکمه ای برایم ترسناک بود: 

 

 ا با من بیا! شیخ منتظرته! بله من!  لطف-

 ترسیده به جنان که متعجب بد چشم دوختم. او گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3055  

 کیه؟  این آقا -

 من شانه باال انداختم و جدی رو به مرد گفتم: 

لطفا از شیخ عذر خوایه کنید ! من تمایل ندارم -

 ببینمشون! 

 مرد رسد و یی روح و اتوماتیک وار گفت: 

ن نیم شه! کیس اجازه نداره دستور شیخ - رو رد کنه! همی 

ن اشغال  حاال با من بیا!  دور و ورم را نگاه کردم. فقط دو مپ 

 د. ماجرا را فهمیدم!  رو به جنان گفتم: شده بو 

 تو یم دونسنی نه؟-

 جنان نیم نگایه به مرد کرد: 

متاسفم ! اما تهدیدم کردن! شیخ یم خواد باهات حرف -

 ! ن  بزنه همی 

همراه شدم. چون یم رنجیده پشت کردم به جنان و با مرد 

 دانستم چاره ای جز این ندارم. 

 

 ۷۸۷#پست
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خیانت کرد. یک بار دیگر من را  جنان یک بار دیگر به من

تقدیم کرد. اما من هیچ راه فراری نداشتم.  شیخ در بخش 

 خییل خصویص که پشت پاراوان شیگ بود پشت
ی

ن بزرگ مپ 

نشسته بود. برعکس آن شنی که با او مالقات کرده بودم ؛ 

ه اش  اهن و کراوات تپ  کت و شلوار شیگ تنش بود. پپ 

 د. تر کرده بو ستش را روشنپو 

موهایش مرتب بودند و سبیلش هم رس جایش بود. 

چشمان نیمه گرد؛  اما درشنی داشت و ابروهای پر و سیاه 

رنگ . لبخند مالییم روی لبهایش بود نگایه با رستاپایم کرد 

 و مرد الغر اندام 

صندیل را برایم عقب کشید تا بنشینم. من زیر لب 

 خورد و گفت:  . کیم از نوشیدین اش را و نشستمکردمسالم

 چند وقنی دنبالت یم گشتم! -

 دیی نبودی؟
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ترسیده بودم. احساس یی کیس یم کردم. انگار از چهره ام 

 پیدا بود که شیخ گفت: 

س! چرا رنگت پریده؟-  نپی

 

 ۷۸۸#پست

 

 

 لبم را با زبانم تر کردم. قلبم انگار در گلویم یم تپید. گفتم: 

 کنم. در واقع جناب شیخ! من دیگه برای میخاییل کار نیم-

مجبور بودم که به کاری که گفته بود تن بدم. اون از من من

کیل مدارک مایل داشت. ترسونده بودم و تهدید به 

ن مجبور بودم اون کارها رو بکنم. مرگم کرده بود. برای همی 

؟ االن دیگه تریس ندارم و نیم  ن خوام اجباری بود! متوجهی 

 مسایل باشم. هرگز توی این

در هم رفته بود. با دقت من را واریس یم کرد.  اخمهایش

 بعد با جدیت گفت: 
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کجا   فکر یم کنن من تمام اینها رو نیم دونم؟ حنی یم دونم-

که با اون خواننده ی بودی و چکار کردی . حنی یم دونم

 لبناین وارد رابطه شدی! 

ان نگاهش یم کردم  : متعجب و حپ 

 جنان... -

ی که جنان کدوم خریه؟ من یگ از - ن بزرگان این مملکتم! چپ 

من بخوام رخ یم ده. اگر یه اشاره کنم ؛ نه اثری از تو یم 

 مونه و نه او مرتیکه! 

در مخمصه افتاده بودم. انگار قرار نبود روی خوشبخنی را 

یم لرزید. شیخ نفس پرقدرتش ببینم. رس بزیر شدم چانه ام

ون  داد و گفت:  را بپ 

 بیارم! حرف دلمو به زبونمشکل من اینه که نیم تونم -

رسم را باال آوردم و نگاهش کردم. لبخند مالییم زد و 

 نگاهش مهربان شد: 

من از همون شب از تو خوشم اومده. چون یه جور -

! شبیه به کساین که قبال دیده بودم ! متفاویی هسنی نیسنی

 خییل ثروتمند! نیم گم من آدم ر نفوذ و ثروتمندی هستم. 
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. تو رو صیغه یم کنم برای یک سال! هر حروم با من بایسر 

ین  جر بخوای به پات یم ریزم. جواهرات ، پول ، بهپی

ین ین تفریحات. سفرها، بهپی ! زیباترین لباس ها. بهپی ن ماشی 

هایی که حنی توی خواب هم ندیدی ! 
ن  چپ 

ه نگاهش یم کردم. او چه یم دانست که من هن وز در خپ 

ردی را دوست که نداشتمش و مدرد عشقی یم سوختم

ن برایش داشتم که قرار بود باز هم  نداشته باشمش! همه چپ 

 مادیات بود! 

 دوباره گفت: 

اییط - ؟ هیچ موردی برات پیش نمیاد! من بنا به رسر موافقی

دور از همشم و پشهام هستم. یم خوام یه زن کنارم باشه. 

و بهش اعتماد دارم و اونم به من  کیس که مخفیانه با منه

داره. خانواده ات رو اغنا یم کنم. خودت رو هم.   اعتماد 

؟ من رو هم که یم بینن نه نقص دارم و نه جر از این بهپی

 کم! 
ی

ی از مردانگ ن  چپ 

سم:   به زحمت جرات کردم بپر

؟-  و اگر نخوام جر
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 به پشنی صندلیش تکیه زد و خشک و جدی گفت: 

جواب رو االن نده! برو بهش فکر کن! من صپی یم کنم تا -

! ر   ابطه ات رو با او خواننده تموم کنن

اما من نظرم عوض نیم شه! من و جبل قرار ازدواج -

 گذاشتیم! 

 پوزخند زد: 

 تا من نخوام هیچ اتفافی نیم افته! -

ن روز و ساعت یم بینمت!  ن جا و همی   هفته ی دیگه همی 

ه برخاست و یی توجه ب ه من راهش را کشید و رفت. من خپ 

ن و غذاهای رنگار   که دست نخورده بودند به ی مپ 
ی

نگ

 ام فکر یم کردم
ی

 بیچارگ

 

 ۷۸۹#پست
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 کرد و 
ی

جنان در چشمم سیاه شده بود. کل راه را او رانندگ

من سکوت کردم. هر چه پرسید جواب ندادم. باالخره 

 حرافن اش عصبانیم کرد و داد زدم: 

کن جنان ! منو رواین کردی! تو چه دشمنن با   بس کن! بس-

ا منو تقدیم شیخ کردی؟ چرا به دروغ نگفنی من داری؟ چر 

من با جبل ازدواج کردم؟ چرا منو انداخنی توی ورطه؟ 

 اصال چرا من؟ باور نیم کنم که باز هم به من رحم نکردی! 

جنان  رنگش پریده بود. چشم از اتوبان بر نیم داشت . اما 

 گفت: 

نو مجبور کردن! اون خودش همه چیو یم دونست. حنی م-

ش همه ی اینا رو گفت. توی رم  هم دنبالت بود! اون مبارسر

ا خانم با شما مخالفه. من گ هستم  حنی میدونن که مپ 

آخه؟ به من چه؟ تو رفنی باهاش و به دهنش خوش 

ی دارم؟ هان؟  اومدی! پن چه تقصپ 

 جیغ کشیدم: 

 ری! تو چشم خوشبخنی منو ندا-
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! چون تو جبل رو یم خوای! من  چون تو عاشق جبل هسنی

 یه مانع بیشپی نیستم! 

؟ -
ی

یم آشا! من چه کار کردم که تو اینو یم گ  خییل یی رسر

جبل واسه من یه دوسته. من مثل تو ندید و بدید نیستم 

 که زود دل بدم! 

ناباور نگاهش کردم. خندیدم. بلند و عصنی و بعد سکوت 

 پشت سکوت. 

رف زدن با جنان فایده ای نداشت. او که تمام بدبخنی و ح 

نداشت  و اگر نیم بارهای من را دیده بود؛ اگر باورماج

 دانست که دیگر نیاز به توضیح نبود! 

 

 ۷۹۰#پست

 

 

افت سکوت از یی آبرویی فریاد بیشپی است. در  که گایه رسر

وت را  ن پرواز به بپ  ن تلفنم را چک کردم و اولی  همان حی 
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روز بعد رزرو کردم.  به آپارتمان که رسیدیم او را رها  برای

کرده و یکراست به اتاقم رفتم. در را قفل کرده و  چمدان 

ن  کوچگ بستم . تصمیمم را گرفته بودم. یم رفتم و همه چپ 

را جبل یم گفتم. همانجا یم ماندم تا آب ها از آسیاب 

بود. یک بیافتند. االن کارم در درجه آخر اهمیت در زندگیم 

رزوی جبل بار کامران را از دست داده بودم و نیم خواستم آ

ون زد؛ من  هم به دلم بماند. صبح روز بعد که او از خانه بپ 

چمدانم را برداشتم و با تاکیس به فرودگاه رفتم . همانجا هم

چند ساعت منتظر ماندم و وقنی روی خلیج به پرواز در 

 ایی در قلبم مانده بود. آمدیم هنوز هم اندگ امید برای ره

وت رسد بود. با ران به شدت یم بارید . در مارس هوای بپ 

خیابانها خیس بودند و انگار در تهران بودم! ساختمانهای 

انه ی زیبا . اتوبانهای شلوغ و  بلند و کوتاه در مجاورت مدیپی

مغازه های روشن و پر نور قبل ار غروب را هرگز فراموش 

جایی که نخواهم کرد. انگار از جهنم پرت شده بودم به 

مردی را یم شناختم که در آن جذبم کرده بود. جایی که

مشتاق بودن و دوست داشتنم بود. مردی که یم توانستم 

 به او اعتماد کنم و دوستش بدارم. 
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به هتل که رسیدم هوا تاریک بود و من آنقدر از  شب 

قبلش اضطراب داشتم که حنی یک دقیقه هم چشم روی 

فتم و یکراست به تخت خواب هم نگذاشته بودم. دوش گر 

 که در دیی نبودم به من قوت قلب یم داد. پناه 
ن بردم.  همی 

با همه ی دلواپیس ام از حضور کیس از افراد شیخ اما تن و 

دم.   روح خسته ام را به خواب سپر

روز بعد با ذوق و اضطراب زیادی به جبل زنگ زدم. در 

س نبود و این مساله تا ژهر طول کشید. ظه ر در دسپی

 که خودش تماس گرفت: مرستوران هتل ناهار یم خورد

؟ چیشده؟ خییل زنگ زده بودی؟سالم-  آشا جان! خویی

 بغض آلود گفتم: 

وت هستم! -  جبل! من بپ 

ت گفت:   اولش باور نکرد و با حپ 

؟-  شوجن یم کنن

 هتل! نه! واقعا هستم. اومدم-

 قرار بود خپی بدی! -
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 هایی افتاده که ... یکهویی شد . یه اتفاق -

 !  آدرس هتل ر و بفرست میام داری منو یم ترسوین -

 پیشت! 

 زمزمه کردم: 

 باشه! زود بیا! -

آدرس را برایش فرستادم و به الیی رفتم و همانجا منتظرش 

ماندم. یک ساعت بعد آمد. عینک دودی و کاله داشت و 

کاپشن بادی تنش بود. انگار یم خواست شناخته نشود. 

هر کشور ! من یادم رفته بود که او در اینجا و  حق داشت

عریی دیگری مثل گاو پیشاین سفید است.  برایش دست 

تکان دادم. من را دید و رسپشن را رها کرد و با قدم های تند 

به طرفم آمد و تا به من رسید یی هوا و بدون هیچ وقت 

 کیسر بغلم کرد: 

ر مردم و زنده اینجا هزار باخدا روشکر که سالیم! تا رسیدم-

 شدم.  

ذرت یم خوام که یهویی اومدم ! چاره جبل! من معسالم-

 ای نداشتم! 
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 دور و ورش را نگاه کرد و گفت: 

! اینجا شلوغه! - ه با من بیایی
 بهپی

ون  دستم را کشید و هر دو با قدم های بلند از هتل بپ 

ن شیک سیاه رنگش آنجا بود. راننده در را باز  رفتیم . ماشی 

را ردو سوار شدیم . یکهو سکوت جای ازدحام کرد و ه

گرفت و او عینک و کاله را برداشت . یم توانم بگویم هرگز 

از دیدن هیچ مردی ، حنی کامران اینقدر احساس آرامش و 

خرسندی نکرده بودم. چرا که با کامران عشق غلیظ بود اما 

. اما با جبل انگار در امن ترین جای  امنیت و آرامش کمپی

 بودم. جهان 

 

 ۷۹۱#پست

 

 

د : راننده که حرکت کرد؛   جبل هم من را در آغوشش فشر

- !  دلم واست تنگ شده بود! خوشحالم که اینجایی
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 و با نگراین گفتم: از او فاصله گرفتم

ی از گذشته هست که برام باعث دردرس شده! - ن  یه چپ 

 پشت دستم را نوازش کرد:. 

 جر عزیزم؟! -

 

جریانش  مفصله! یه مرد قدرتمند که شک ندارم االن یگ -

 ه تعقیبمون یم کنه. از آدماش دار 

ا خانم هست برای من و تو! ما   از مپ 
یگ که مانغ بزرگپی

 باید یه کاری کنیم.... 

 

 من هیچ فکری به نظرم نیم رسه! 

 دستش را باال آورد: 

ه آروم باش! یه چند لحظه سکوت کن! و بعد از اول هم-

و برام بگو!  ن  چپ 
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ن   راننده در حال راندن اتومبیل بود. جبل شیشه ی بی 

 صندیل ها جلو و بخش عقب را باال کشید و گفت: 

 صدایی به اون طرف نیم ره! راحت بگو!  هیچ-

 ماجرا را از اول بری او گفتم. من با خجالت و اضطراب تمام

با و در آخر اتفاقایی که  دیروز و دیشب افتاده بود. جبل  

 تعجب گفت: 

آخه  که جنان بخواد این بال رو رس تو بیاره! باور نیم کنم-

ه جونش رو بده تا تو دیگه تمام حرفش این بود که حاضن

 !  آسیب نبینن

 رسی به تاسف تکان دادم : 

 اما منو به شیخ تسلیم کرد! -

 جبل دست کشید به پیشاین اش و با نگراین نگاهم کرد: 

 خییل پر نفوذآخه اون آدم-
ی

ه . با یه اشاره یم تونه زندگ

 خییل ها رو نابود کنه!  

 بیدم: دستش را چس

؟ باید چکار کنیم جبل! -  یعنن جر
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 دست کشید به صورتم: 

 ذارم و ولت نیم کنم! یه کاریش یم کنیم. من تنهات نیم-

 

 ۷۹۲#پست

 

 

 گونه ام را بوسید و گفت: 

ن صبح پدرم- دچار سکته شده و توی بیمارستانه! واسه همی 

 جواب نیم دادم. 

 به چهره ی مغمومش نگاه کروم: 

 را؟ وای! من متاسفم! چ-

عصباین شدن هم چرا نداره! سنش باالست و حنی یه کم-

براش سم هست. دکپی گفت خطر رفع شده اما باید خییل 

 حواستون بهش باشه! 

 امیدوارم زود خوب بشه! -

 دست انداخت دور گردنم و رسم را چسباند به سینه اش: 
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 بریم خونه ی من! -

شتم را جوایی ندادم. دلم نیم خواست تنها جای امنن کا دا

از دست بدهم. به صدای کوبش قلبش گوش یم کردم و او 

 آنقدر در فکر بود که هیچ حرفن نیم زد. 

انه و خانه اش متناسب یک آدم پر  مشهور بود. رو به مدیپی

 
ی

از آرامش! حنی از فکر کردن به اینکه در کنار او اینجا زندگ

کنم هم تمام جانم پر از شعف یم شد. خدمه اش زن و 

بودند میانسال که جبل گفت ؛ سالهاست که با او مردی 

مانده اند. هر دو بسیار ساکت بودند. جز دو بار که برای 

 آمدند ؛ دیگر پیدایشان نشد. پذیرایی و رسو شام

یم خواست جبل راه حیل را  من پر از نگراین بودم.  دلم

ی که بتواند خیالم را راحت کند.  از بودن  ن نشانم بدهد. چپ 

ر  او  لذت نیم بردم با تمام آرامیسر که منتقل یم کرد در کنا

 کا افتاده بود من را عصنی کرده 
؛ اما سکوتش در برابر اتفافی

 بود. 

ضانه گفتم:   تا جایی که معپی

 ب جبل! نتیجه چیه؟ باید چکار کنیم؟خ-
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 لبخند مالییم زد و گفت: 

که درباره شیخ هرجر به یه آدم درست و حسایی پیام دادم-

 ونه بهم منتقل کنه!  فردا نتیجه رو بهت یم گم! یم د

 من یم ترسم! -

خودش را پیش کشید و هر دو دستش را گذاشت دو طرف 

در نگاهش شدم. صورتم. به چشمانم نگاه کرد و من غرق 

 لبهایم را بوسید و گفت: 

س! هیچ اتفافی نیم افته! -  نپی

 پلک زدم: 

 من خوب پیش نرفته! از همون-
ی

 تا هیچر توی زندگ
ی

بچگ

 به امروز ! دچار ناامیدی شدم! 

 با اطمینان نگاهم کرد و گفت: 

خواهیم بود! بهت قول یم دم که من و تو باالخره کنار هم-

حس رو داشتم. انگار یه دیدمت ایناز همون روز اویل که 

 جاذبه ای وجود داره که ما رو به هم وصل یم کنه! 

ن بودم. -  کاش منم به اندازه ی تو خوشبی 
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 دست کشید روی موهایم: 

ی رو جذب یم کنن - ن ! توی چپ  تالش کن که همینطور بایسر

ین ایمان رو بهش داری! پس به خوشبخنی و  که بیشپی

 باش! منم  براش تالش یم کنم. آرامش خودت ایمان داشته 

 خودش را عقب کشید و لبش را گزید: 

که حوصله اشو دوست دارم پیشم بموین ! اما یم دکنم-

از وقنی که اومدی اینجا از بس حواس پرت و  نداری و 

 بودی؛ متعجبم کردی! گیج

 رسبزیر شدم: 

ببخشید! تو عمق فاجعه رو درک نکردی! اما من واقعا از -

 رم. شیخ هراس دا

 آه کشید: 

احت - پاشو به راننده یم گم تو رو برسونه! برو هتل و اسپی

ی و بیایی  کن! صبح بهت یه آدرس یم دم که تاکیس بگپ 

 اونجا! خوبه؟

 کنجکاو شدم: 
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 چه آدریس؟ -

 خندید: 

- !  میایی و یم بینن

 شانه باال انداختم: 

 جهنم -
ی

در هر صورت مثل چشمام بهت اعتماد دارم. تو بگ

 میام! خوبه هم

 ابرو باال داد و با خنده گفت: 

ه بری! من در برابر تو هیچ استقامنی ندارم. تو - به نظرم بهپی

وری و تمنای وجودت کنارم رو به این سست عنرصی من د

 اضافه کن! هم

بمانم اما  برخاستم. با آنکه دلم یم خواست شب را کنارش

او درست یم گفت ؛ وضعیت روج هیچ کداممان خوب 

 نبود. 

فقط خدا یم داند که آن شب چه به من گذشت و چطور 

 ام ، خطا هایم، 
ی

تا دم دم های صبح یه پشت رس هم زندگ

فم بودند  وهر چه شده بود را دوره کردم. آدمهایی که اطرا

ین ا تفاق جبل! تهش بدترین اتفاق برای من شیخ بود و بهپی
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انگار یک طرفم فرشته ی سفید و خوش طیننی بود که 

 بود که ادعای 
ی

تدینن نداشت و طرف دیگرم شیطان بزرگ

 تدین یم کرد. 

 

 ۷۹۴#پست

 

یی نتوانستم به نتیجه ی درست و حساهر چه تالش کردم

 برسم. 

دم صبح که خوابیدم ؛ خواب کامران را دیدم. نشیته بودم 

وان خانه اش و داشتیم به بوته کنارش روی پله های لی

 های ادرییس نگاه یم کردیم . 

صدای استاد شجریان بیداد یم کرد و چایمان بوی هل 

داشت. با تمام وجودم عشقی که به او داشتم را حس یم 

ها خشک شدند و از باغچه کرمها کردم. یکهو تمام بوته 

ون زدند و در حیاط پخش شدند. جیغ زدم. استکان از  بپ 

م افتاد و شکست کنارم را نگاه کردم به جای کامران؛ دست

ون  یم ریخت! شیخ نشسته بود و از دهانش خون بپ 
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ای که کنار رسآسیمه از خواب پریدم . نور از البالی پرده

ون زده و آس  مان نیمه ابری بود! زده بودم ،  بپ 

 

 ۷۹۵#پست

 

 

ین لباسم را تنم کردم و به الیی رفتم
 ردم. و صبحانه خو گرمپی

 کیس حواسش به من هست. احساس یم کردماما مدام 

انگار زیر نظر بودم. اما هر چه دور و ورم را نگاه یم کردم؛ 

 نیم توانستم آن آدم مشکوگ را که انتظار یم رفت ببینم. 

فرستاد و عذر خوایه کرد که خودش ا برایمجبل لوکیشن ر 

 نیم آید . 

وت شهر پر رونقی بود. آدرس را   به تاکیس دادم و او بپ 

ی را رفت تا به منطقه ای قدییم رسید.   مسپ 

جایی که کف خیابان ها سنگفرش بود و خانه ها نمای 

 داشتند. خانه هایی شبیه به منطقه قدییم استانبول. 
ی

سنگ
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رب های کوچک به هیابان داشتند و باغچه خانه هایی که د

 و حیاط های کوچگ

ف بودند به خیاباین که از فراز   در خیابان پشنی که مشر

یم شد دریا را دید. تاکیس روبروی خانه ای نگه داشت و آن

مرد که چشمان زمردی ریزی در چهره ی رسخش داشت 

 گفت: 

 بفر مایید خانم. -

 

 پالکه! این همون 

ویط رنگ خانه نگایه انداختم . کرایه را به درچویی بل

ه شدم. دو سه زن روی صندیل های حساب کردم و پیاد

چویی زهوار در رفته جلوی در خانه ای نشسته بودند و 

 قهوه یم نوشیدند.  دو دخپی 

ی مثل یل یل!  ن  کوچک هم در کوچه بازی یم کردند. چپ 

زرگ کنار در خانه ها و پله ها پر از گلدان های کوچک و ب

زنگ پر از گل بود. نفسم را رها کردم و به طرف در رفتم و 
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دم. طول کشید تا زین میانه قد و الغر اندام با  قدییم را فشر

 موهای یکدست سفید در را باز کرد. 

نیم دانستم چه بگویم . فقط توانستم سالم بدهم. اما 

 جبل به موقع از راه رسید و با خوشحایل گفت: 

- 

 

 ۷۹۶#پست

 

 

 آشا خوش اومدی!  سالم

 

نذاشت رس زن به پشت رسش نگاه کرد. جبل دستش را 

 شانه ی زن و گفت: 

 مامان ایشون آشاست! -

 دوست منه! 

ی که برات گفتم.   همون دخپی
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 زن نگاه پر از تردیدی به من انداخت و بعد گفت: 

 خوش اومدی! منتظرت بودیم. -

 د ؛ از جلوی در کنار رفت و من وارد شدم. خانه قدییم بو 

ن .   اما تر و تمپ 

ین خصیصه ی آن خانه بو  د. مبلمان و فرش سکوت مهمپی

ها و تابلوها وپیانوی قدییم قهوه ای رنگ آنجا را زیباتر 

 کرده بود. من روی مبل نشستم و جبل گفت: 

- .  اینجا خونه ی پدر و مادرم هست! دوست داشتم ببینن

در حال مادر جبل که بلوز و شلوار مرتنی تنش بود و هنوز 

 نگاه کردن به من بود گفت: 

 ید؟یه فنجون قهوه یم خور -

 من با خوشحایل رس تکان دادم: 

 بله خییل ممنونم! -

خانه رفت. جبل گفت:  ن  مادر جبل به طرف آشپر

 بیا بریم حیاط رو نشونت بدم ! -

 برخاستم و دنبال جبل رفتم: 
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 جبل ! چرا منو آوردی اینجا؟-

لیوان زیبا بودیم. روبرویمان  در پشنی را باز کرد و ما در یک

 گالیی و زیتون بود. باغچه ای پر از درخت  

 

 ۷۹۷#پست

 

و گلهایی که ردیف شده بودند کنار باغچه ها. انگار که تازه  

 گلدان ها را آورده بودند. جبل گفت: 

! مامانم عبوس نیست! دوست داشتم-  خانواده امو ببینن

ن زن خییل مهربونیه! فقط االن نگران پدرم  ه! اینجا رو نبی 

ها تموم بچه ها که اینطوری سوت و کوره! آخر هفته 

اینجا جمع یم شن. پش و دخپی و عروس و داماد و نوه ها. 

است و بعد من! پدرم عاشق این  کیس که همیشه دوره مپ 

خونه و محله ست. مغازه ی پارچه فروشیش هم توی بازار 

ن نزدیگ هاست. که امروز یم برمت ببی  نیش! ، همی 
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آورده هوای پاک و خنک و نور آفتاب کیم من را رس حال 

بود. جبل مقابلم ایستاد و دستانم را در دست گرمش 

 گرفت و گفت: 

 من یه تصمیم جدی گرفتم  و خواستم اینجا بهت بگم! -

اما  پر از اضطراب بودم. دهان باز کردم که حرفن بزنم

ف مادرش آمد در حایل که سه  فنجان قهوه و یک ظر 

دستان بیسکوییت را در سینن برنچی گذاشته بود. نگایه به 

ما انداخت و لبخند زد. جبل دست من را رها کرد و به 

نگذاشت. و  طرف مادرش رفت. سینن را گرفت و روی مپ 

 بعد صندیل را برای مادرش عقب کشید. 

ن مامان!  -  بفرما بشی 

 و روبه من گفت: 

ن عزیزم! -  بیا بشی 

ندیل مقابل آنها نشستم. مادر جبل من هم رفتم و روی ص

دستان چروکیده اش مقابلم گذاشت و فنجان قهوه را با 

 گفت: 
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جبل خییل از تو برای من گفته! و حاال که دیدمت به نظرم -

 !  خییل زیبایی

ن بودم. مثل یک دخپی دست نخورده ی یی نقص که  مگی  رسر

در برابر مادر خواستگارش یم نشیند. در دلم طوفان بود و 

ین و آرامآ  !  رزوهایم شپ 

شورم و مردم کشورم پرسید. از مادر جبل ازخانواده ام و ک

 کرده ام و 
ی

... من هم اینکه چه خوانده ام و چرا دیی زندگ

تک به تک جوابش را دادم. جبل با لذت و مهرباین نگاهم 

 ام شده 
ی

یم کرد. دلم آشوب بود! او متوجه ی دستپاچگ

ن دستم ر   ا گرفت و اینطور قوت قلب داد. بود و از زیر مپ 

برخاست و به بهانه ی آماده کردن باالخره وقنی مادرش 

 غذا به داخل رفت؛ جبل گفت: 

 بریم یه کم توی این بافت قدم بزنیم؟-

رس تکان دادم . کنارش از در همان حیاط پر از درخت که 

دیواز های کوتایه آن را از خانه های همجوار جدا کرده 

ون رف  تیم. من گفتم: بود بپ 
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هایی که مامانت پرسید یه طر -
ن ا تمام چپ  ف و اینکه مپ 

های بدی رو درباره ی من یم دونه هم  ن خواهرت خییل چپ 

 یه طرف! 

 

 ۷۹۸#پست

 

 

 

 نگایه به من کرد و گفت: 

 

 تو هیچ کدوم از اون کارها رو به میل خودت نکردی! -

! در ضمن مپ    ا اجبار بوده و تو دخیل توی انتخابش نداشنی

ی به مادرم نگفته!   ن  چپ 

 مردد و ناباور گفتم: 

؟-  مطّمئنن

 خندید: 
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ی عوض نیم شه! - ن  حنی اگر هم بگه برای من چپ 

م!   تصمیم نهایی رو من یم گپ 

نفس راحنی کشیدم. در کوچه آدمها با او سالم و علیک یم 

شد به رویش لبخند یم زد. محیط کردند. هر کیس رد یم 

 جبل گفت:  آنجا صمییم و آشنا بود. 

اینجا من فقط جبل هستم! نه یه خواننده ی مشهور! من -

اینجا متولد و بزرگ شدم . همه ی این آدمها به وقتش با 

رای دادنشون و پشتیباین از من  حسن نیتشون رو بهم 

 نشون دادن. 

پدرم خییل افتخار یم کنه بابت موفقیت من! خییل از 

اری که از  دم. هر ککارهای انسان دوستانه رو دارم انجام یم

 .  دستم بر بیاد برای این محله انجام دادم

ن االن  ن بیمارستان هم سهیم بودم. برای همی 
توی ساخیی

ام یم گذارن.   خییل به پدرم احپی

دم:   دستش را فشر

 خوشحالم که خدا تو رو رس راهم قرار داد. -

 میان همان کوچه ی سنگفرش روبرویم یکهو متوقف شد. 
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ا اعتماد و اطمینان به چهره ام نگاه را گرفت. بشانه هایم  

 کرد و با کلمات شمرده گفت: 

 با من ازدواج کن آشا! -

چشمانم ماتش مانده بودند. نیم توانستم تکان بخورم 

 گفتم: 

 جبل... -

 دوستت دارم! خییل زیاد ... -

ین کار اینه که زودتر  ! به نظرم بهپی یم خوام کنارم بایسر

ز نیست کیس متوجه بشه! ا صبح! نیاازدواج کنیم! مثال فرد

 عقد یم کنیم تا شیخ ناامید بشه ! 

 

 ۸۰۰#پست
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 نیست و کیس یم
ی

 من جز سیایه رنگ
ی

دانستم که در زندگ

تواند نجاتم بدهد. آن شب با تمام وجودم خدا را هم نیم

 صدا زدم. 

 

شنید و یا شاید گناهانم باعث اما انگار صدای من را نیم 

 به افالک نرسند.  شدند  آهم را یم

 باالخره آن شوک اولیه تمام شد و گویسر را برداشتم. 

فیلم اول خانه ی جبل بود. مادرش روی صندیل نشسته  

 خواند . فیلم را از پشت شیشه گرفته بودند. بود و کتاب یم

 

 زد. صدایی عجیب و ترسناک داشت : به عریی حرف یم 

ن مثل آب خوردن یم کشمش!  کافیه با -  پشه ببینمت. ببی 

 فیلم دوم از بیمارستان بود. 
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مردی سالخورده روی تخت خوابیده بود و تعدادی  

دستگاه به او وصل بود. صدای بوق دستگاه ها به گوش یم 

 رسید. 

 

 همه جا ساکت بود. مرد زمزمه وار گفت: 

ن حاال یم تو - نم دستگاهها رو قطع کنم. حنی یم تونم همی 

 خفه اش کنم! 

آنچه بود که من را آنطور یی قرار و عصنی کرده و فیلم آخر 

جبل در جایی دور افتاده زیر باران در خاک و گل  بود 

 غلطیده بود. 

 

آنقدر کتکش زده بودند که تمام رسش پر از خون بود. مدام 

 تکرار یم کرد: 

 

 دارین؟ نزن! من نیم دونم جریان چیه؟  با من چکار -

 صدای مرد گفت: 
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قسم که اگر ادامه بدی تا صبح زنده یم بینیش؟ به خدا -

نیم مونه! من با کیس شوجن ندارم. نارو زدن به شیخ 

 جزاش مرگه. 

دم. باید چکار یم کردم؟ برای دقایقی  دستم را به دهانم فشر

یم کنم. این  مغزم قفل کرده بود. اصال نیم فهمیدم چکار 

 بار وقنی در را کوبیدند. قید تمام دنیا را زده بودم. 

 

 ۸۰۱#پست

 

 

برایم فقط سالمت جبل و پدر و مادرش مهم بود. به طرف 

ه رو که با  ن در رفتم و بازش کردم. همان مرد الغر اندام و سپی

شیخ دیده بودم با چشمان یی حالت و چهره ی عبوس 

 پشت در بود. عامرانه گفت: 

 برو وسایلت رو جمع کن! البته اگر انتخابت رو کردی! -

 تا توانستم بگویم:  تمام شجاعتم را خرج کردم
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یط که هرگز به جبل و خانواده - ط! میام به رسر به یک رسر

ن اش نزدیک ! از همی  ن  حاال جبل برای من وجود نداره! نشی 

پر از زخم شد. پر از ناامیدی و درد و یی قراری .  و درون

یگر باختم اما الاقل کیس را که هیچ گنایه جز یکبار د

ن من و تالش برای کمک   کردن به من نداشت دوست داشیی

 را نجات دادم. 

رسش را تکان داد و من چمدانم را برداشتم. با هتل تسویه 

کردم و سوار اتومبیل بزرگ سیاه شده و به فرودگاه رفتم. 

ای تمام آرزوهایم را پشت رسم رها کرده و با هواپیم

شخیص شیخ رایه دیی شدم. آن مرد من را تا جلوی در 

 خانه ام رساند و گفت: 

ل ه روز دیگه میامس- ن دنبالت که با پای خودت بیایی مپن

احت یم کنی تا حالت خوب بشه.  شیخ! جایی نیم زی. اسپی

تاکید یم کنم که اگر کار اضافه ای انجام بدی  اتفاق بدی 

 یم افته. خدا نگهدار! 
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س و فشار عصنی را تحمل کرده بودمآنقدر اس
که دیگر پی

وقنی جنان در را باز کرد  نیم توانستم روی پاهایم بایستم و 

 و نامم را صدا زد؛ در آغوشش از هوش رفتم. 

 

 ۸۰۲#پست

 

 

 

گایه آدیم دیگر تالش و مبارزه ای نیم کند. دیگر برایش 

 !  مهم نیست که روز است یا شب! گرسنه است یا سپ 

ا ندار! همه ی اینها یکهو اتفاق یم افتد. بعد از داراست ی

 و خارج از توان.  تحمل مصائب و سخنی های زیاد 

ن    را رها یم کنن و همه چپ 
ی

آنوقت است که رس طناب زندگ

 هم بدتر 
ی

ی به رسنوشت. این حال حنی از افشدگ را یم سپر

! از آدمها گرفته تا وقایع !  ن  به همه چپ 
 است. یی تفاویی

کمان گذاشتم ؛من از ه  مان دم که پا به آپارتمان مشپی
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آن دخپی تن فروش دیگر آن آشای قبل نبودم. دیگر  

اجباری نبودم. حنی آن آشای اصالح شده ی امیدوار به 

ن هم نبودم. همه  ن جبل و رسو سامان گرفیی دوست داشیی

ن را یکهو باخته بودم.   چپ 

ا هم. تلفن های جبل را یی جواب گذاشتم. سوالهای جنان ر 

عمال او برایم مرده بود! دیگر نه رعایتش را یم کردم و نه یم 

اخله ای در زندگیم بکند. تنها یک سوال از او خواستم مد

 داشتم : 

ا خانوم- پول طراج های منو به حساب تو واریز جنان! مپ 

 کرده؟ 

 رنگش پرید و شانه باال انداخت: 

 نه! اینطوری بهت گفته؟-

ی به حساب من نریخته! فقط پول دوتا از طرح ها رو   ن چپ 

ن زیاد  ی باشه واست. داده که فکر نیم کنم با این اوضاع چپ 

! یم توین با یه  هر جر باشه تو دیگه معشوقه ی شیخ هسنی

 !  اشاره ما رو بخری و آزاد کنن

 پوزخند زدم: 
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! اما این خوشحایل بابت چیه؟-  انگار تو خوشحال تر از منن

این که من معشوقه ی شیخ شدم یا اینکه دیگه با جبل  

 نیستم؟

شم دوخت. نگاهش تاریک شد و با دلخوری فقط به من چ

حرفن نزد و من هم ادامه ندادم. چه فایده داشت که 

 بخواهم او و خودم را آزار بدهم؟

روز بعد به اتاقم آمد و اول من را که در دود سیگار و هوای 

 غرق بودم نگاه کرد و بعد گفت:  مانده ی اتاق تاریکم

- !  آشا! یم دونم که حوصله امو نداری! ویل باید آماده بیسر

 

 ۸۰۳#پست

 

 

 خودم را روی تخت جمع کردم: 

 یم دونم! -
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ل خورد 
ُ
وارد شد و پنجره را باز کرد. هوای تازه و نمناک ه

 داخل اتاق. او گفت: 

 دوسه روز دیگه عید نوروزه ! -

بود و نبود! عید نوروز ِخرین یزی چه اهمینی داشت که چه 

بود که یم توانست من را رس ذوق بیاورد. جنان روی لبه ی 

 و گفت: تخت نشست 

- ! ی ! من کمک یم کنم آماده بیسر ه پایسر دوش بگپ  بهپی

دوست خویی برات نبودم و نیستم. اما راستش من کاری از 

دستم برنمیاد. اونقدرا قدرت ندارم که با یه آدیم مثل شیخ 

 مبارزه کنم! 

وقنی یم دونم که به هر نحوی تو رو به دست میاره و در 

وفته و یه خوشبخنی ضمن قرار نیست اتفاق بدی برات بی

 نسنی در انتظارته.. . 

 میان حرفش: پریدم

 آرویم بسازم. من خییل -
ی

فکر یم کردم قراره با جبل زندگ

بدبختم جنان! عشق اولم که به فنا رفت. مردی که دوستم 

شت رو هم نتونستم به دست بیارم!  ویل...ویل بدون که دا
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! اگر از جبل دست کشیدم ؛ فقط به خاطر خودش بوده

چون نیم خوام آدم به اون خویی آسیب ببینه و یا به خاطر 

 ارتباط با من عزیزاشو از دست بده . 

نگاهم را دوختم به چهره اش! به چهره ای که روزی جزو 

 ی زندگیم بود  و گفتم: دوست داشتنن ترین آدمها

فکر نکن برنده ی بازی شدی! فکر نکن که تو حق داشنی -

جبل دوستته و اراجیف بافنی ! من و گفنی ! بارها پرسیدم

هیچر به تو بدهکار نبودم. کیس رو هم از تو ندزدیدم.  

اما...اما حاال دیگه جبل از زندگیم رفته. مثل کامران ! دیگه 

ه! منن وجود نداره که بخوا د جلوی خوشبختیت رو بگپ 

ببینم حاال که من نیستم و مانعت نشدم ؛ جرات به دست 

 نه! آوردنش رو داری یا 

 اشکهایش رس خوردند. رس بزیر شد. یا صدای لرزاین گفت: 

من باعث جداییتون نیستم. من نخواستم این اتفاق ها -

بیوفته. منم مثل تو دست و پام بسته ست. دروغ نیم گم 

ه ! من عاشق جبلم! از همون روزی که توی هتل بهت. آر 

دیدمش! از همون وقنی که دیتمو گرفت و کمکم کرد؛ 
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شدم! اما هیچ وقت نخواستم خودمو بهش عاشقش 

ن شما رو بهم بزنم.   تحمیل کنم. و حنی نخواستم بی 

با اینکه باورش نداشتم و نیم توانستم دیگر به او اعتماد 

 کنم ؛ اما لبخند تلچن زدم: 

 باشه قبوله! قبول! -

برخاستم و به طرف حمام رفتم. برای کیس که امیدی 

؛ این که کاری کنم که نداشت تنها یک کورسو وجود داشت

ی نزنم. حنی به جنان!   به هیچ کیس آسیب بیشپی

 

 

وزه ای تنم بود و موهایم آبشار گونه  لباس ابریشیم آیی فپ 

اما دل من  دور و ورم رها. جنان با لبخند نگاهم یم کرد. 

 خون بود و به روی خودم نیم آوردم. گفتم: 

 دیر شد! چرا این مرتیکه نمیاد دنبالم. -

 شیشه ی ادوکلن را به دستم داد:  جنان
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از این خوشش میاد. اون بار هم همینو برات فرستاده بود -

 !  که استفاده کنن

 ادوکلن را گرفتم و گفتم: 

 گور پدرش! -

اما با دقت ادوکلن را به موهایم و بدنم زدم. صدای 

که بلند شد؛ دلشوره امانم را برید . اما کیفم را چنگ آیفون

ون رفتم. دکمه ی آسانسور زدم و از آپا را زده بودم  رتمان بپ 

و منتظرماندم. در که باز شد؛ از دیدن او درون آسانسور 

 قلبم یم خواست از حرکت بایستد. لب زدم: 

 

 ۸۰۴#پست

 

 

 جبل !  -

کت و شلوار خوش دوخنی تنش بود و تکیه زده به دیواره 

ام من را برانداز یم کرد. تمآسانسور با سگرمه های در هم
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چشمش پاره شده و  صورتش پر از کبودی بود. گوشه ی

 بخیه خورده بود. 

حنی یگ از دستهایش را هم با بانداژ سفیدی بسته بود.  

 دلم برایش ضعف رفت. 

 نیم دانستم که باید وارد اتاقک بشوم یا نه.  

 او گفت: 

؟ - ن  مگه نیم خواسنی  بری پایی 

م نگاهم به مردد پا درون آسانسور گذاشتم و سغ کرد

یادم نیاید معاشقه امان را و قول و نگاهش گره نخورد.  که 

 قرارهایمان و نرد عشقی که باخته بودیم را. 

 که یادم نیاید ازدواجی را که قرار بود بشود و نشده بود.   

وقنی دستش رفت به طرف دکمه های آسانسور و 

حرکت آین متوقفش کرد ؛ هیجان زده نگاهش کردم. در یک

چسباند به لبهایم و آمد گردنم را چسببد و لبهایش را  جلو 

 به شدت بوسیدم و نفس زنان گفت: 

- 
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 ۸۰۵#پست

 

 

آشا  نکن این کار رو! به خدا من دوستت دارم ! جونمو 

برات یم دم. نرو! خواهش یم کنم! فرار یم کنیم و یم ریم یه 

سیدم. پا پس  جایی که دستشون به ما نرسه.  من نپی

 لتماست یم کنم نرو! نکشیدم! ا

ین بوسه و با نوک انگ شتانش صورتم را لمس کرد. طعم شپ 

 اش روی لبهایم بود . اما چشم از او گرفتم: 

شپ  بازی نکن! این آدم شوجن بردار نیست! هنوز با دم-

یم. یادم  نرفته که نزدیک بود هر دومون بمپ 

ن به چه  تهدیدم کرده ! خانواده ات رو هم تهدید کرده. ببی 

برام فرستاد! یم ترسم!  رس و وضغ در اومدی؟ فیلمت رو 

 نیم تونم ریسک کنم. 

او بازوهایم را گرفت و من را به خودش چسباند و خدا یم 

داند که چقدر یم خواستمش! چقدر تشنه ی وجودش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3098  

بودم و چطور چشمان درشتش دلم را برده بود. از میان 

 دندان هایش غرید: 

 به هرزه ی اون مرتیکه؟ یم خوای تبدیل بیسر -

 خودم را عقب کشیدم: 

! یم دونم که یم خوای تالشتو کنن - یم دونم عصباین هسنی

 تا نجاتم بدی! اما اشتباه محضه!  

ه شده و  به زحمت توانم را جمع کردم و به چشمانش خپ 

 گفتم: 

من که عاشقت نبودم! من فقط دوستت داشتم و یم -

 یم بینم اشتباه بوده! هم بمونیم. ویل حاال  خواستم کنار 

شک نکن که به وجود شیخ عادت یم کنم! تو هم برو 

ند.  ی رس راهت قرار یم گپ  دنبال زندگیت! آدمهای بهپی

ن جنان! یم دونسنی سالهاست  اصال چرا راه دور بریم؟ همی 

 عاشقته؟! شاید بتوین بهپی ببینیش و بشناسیش! 

عقب رفت رس خوردند و دو قدم دستانش از دو ور بازویم  

و به دیواره ی آسانسور تکیه زد. قفل توقف را زدم و 

ن کرد. نتوانستم ابا کنم و  ن رفیی وع به پایی  آسانسور دوباره رسر
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به چهره اش نگاه نکنم. کاش نگاهش نکرده بودم! کاش 

اشکهایش را ندیده بودم. کاش آن برق چشمانش در ذهنم 

 حک نشده بود! 

 :
ی

 رساسیمگ

 ۸۰۶ست#پ

 

 من؛ یک سیاستمدار بزرگ و  شیخ ولید مرد 
ی

جدید زندگ

تاجر بنام بود! شاید بتوانم بگویم که خانه ی او مثل الال ند 

 بود برای خییل ها! 

 از همان لحظه ی ورودم صیغه ی محرمیت خواند. 

ولید مرد مقیدی بود ! نیم خواست با من رابطه ی 

وع داشته باشد. حنی اگر رسش یم ر  فت ؛ نماز و نامشر

 ش را فراموش نیم کرد . مستحبات

رفتارش با من نرم و آرام بود و به معنای تمام پول به پایم 

 یم ریخت. 
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او برنامه ی خایص برای خودش داشت. و من بخیسر از  

برنامه اش بودم. دیدارهای ما در شبهای پنج شنبه و جمعه 

 بود! 

نش بود. زن بقیه ی هفته را او در لندن و پیش زن و فرزندا

پش و سه دخپی از  ۴یگ از  شیوخ بزرگ بود و  شیخ دخپی 

او داشت.  زین که در آن کاخ همه از او به نیگ یاد یم 

کردند. زین که شیخ را زیاد تحویل نیم گرفت و ارتباطش را 

با شیخ  به زن و شوهر رسیم بودن به خاطر فرزندانشان  

 محدود کرده بود! 

خدمه ی زن و  رگ و شیگ داشتم. دو در کاخ ولید اتاق بز 

 یک خدمه ی مرد. 

 

ی که فقط   ن راننده ای که من را به هر جایی یم برد و آشپر

. یک باشگاه ورزیسر و استخر  برای من غذا یم پخت

مختص به خودم . جواهر سازی که فقط برای من جواهر 

بسازد و تمام لباس ها و اکسسواری ها و ملزوماتم را از 

ین برن  یتالیا و فرانسه یم خریدم. دها و شو های لباس ابهپی
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 ۸۰۷#پست

 

 

دو شنی که متعلق به شیخ بودم باید برنامه ی اصیل من یم 

بود. یعنن هر چه در طول هفته تالش یم کردم ؛ برای آن 

دو روز بود. باید بدنم روی فرم بافی یم ماند. پوستم سالم و 

 سالمتم صددرصد یم بود. 

 

اب یم کردم و برنامه ها را با وسواس انتخباید لباس خواب  

ی مفرج برای شیخ ترتیب یم دادم. حنی رقص عریی را هم 

 یاد گرفتم! نه اینکه خودم بخواهم! 

نه! این برنامه ای بود که به صورت یک کتابچه در اختیارم  

قرار گرفت و باید انجام یم شد. غذاهای سالم یم خوردم تا 

 عضالتم  مثل یک ورزشکار باشد!  

وابیدم و رسساعت بیدار یم شدم. شاید رس ساعت یم خ

بتوانم بگویم مثل یک پرنده ی قیمنی بودم در قفیس بزرگ 
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هواپیمای شخیص شیخ به پاریس یم رفتم به نام جهان!  با 

تا خرید کنم و در یط خرید هر دو زن که مثال ندیمه ام 

 بودند من را یم پاییدند تا دست از پا خطا نکنم. 

یخ در وسط هفته به لندن یم رفتم و شاید برای شایم با ش 

دور از چشم زنش او را در یک رستوران گرانقیت یم دیدم و 

وسش یم ماندم؛ اما تحت تدابپ  شب را هم در پت هاو 

 شدید امنینی شیخ بودم!  من

 

 ۸۰۸#پست

 

 

 شده بودم برای  
ی

تبدیل به پرنده ی قفیس خوش آب و رنگ

 شیخ! 

شقش را ابراز یم کرد ؛ او در خلوت با من حرف یم زد و ع

اما هرگز من را در جمع نیم خواست. عیانم نیم کرد. به 

وستانش که گایه با جز برای تعدادگ خییل محدودی از د

معشوقه هایشان دور او جمع یم شدند. افرادی به تعداد 
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انگشتان دست و در همان جمع ها هم من مجاز به 

 صمیمیت و حرف زدن نبودم. 

مکان بماند؛ کم کم زمزمه ها و حرفها و آدیم وقنی در یک 

وقایع دور از چشم را یم بیند و درک یم کند و یم شنود.  

ها را یم فهمد. تمام حجابها کن ن ار یم روند و آدم خییل چپ 

شاید از پچ پچ خدمه، از حرفهای راننده، از مراوده با 

کساین که اجازه ی حرف زدن با آنها را داری، از رسک 

ق ولید، از یواشگ گوش دادن به تلفن هایش کشیدن به اتا

 هایی که در کشنی تفریچ اش با چند دوست 
و یا از میهماین

 رفت. عیاقش یم گ

ین  آسیب ها را  ی را که باعث شد بزرگپی ن من فهمیدم! چپ 

ببینم.  شیخ ولید مردی که ادعا یم کرد متدین است و حنی 

اشت ؛ جزو نیکوکاران بود و هدفهای انسان دوستانه د

ن برج ها و عمارت ها در  کیس که کار اصیل اش ساخیی

کشورهای عریی و اروپایی بود ؛ یک قاچاقچر بزرگ اسلحه 

ن در ب ود ! کیس که در پشت یک اسم و رسم دروغی 

افغانستان و پاکستان و یمن و حنی هنگ کنگ و ویتنام یک 

 فرد خطرناک بود ! 
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رز داشتم . شنی که این حقیقت را فهمیدم تا صبح تب و ل

 ولید خودش بر بالینم ماند و من از ترس زبانم را جویدم! 

ید خییل احتیاط یم حاال که این راز بزرگ را فهمیده بودم؛ با

کردم ! باید حواسم را جمع یم کردم تا هرگز به زبان 

 نیاورمش! 

ولید یک رسگریم عجیب داشت. شبهایی که پیش من بود ؛ 

آمد که در عالم مسنی من را مست یم کرد. خوشش یم 

بخندم و برایش برقصم و یی خیال غم هایم باشم. آخر من 

از هم نیم توانستم هر چه که نقش بازی یم کردم ؛ اما ب

غمم را پنهان کنم. یک زن افشده بودم که مجبور به 

 بودم. او اجازه ی ارتباط با مریم ، جنان و یا هیچ 
ی

رسزندگ

خفیانه با مریم در تماس کیس را به من نیم داد. اما من م

بودم و چه دروغهایی که برای راحت شدن خیال مریم از 

 زندگیم نگفته بودم! 

پخود بیخود یم شدم و در مسنی که فقط آخر وقنی که از ه

ن یم کردم ؛  هفته ها اتفاق یم افتاد و به ولید محبت دروغی 

وع یم کرد به سوال پرسیدن !   او رسر
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؟ یا تو مثال؛ هنوز به جبل فکر یم   ؟ یا هنوز عاشقیسر کنن

؟ مکالمه ام با فالین را شنیدی ؟ معشوقه  به اتاق من رفنی

رسید؟ و... اما من هم راهش را ی فالن مرد از تو سوال پ

یاد گرفته بودم ! ادای مسنی را در یم آوردم! نیم خواستم 

 رسم را به باد بدهم. 

 

 ۸۰۹#پست

 

ی که نباید را یم دانستم و این برا ن یم تپ  خالص بود!  من چپ 

اف یم  های پیش پا افتاده و یی خطری را اعپی ن در مسنی چپ 

 کردم. 

تا تو رو دارم جبل کیه؟!  درباره ی جبل همیشه یم گفتم؛

 من تو رو با دنیا عوض نیم کنم! و... 

در شنی که به نقش بازی کردنم با تبحر تمام ادامه یم دادم 

. اینطور زودتر ؛ برهنه و به پشت روی تخت  افتاده بودم

دیت از رسم بر یم داشت و یم رفت. او فکر یم کرد که من 

او از پشت تلفن  در  سیاه مسنی ام  .  تلفتش زنگ خورد و 
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به کیس گفت؛ پس فردا شب ! محموله رو از فرودگاه 

ند و به مرز یم برند و از  وکه ای توی ویتنام تحویل یم گپ 
مپی

 ساعت و چند اسم را آنجا به کامبوج ارسال یم کنند. حنی 

هم گفت. و من در میان اسایم نام دو تا از دوستان صمییم 

 اش را شناختم. 

 

💜 

 

 ۸۱۰#پست

 

 

ن در روز بعد رخ داد. دوست صمییم ولید در کشنی  همه چپ 

تفریچ او میهماین گرفته بود. چند تا از ساختمان سازها و 

د و افراد درجه اول کارش و کساین که مورد اعتمادش بودن

 تعدادی از مالک و... 

قرار بر این بود که من هم حضور داشته باشم اما دور و 

شیخ از خدشه دار شدن ورش نپلکم. به شکل یک دوست! 
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آبرویش یم ترسید. نیم خواست کیس از معشوقه اش 

 مطلع باشد. برای من  اصال مهم نبود! 

هر چه کمپی کنار  بود من راحت تر بودم. جلوی آیینه 

ده بودم و لباسم را برریس یم کردم. در اوج زیبایی و ایستا

 جواین بودم ویل اگر کیس از درونم مطلع یم شد ؛

 

ز و کهنسایل ام یر یم برد.  ولید وارد اتاق شد. من را به عج 

در آغوش گرفت و پیشانیم را بوسید. اما من هرگز حس 

 خویی از او نیم گرفتم. 

 غرق بودند. یم شب پر هیاهویی بود. آدمها در خویسر 

خوردند و یم نوشیدند. خواننده ی زن مرصی با عشوه 

کنار دو گری و صدای زیبایش غوغا یم کرد. ولید در  

 دوست شفیقش نشسته بود و

میهمان ها را تماشا یم کرد و من با همان دو زن که همراه  

ن   ام بودند ؛ اما از هر غریبه ای غریبه تر پشت مپ 
ی

همیشگ

 ر از گایه با ولید چشم در چشم یم شدم. نشسته بودم و ه
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مردی که کنار ولید بود،  کنار گوش او حرفهایی زد. ولید 

هایی متعجب 
ن نگاهش کرد. سوال پرسید و مرد دوباره چپ 

گفت.  ولید دست کشید به گردنش و نفسش را به شدت 

ون داد.   بپ 

 

 ۸۱۱#پست

 

 

ش را صدا زد و حرفهایی ب
ه او به جمعیت نگاه کرد و مبارسر

 زد. به فاصله ی چند دقیقه مبارسر پیش من آمد و گفت: 

 تا چند دقیقه ی دیگه روی عرشه ی خصویص باش!  -

لبم نا منظم یم زد. نیم دانستم چه اتفافی افتاده. چه ق

ی که اینطور اخم های ولید را در هم کرده و حواسش را  ن چپ 

از بزم پرت کرده. برخاستم و انتظار داشتم هر دو زن با من 

بیایند ؛ اما هیچ کدامشان تکان نخوردند. از کنار آدمها رد 

بد یم داد.  شدم. دلشوره امانم را بریده بود. دلم گوایه

ن این آدمهای  دوست داشتم جای دیگری بودم! نه بی 
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غریبه! چشم چرخاندم تا شاید آشنایی ببینم؛ اما هیچ کیس 

نبود! نیم دانم شاید رساب بود یا توهم که کیس شبیه 

ن جمعیت دیدم. متوقف شدم و دوباره نگاه  ن را بی  معی 

 کردم. نبود! حنی بدترین آدم گذشته ام هم در این کشنی 

 یک خیال موهوم بود. 

عرشه ی پشنی که به اتاق اصیل کشنی منتیه یم شد ؛ 

فقط مختص ولید بود. هر وقت من همراهیش یم کردم ؛ 

 فقط در این عرشه بودیم. 

بود. روی عرشه ایستادم و به همه جا ساکت و تاریک 

خلیج چشم دوختم. چراغها و ساختمانها یم درخشیدند. 

م.  صدای خواننده ی زن و خنده و زیاد از ساحل دور نبودی

صحبت ها نامفهوم به گوش یم رسیدند. همانجا وسط 

جی هنوز هم خنک بود. فردا سال  عرشه ایستادم . نم رسر

ردم که حاال در خانه ی تصور یم کتحویل ایراین بود. داشتم

است ؟ کامران چکار یم کند؟ مریم در چه  بابا مهران چه خپی

 ولید تمام تنم را لرزاند:  حال است و ... که صدای

 تو یم دونسنی این مرتیکه جبل قراره امشب بیاد اینجا؟-

 برگشتم و هاج و واج نگاهش کردم : 
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؟-
ی

؟ متوجه نیم شم جر یم گ  جر

ن بود. به به طرفم آمد. مقابلم ا یستاد. خشک و خشمگی 

 چهره ام نگاه دقیقی کرد و گفت: 

اب شیخ محمد گفت تو با معشوقه اش برای انتخ-

 خواننده های امشب همکاری کردی! 

 ترسیده گفتم: 

ن کاری نکردم! ما فقط درباره ی - من؟ نه ! من اصال چنی 

میهماین چند کلمه حرف زدیم. من حنی نیم دونستم توی 

ی خپی ندارم! کشنی خودت بر  ن  گزار یم شه! من از چپ 

 دستش را انداخت دور گلویم: 

ن مشکوگ همون روز اول  بهت گفتم اگر فقط یک با- ر چپ 

 ببینم نیم گذرم. من آدم دوبار بخشیدن نیستم! 

 به زحمت گفتم: 

ی خپی ندارم. اصال نیم دونم... - ن  من از چپ 
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ب رها کرد و من تلو تلو خوردم و روی ن  گردنم را با ضن زمی 

افتادم. در یط یکسال گذشته هر گز اینطور با من رفتار 

 نکرده بود. او گفت: 

آخرین شب زندگیشه! باید همون روز هر چند امشب -

وت کارشو تموم یم کردیم.   توی بپ 

 مضطرب گفتم: 

نه! به اون کاری نداشته باش! من باهاش در تماس نیستم! -

ی ازش ندارم! یگ داره برای م ن پاپوش من اصال خپی

 درست یم کنه. 

 پوزخند زد: 

ی هم فرو - ن من روی خوبم رو بهت نشون دادم و از چپ 

ی! گذار نبود  م. اما تو خیانت کردی! و جوابشو یم گپ 

من خیانت نکردم. هیچ جا تنهایی نرفتم و با کیس در -

ت!  یس و یا از مبارسر  از ندیمه ها بپر
 تماس نبودم! یم توین

ن - ! فردا که خپی مرگش پخش اتفاقا اونها هم یه چپ  ن ایی گفیی

 شد خوایه فهمید! 

 ر گفتم: پشت کرد به من که برود . نیم دانم چرا و چطو 
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! من از همه ی کارات خپی دارم. - تو آدم سنگدیل هسنی

حنی یم دونم فردا شب قراره توی مرز ویتنام به  کامبوج 

! اگر یه مو از رس جبل کم بشه تمام اطالعاتت لو  چکار کنن

 ه! یم ر 

نا باور و با چهره ای که مثل گچ شده بود نگاهم کرد. این 

او بود. من در یط این تپ  آخر در مواجه با شیطاین مثل 

مدت از جنایت و سنگدیل هایش مطلع شده بودم. از 

آدمهایی که در راه مقاصد او تلف شده بودند. اجازه نیم 

ی نداشت.   دادم جبل را آزار دهد. او تقصپ 

 

 ۸۱۲#پست

 

 

 کیس برای من پاپوش درست کرده بود! تاری    خ 

 شیخ به اتمام رسیده بود و اطرافیان
ی

ش یم مرصفم در زندگ

خواستند با تهمت ها یشان حذفم کنند. اما اجازه نیم دادم 

از جبل استفاده کنند. نیم گذاشتم به او آسینی برسد. شیخ 
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به رسعت خودش را به من رساند و دو ور بازویم را گرفت و 

 کانم داد: ت

؟ -  چه غلیط کردی؟ جر گفنی

 خندیدم : 

؟ کور خوندی! - ؟ خییل باهویسر
ی

من  فکر کردی خییل زرنگ

و  ن  همه چپ 
همه چیو یم دونم. اگر به جبل آسیب برسوین

دم به   که یم دونم رو سپر
به پلیس یم گم.  تموم اطالعایی

 ! ن  آدم مطمی 

ون زدند. صورتش از خشم سیاه شده بود.   تمام رگهایش بپ 

در او یم چشمانش رسخ شده بودند. ناباوری و ترس را هم

ند قدم به دیدم. عصباین به طرفم هجوم آورد . من چ

عقب برداشتم . دستش را انداخت به موهایم و کشید. 

جیغ زدم.  او تکانم داد. حرف نیم زد. فقط صداهای 

ون یم جهید. تقال کردم که خودم را از  ترسنایک از گلویش بپ 

آزاد کنم. اما او دستش را باال برد و محکم به دست او 

به زد . تلو تلو خو  ردم. به صورتم کوبید. بعد به شکمم ضن

اصابت کردم. رها شدم. میان  دیواره ی میله ای عرشه

آسمان و دریا ! سقوط کردم و درون آب افتادم. دنیا سیاه 
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ی در رسم  و صورتم  ن شد. درد عمیقی از اصابت جسم تپ 

ه تر شد. آب هجومپیچید. سی آورد به دهانم و دیگر ایه تپ 

ی نفهمیدم.  ن  چپ 

 

💜 

 

 تهران_زمان حال

 

 

 ۸۱۳#پست

 

 گرچه شب سخنی را گذراندم ؛

که چرا نرم تر رفتار نکردم و پیش گرچه پشیمان بودم  

کامران و مریم و فرداد نماندم و در آن جمع آرام سه نفره با 

آتش ها زیر خاکسپی آنها غذا نخوردم و نخواستم بگذارم 

 بافی بمانند و آتش را شعله ور کردم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3115  

 

؛ حالم بهپی بود! انگار دوباره اما صبح که خورشید طلوع کرد 

متولد شده بودم.  باالخره باید تصمیم نهاییم را یم گرفتم  و 

وع ماجرا بود.   این تازه رسر

ماندن در خانه ای که حق من بود ، مال خودم بود و قبل 

 به جنان پرداخت کرده بودم برایم سخت بود.  تر پولش را 

ر آن جان خانه را دوست نداشتم. جایی بود که جنان د 

داده بود و من احساس یم کردم هنوز هم روحش در آن جا 

مانده. اما گریزی نبود. الاقل برای همان مدت محدود تنها 

 رسپناهم شده بود. 

ک کارهایی روزهای متمادی را در تنهایی گذراندم و تک به ت

 را که یم بایست انجام دادم. 

 

اتم بودند. اما همان روزها برای من جزو طالیی ترین لحظ 

وع کرده بودم به پوست اندازی.   چون رسر

که گذشته ام گذشته و با تمام وجودم قبول کرده بودم 

ن است.   اکنون من دیگری درون در حال پر و بال گرفیی
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ارنچی تک به تک روی شهریور ماه بود. برگ های زرد و ن

ن و در پیاده روها پخش و پال بودند. من از پیاده روی  زمی 

صبحگایه  برگشته بودم. یک عدد نان بربری هم رس راهم 

 خریدم تا صبحانه بخورم. 

 

یک توله سگ کوچک یی خانمان در باغچه های جلوی 

در حال بازی کردن  ساختمان عوعو یم کرد و زن و وکودگ

کیم آنها را تماشا کردم و بعد وارد ساختمان   با او بودند. 

 شدم. 

 در آیینه ی آسانسور خودم را تماشا کردم. 

 

رش را  ن آشا را با آن خط زخم خییل کمرنگ  که جلسات لپ 

 هم نرفته بودم. 

ن دو ابرویم و چشمانم بود!   خییل مویی که بی 
ی

به ناهماهنگ

 دوستش نداشتم!  به دماغ عمیل که
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بودم. به کنار چانه ام که خط زخم کیم پر اما قبولش کرده  

رنگ تر بود و جراج ترمییم زیبایی اش را پشت گوش 

 انداخته بودم . 

ن مور مور یم شد. و زانوهایم کیم  پاهایم از زیاد راه رفیی

چند ماه خسته بودند؛ اما این پیاده روی مداوم در یط این

ز شد؛ رطرف کرده بود. در آسانسور که باضعف پاهایم را ب

 تقریبا از دیدن کامران تکان شدیدی خوردم. 

 

 ۸۱۴#پست

 

 

تکیه زده بود به چارچوب در ورودی و با تلفنش مشغول 

 بود. 

 

 باز هم مریم دهان لقی کرده بود.  

 نیم توانم بگویم که نسبت به دیدنش هیچ حیس نداشتم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3118  

 حتما داشتم!  

 

ید قبل تایی پروانه ی بافی مانده از احساسات شدحنی چند 

هم درونم پر کشیدند. حنی اعتیاد بغل کردنش و عشق 

ورزیدن به او هم عرض اندایم کرد؛ ویل دو سه تا نفس 

کشیدم و خودم را به یی خیایل زدم. لبخند زنان به طرفش 

 رفتم: 

 سالم آقا کامران! شما کجا اینجا کجا؟! -

و ماتم شد. کنارش ایستادم و کلید  تکیه از چارچوب گرفت

 ون قفل انداختم: را در 

ا  خییل دهن لق شده! حامله هم شده دیگه نیم - مریم اخپ 

 شه بهش حرفن زد! 

صدایش! صدای بم و مردانه اش که همیشه برایم آشنا 

ترین صداها بود! که همیشه اصواتش را با جان و دل 

 جذب یم کردم: 

 م تا قبول کرد! اضار کردم !  خییل بهش گفت-

 جا ایستاده بود. گفتم: وارد شدم و او هنوز همان
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 نیم خوای بیایی داخل؟! -

وع کردم به شمارش! یک، دو ، سه ،  و درون ذهنم رسر

 چهار...وقنی در بسته شد و او گفت: 

ن که دعوتم کردی بیام داخل جای شکرش - خب همی 

 باقیه! 

خانه گذاشتم و اجاق را روشن ن ن آشپر کردم و   نان را روی مپ 

ن شدم:  ی مطمی  ان آب کپی ن  از مپ 

را دعوتت نکنم بیایی داخل؟ هر جر باشه من و تو چ-

خونه ات بودم! صبحونه دوستیم و کیل وقت مهمون

 خوردی؟

نگاهش کردم. دست کشید به پیشاین اش. انگار گیج شده 

 بود: 

 اینجا! نه یکراست از فرودگاه اومدم-

یشه مورد عالقه ام بود به لباسهایش نگاه کردم. فریم که هم

 اب ترین آدم دنیا یم کرد: و همیشه او را جذ

؟  - احت کنن  چه کار مهیم بوده که نرفنی خونه اسپی
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د:   لبهایش را به هم فشر

 

؟-
ی

 چه کاری مهمپی از دلتنگ

 قلبم تند کوبید. چشم دزدیدم و به طرف یخچال رفتم: 

نیمرو درست یم کنم. یه مغازه ی کوچگ توی بازار -

! ریش هست؛ عسل کویه میاره! ازش عسل خریدمتج

 نیمرو با عسل یه سم اسایس یم شه! 

ون آوردم و کنار اجاق روی کابینت  سبد تخم مرغ ها را بپ 

گذاشتم. دکمه های مانتو ان را باز کردم و از کنارش 

 گذاشتم: 

 االن بر یم گردم. -

به اتاق رفتم و بلوز و شلوار مرتنی تنم کردم و با اضطرابم 

د روی صندیل دست و پنجه نرم کرده و برگشتم. نشسته بو 

و به گلدان های پشت پنجره نگاه یم کرد. همان ها که برای 

 جنان خریده بودم.  به دنبال ماهیتابه کابینت را گشتم : 

 خب کامران! حال بقیه چطوره؟-
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 طول کشید تا گفت: 

 نازش رو یم خره. مریم درگپ  تهوع بارداریه! فرداد هم-

 نرمال و عادی داره باالخ-
ی

 ره! خب پس یه زندگ

 

 یم شه گفت همینطوره! -

 

؟-  مامانم و بابا جر

ن پاریس!  پیش آواز! -  رفیی

 پوزخند زدم: 

 

 ۸۱۵#پست

 

 

 دخپی عزیز دردونه ی ته تغاریشون! -

ن ! - ن و مروا هم هسیی  معی 
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 خییل عایل... یه جمع خانوا-
ی

 دگ

 

ن با دخپی خاله اش نامزد کرده. -  معی 

 ام نگاه یم کرد:  به چهره برگشتم و از رس شانه نگاهش کردم

 خپی خویی بود! -

 

جوایی نداد. صدای جلز و ولز تخم مرغ ها در روغن داغ 

 سکوت را ین شکست. گفتم: 

 

پس انگار قراره یه دوره ی آرامش توی خانواده محسنن -

 بچرخه! 

ن گذاشتم و  شانه باال انداخت. ماهیتابه ی میس را روی مپ 

 وش کردم: دو لیوان چای ریختم و خودم روبرویش جا خ

 ناقابله آقا کامران! -

 مردد بود ؛ اما باالخره یک تکه نان جدا کرد : 
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عمو تصمیم داره خودشو باز نشسته کنه! شاید کاراشون -

ن و همونجا بمونن.   مامانت عاشق پاریسه! رو بکین

 بلتد خندیدم: 

مامان منم یه الکچری باز حرفه ای هست! فقط یادش -

 داشته که باید بهشون رفته دوتا دخپی از یه آدم مف
ی

نگ

 اهمیت بده! 

 

نیم دونم جر بگم! بعد از این همه مدت به رفتار مامانت -

 عادت نکردی؟

 

مگه کیس هم هست که به یی مهری مامانش عادت کنه! -

یه که هر روز غلیظ تر و درد آور تر یم شه!  ن  یی مهری چپ 

با حوصله لقمه اش را جوید و من فرصت این را داشتم تا 

  نگاهش کنم. بیشپی 
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 ۸۱۶#پست

 

 

 

 

جا افتاده تر شده بود. کیم آرام تر هم به نظر یم رسید .  با 

خییل محکم برایش بکوبد؟ خودم گفتم یعنن باید االن قلبم

کردنش را داشته باشم؟ ناگهاین نگاهم را   یا هیجان بغل

 غافلگپ  کرد. لبخند زد. گفتم: 

؟-  چرا اومدی ؟ دلیلش چیه که اینجایی

 اش و آه کشید: زد به صندیل تکیه

 تو فکر کن دلم تنگ شده بود! فکر کن کالفه بودم! -

م:   نگاهم را نتوانستم از او بگپ 

 ؟-
ی

 و دلتنگ
ی

 کالفگ

 رستکان داد: 

 یه نیست؟آره دلیل موج-
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 کشیدم: لبهایم را به داخل دهانم

 نه! -

برخاستم و به طرف پنجره رفتم. آن را گشودم و برگشتم به 

 طرفش: 

 صمیمت برای آینده چیه؟! ت-

 شانه باال انداخت: 

 چه رک و ضی    ح! -

خوای دودل و خب قراره چقدر کش پیدا کنه؟ تا گ یم-

؟   شکاک بایسر

 مقابلش یک چرخ خوردم. و به خودم اشاره کردم: 

! این منم ! آشا! خودمو قبول کردم. حنی دیگه - ن ببی 

 احساس ندامت و گناه هم ندارم ! یم دوین چرا؟ 

اشو دادم و دردش رو هم کشیدم. هرکاری کردم هزینهچون 

 اما... 

ه شده و گفتم: جل  و رفتم. کیم خم شدم و به چشمانش خپ 
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اما گذشته رو نیم تونم پاک کنم. تمام تجارب بدم و -

! آنچه که تو و بقیه نیمتمام ن ن باهاش سازگار باشی   تونی 

 قد راست کردم : 

- 

 

 ۸۱۷#پست

 

 

 

 

نیم خوام دیگه به بودن با تو و یا من تصمیمم رو گرفتم! 

مربوط به گذشته ون که تو یه آدمازدواج با تو فکر کنم. چ

 ی منن که منو همون جور  جا 

خوای. آشای آروم و یی غم و یی مونده توی گذشته یم

ه بگم آشای دست نخورده. یا شاید هم باید  تجربه . یا بهپی

 بگم آشایی که فقط توسط تو ترصف شده! 
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ن   کامران! من ازت ممنونم بابت زحمتت، بابت اینکه ببی 

گم که دنبالم و پیدام نکردی! اما واقعا بهت یم بارها اومدی

 اون روزا با اینکه عاشقت بودم؛

 ویل حاضن نبودم برگردم. چون عمق فاجعه بزرگ بود.  

توین تاب بیاری! که لکه ی ننگ منو نیمدونستمچون یم

خواستم وبال گردنت باشم . زجرت بدم. نیم خواستمنیم

آشا برات ر اومدن با اینکه کناشناختمت و یم دونستمیم

 سخته. 

ن منو نجات  بارها پیش خودم گفتم؛ اگر اون شب معی 

نداده بود و مرده بودم؛ چقدر بهپی بود! اما حاال نظرم 

 عوض شده! چرا یم مردم؟ چرا ؟ 

 دی؟  چون  اشتباه کرده بودم؟ چون تو قبولم نیم کر 

 لب زد: 

من مرد کردم؟  آره از کجا فکر یم کنن من قبولت نیم-

خواد ببینه کیس رو که هستم و هیچ مردی دلش نیم

 !  دوست داره رایه رو بره که تو رفنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3128  

اما قطعا برای برگردوندنت تالش یم کردم ؛ حنی اگر قرار  

 !  نبود مال من بایسر

 دستم را باال آوردم. ساکت شد: 

ن - ن ! همی  فکر تو مصیبت اصیل منه! حنی اگر قرار همی 

ن یم کرد یا یم نبود مال تو باشم؟ گ کنه جز قرار رو تعیی 

من و تو؟ جز اینکه تصور و حرف دیگران هم برات مهمه؟ 

البته حنی مامانت و کرانه هم منو قبول کردن! خب قطعا 

ن از گذشته! فقط یم دونن اونها هم اونقدرها مطلع نیسیی

 نکرده! ویل تو  آشا فرار کرده
ی

و توی دیی آنچنان خوب زندگ

 ! تویی که بعد از شنیدن حقیقت زندگیم   اصل کاری هسنی

تت رو برعشقت ارجحیت دادی!   غرور و غپ 

 نفس گرفتم و روی صندیل نشستم: 

اتفاق هایی که افتاد، اشتباهاتم، معذوراتم، اجبارهام همه -

 ی اینها رو پذیرفتم و خوب بهش فکر کردم. 

جه اینکه تو اون مردی نیسنی که انتخابش یم کنم برای نتی

کنن بقیه ی عمرم! و منم اون زین نیستم که تو انتخاب یم

برای آرامشت. من و تو تحت تاثپ  یه عشق ناکام و یه 
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 باهم  احساس
ی

اعتیادی کنار هم بودیم. من وتو از بچگ

ا رو  ن بودیم و خوب و بد همو دیدیم . نیم تونیم خییل چپ 

 تو هم نیم شه گذشت و از فرا
ی

موش کنیم.  البته از مردانگ

فت وقنی که جبل بهت اطالع داد و ازت کمک  ت و رسر غپ 

ن برای من و تو یم  خواست. البته این رسنوشنی بود که معی 

. تصمییم که اون گرفت ! چون یم دونست من و خواست

تو عاشق هم بودیم؛ اما فرهنگ و تعصب و اتفاقات رو 

ت . یادش نبود که من اون آشا نیستم؛ حنی اگر نادیده گرف

 .!  تو همون کامران مونده بایسر

 

 ۸۱۸#پست

 

 

 

 اخمهایش در هم رفته بود: 

- !  پس تصمیمت رو گرفنی

ن کردم:   رسم را باال و پایی 
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که تصمیم درسنی هست. هر دومون به ه! و یم دونمبل-

 
ی

ن یه زندگ ترک کردن هم نیازمندیم. هر دومون به داشیی

های خویی خوایه داشت. وقنی نیازمندیم. تو شانس جدید 

 فکرت از من رها بشه ؛ 

! کیس بینن و آدم الیق رو پیدا یمدور و ورت رو بهپی یم کنن

! نخوای که از بابت گذشته ی تلخش نخوای عذ اب بکیسر

فکرهای بیخودی بکنن و تهش حنی نتوین باهاش همبسپی 

 .  بیسر

 من برای تو مایه ی عذابم

 

بخشیسر بود تا به حال اتفاق افتاده بود. تو اونقدرها  . اگر 

هم عاشق من نبودی که بخوای با ازدواج حنی سوری منو 

! منو شایسته ! کاری که مال خودت کنن ی صیغه دونسنی

و حنی شیخ ولید هم انجام داد!  کاری که ازش  قبال کردی

یع بیخودی! .   متنفر هستم. کاله رسر

 

 ۸۱۹#پست
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ساست اعتماد نداشنی که بعد از عشقبازی اونقدرها به اح

که بعد از سالها اتفاق افتاده بود رهام نکنن و نری!  اون 

کرد که تو این لحظه بدترین حس ها رو داشتم. چه فرفی یم

 یا شیخ! کار رو کردی 

ان پذیر    بریل من هر دوش آسیب جدی داشت! اینها جپی

ن کامران! خودمونو گول نزنیم!  رها کن ا ین ریسمان نیسیی

 پوسیده رو. 

 

ه و یا یممن ازت گذشتم و فکر نکن که عشقت توی دلم مپ 

ها اگر فقط کنم! فقط انگار بعیصن از عشقفراموشت یم

ه تا به وصل منج ر بشن. چون وصال درون آدم بمونن بهپی

 من و تو پر از آسیبه! 

 

آسینی که ناخودآگاه پیش میاد!  علت همه ی اینها هم  

 که برای تو هضم ناپذیزه.   گذشته ی منه
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ی که هزار بار با خودم  ن تمام شد! باالخره حرفم را زدم. چپ 

تکرارش کرده بودم و امروز توانستم معجزه وار به کامران 

کرد. من دوباره رفتم کنار د یمبگویم. سکوت بینمان بیدا

پنجره و یی هدف به خیابان خلوت نگاه کردم.  شایده ده 

 دقیقه ی بعد گفت: 

 

؟-  خب! قراره بعد ار این چکار کنن

 ی کابینت گرفتم و به طرفش چرخیدم: دستم را به لبه

یم خوام درس بخونم، کار کنم و ورزش کنم و روحمو -

 ترمیم کنم!  اینجا یا هر جای دنیا فرفی نداره! 

؟! -  وعشق و عالقه جر

 لبخندم تلخ بود: 

- 

 

 ۸۲۰#پست
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 مگه نه؟کنه! باشه ، خودش پیدام یماگر سهمم

 رستکان داد. برخاست و گفت: 

ه برم انگلیس! از یه رسر مدتیه مامانم یم- کت گه بهپی

هواپیمایی جدید هم پیشنهاد کار دارم. راستش رو بخوای 

 نداره! خاطرات خویی در 
اون خونه دیگه برام آرامیسر

ی  نداشتم. یادته یه روزی گفنی اون خونه خرابهاون

ایط و این حس رو ترسناکه ؟ االن اون بهش دارم. از این رسر

 خسته ام!  تو تنها ارتباط من با اون خونه بودی! 
ی

 زندگ

فایده ست. انگار که تموم شده! تالش بیخودی هم یی 

روزها و شبها اونقدر فکر کردم و منطق و احساسم درگپ  

 بوده که راه رو پیدا نیم کردم! حنی هنوز هم پیدا نکردم! 

 آه کشید: 

 با من قطع نکن! ارتباطتت رو -

یه! هم برای تو و - فکر خویی نیست! دور شدن گزینه بهپی

 حس کاذب هم پر یم کشه! مگه نه؟ هم من! اینطوری
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ن کرد. به طرفم آمد. مقابلم ایستاد خوب  رسش را باال و پایی 

 نگاهم کرد  و گفت: 

 من فراموشت نیم کنم! -

 تکیه از کابینت گرفتم و از کنارش رد شدم:  

 کنم! ان! اما برات آرزوی خوشبخنی یممنم کامر -

تو  شدن این طلسم و دور شدنمونو شک ندارم با تموم

 آدم زندگیت رو پیدا خوایه کرد. 

ل کنم که  از کنارش گذشتم چون نیم توانستم خودم را کنپی

نشوم و برای آخرین بار او را نبوسم!  دور در آغوشش گم

دیگر از رس شدم و به طرف در خروجی رفتم تا یک بار 

احساس کهنه و نا گرفته ام او را نبوسم و یه زخم در حال 

 تازه نکنم!  التیام را دوباره

او هم به دنبالم آمد . کفشهایش را پوشید و نگایه به من 

 انداخت و گفت: 

خییل مواظب خودت باش و هر موقع به کمک احتیاج -

داشنی و دیدی کیس نیست و توی مخمصه ای به من زنگ 

 فرستم! ی انگلیسم رو برات یمشماره بزن! 
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ر بود. رس تکان دادم. خداحافیطن کرد. نگاه آخرمان کش دا

در را بست و رفت. و من تکیه زدم به پشت در و به این 

فکر کردم که؛" او هم تصمیمش را قبل تر گرفته بود! دور 

 شدن از من و این شهر و آن کوچه و خانه ی طلسم شده" 

غمناک فصل  هر دویمان بهپی بود. حسشاید اینطور برای 

ن شدن یک ارتباط عمیق و کهنه و حس سبکبایل تمام شد

بالتکلیقن ام در هم آمیخته بود! جوری که ساعتها روی 

ه ماندم  کاناپه دراز کشیدم و به سقف خپ 

 

💜 

 

 ۸۲۱#پست

 

 

 مریم تنها ارتباط من با گذشته ام در پایتخت بود! 

م . مریم کیس که هرگز نیم تو    انستم از زندگیم فاکتور بگپ 
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 مریم خواهرم بود . 

وصله ی تنم و حاال فرزندی در بطنش داشت که برایم  

مهم بود. کودگ که یم دانستم عزیزترین آدم زندگیم خواهد 

 شد. یک امید دوباره . 

کیس که یم توانست از خون من و مریم باشد. من او را 

 خودم دوست داشتم . مثل فرزند 

 

ن حاال که در بطن مریم بود؛ اما دوری را برگزیده حنی   همی 

 بودم حنی اگر برایم سخت بود! 

ن در تهران رسد بود و باران به شدت یم بارید آخرین ماه پایپ 

 . 

 رس صبح که برای خرید پیاز و سیب زمینن رفته بودم؛ 

 همسایه ی مسن آپارتمان روبرویی  گفته بود : 

مه ی برف هست. عجب رسد شده! ابن بارون مقد-

ن چطور  گرفته!   آسمون رو ببی 
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من لبخند زده و راه را بر صحبت بیشپی بسته بودم و 

 فت ؛م یم گتند کرده بودم به داخل ساختمان! تجربه ا قدم

اعتماد نکن! حنی اگر طرف مقابلت زن سن و سال دار  

ن تا به حال برایت آش   باشد که ده دفعه از اول پایپ 
مهرباین

 د. آورده باش

 در تنهایی لیوان چای به دست تکیه زده بودم به چارچوب

پنجره و  ریزش باران را تماشا یم کردم. کامران برعکس  

راحت من را به حال  آنچه که فکر یم کردم ؛ آنقدرها هم

خودم رها نکرده بود!  با آنکه علنا حرف زده بودیم و با 

 آنکه گفته بودم راهم را سوا کرده ام ؛ 

 

یم داد و احوالم را یم پرسید. یا مثال عکیس از  پیاماما گایه

 حیاط و درختان  خانه اش یم فرستاد. 

یا از احواالتش یم گفت. عکس العمل های من هم در حد  

 مهرانش شده بود. جمالت کوتاه شا دخپی ناتنن عمو آ

، احوال پریس های اندک و درون پر از تالطم و افکار 

 متفاوت . 
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 ۸۲۲#پست

 

 

ن شب قبل پیام داده بود که با مریم و فرداد دور حنی   همی 

 هم جمع شده اند

 و من را هم دعوت کرده بود! اما گریخته بودم .  

 نرفته بودم.  کامران مرد درون گرا  
ی

به بهانه ی رسما خوردگ

 و توداری که حاضن نبود ازآرمان هایش دست بکشد ، 

 که احساسش لنگ در هوا بود!  که

 

ت از ته دلش من را ببخشد و گذشته ام را نیم توانس 

فراموش کند؛ حاال در یر دلداری بود!  من این دلداری را 

 ال که تکلیفم با حانیم خواستم. آن هم

 معلوم شده بود. 
ی

 زندگ

 کاری که یم توانستم در تهران داشته باشم؛ شاید آخرین
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دیدن مریم بود! بعد از ظهر لباس گرم پوشیدم. آرایش 

کردم و چپی سیاهم را برداشتم و راه افتادم.   اندگ

خلوت بود! آدمها خانه های گرمشان را ترجیح داده خیابان

. از بودند به پرسه ز  دن در خیابان های خیس و باراین

گلفرویسر در همان نزدیگ ها یک دسته گل خریدم. با 

 وسواس گلهای زرد و سفید و صوریی را  انتخاب کردم ! 

 

 ۸۲۳#پست

 

 

خورده چندین قدم گذاشتم به کوچه ی قدییم باران وقنی 

حس همزمان را تجربه کردم. اما آنچه از بقیه ی حس هایم 

ی بود! دلم گرفت از روزهای تاریک و قوی تر بود ؛  دلگپ 

شبهای اندوهباری که در این کوچه وخانه هایش تجربه 

کرده بودم. صدای کالغ هایی که روی درختان کهنسال 

که خانه های ا اکو یم شد. من یم دانستمبودند در فض

بزرگ کوچه خایل از سکنه است. یم دانستم دیگر نه 
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رد و نه شور و هیاهوی خانواده ی عمو سامان وجود دا

خانه ی بابا مهران. کودکیم در ذهنم نقش بست. همان 

روز اویل که من و مریم جلوی در خانه معطل ماندیم تا 

قبول کند برای کارکردن در آن  آقای خانه بیاید و مامان را 

خانه ی بزرگ.  نفس عمیقی کشیدم. بوی درختان باران 

م را پر کرد. در خورده و بوی چوب سوخته تمام ریه های

خانه ی کامران را گذرا نگاه کردم . و قدمهای محکم برداشتم 

دم و رس بزیر منتظر  به طرف خانه ی خواهرم. زنگ را فشر

 ی مریم را شنیدم: ماندم. طول کشید تا صدا

؟! -  آشا...عزیزم تویی

و در با تیگ باز شد. وارد حیاط شدم. اتومبیل فرداد زیر 

ک شده بود. مریم در را باز کرد و من سایه بان پارکینگ پار 

لبهایم. کیس که یم دیدم  از دیدن او لبخند نشست روی

فرسنگها با آنکه یم شناختم فاصله داشت. چاق شده بود. 

کوتاه کرده بود. صورتش روشن تر شده و شکم   موهایش را 

اهن گشاد تا رس زانویش خودنمایی یم  برجسته اش زیر پپ 

 طرفش گرفتم : کرد. دسته گل را به 

 سالم مامان مریم! -
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 میان گریه و خنده گفت: 

 هر روز این چند ماه منتظرت بودم. هر روز... -

 بغلش کردم . بوی آشنایش را به جان خریدم. گفت: 

 داخل! ا بریمبی-

  . 
ی

خانه اش  گرم بود! دوست داشتنن و پر از بوی زندگ

 دست کشید روی گلها و گفت: 

ن عزیزم! االن واس-  ت چای میارم! تازه دمه! بشی 

ون آوردم و روی دسته ی کاناپه پالتوی نم دارم را از تنم بپ 

خانه ی مدرن و شیکش رفت و انداختم ن و نشستم. به آشپر

 ر خانه اش! چرخاندم دمن چشم

ن  هن هن کنان و سینن به دست برگشت. سینن را روی مپ 

ون داد:   گذاشت و نشست و نفس خسته اش را بپ 

ن شدم -  ! نیم تونم زیاد فعالیت کنم. سنگی 

 پا روی پا انداختم: 

 چند ماه گذشته؟-
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 دست  کشید روی شکمش: 

 پنج ماه و نیم! -

 به نظرم خییل شکمت بزرگه! -

 

 ۸۲۴#پست

 

 

جب به چهره اش نگاه کردم. خندید و لپهایش گل و با تع

 انداخت: 

- ! ن  آخه این شیطونا دوقلو هسیی

 

 کشیدم: هیجان زده  جیغ کوتایه  

؟! -
ی

 وای راست یم گ

 رس تکان داد: 
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- !  یه پش و یه دخپی

 

!  خاله ی دو نفر یم شم. اونم به طور - عجب شانس خویی

 همزمان. مبارک باشه! 

  شن! یممطمئنم عاشق خاله اشون-

 یم کرد.  گفتم:  با مهرباین نگاهم

 هستم! ندیده هم عاشقشون-

 بغض کرد: 

پس چرا این چند ماه نیومدی رساغم؟ اون از مامان که -

رفته ور دل آواز  و اینم از تو که رفنی توی غار تنهاییت. این 

 روزا خییل احساس یی کیس یم کنم. 

 م. باید دور یم شدم تا بتونم تصمیمات درست بگپ  -

د . گفتم:   لبهایش را به هم فشر

 مامان قراره موندگار بشه؟! -

 اخت: شانه باال اند
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نیم دونم! هر روز یه حرفن یم زنه! اما اینطور که بوش -

 میاد  آره ! 

 آه کشیدم: 

 

دیدی آخر قصه ها آدم های بد وآدمهایی که ظلم کردن به -

ای عملشون  یم رسن؟ اینا همش دروغه. رسن

 ین اتفاق نیافتاد. توی قصه ی من ا

اش برسه! یعنن من ندیدم  که هر گ ظلم کرد به رسن

 

 ۸۲۵#پست

 

 

 مریم اندوهبار نگاهم کرد. 
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نیم خواستم ناراحتش کنم . حنی دلم نیم خواست درد و 

از گذشته انجام بدهم ؛ اما تنهایی اثر کرده بود و حرفها  دیل

 گفت: تلنبار شده بودند.  مریم استکان چایش را برداشت و  

؟ -  از کجا یم دوین

مگه حتما باید دست طرف قطع بشه یا بدبخت و فقپ  

ه؟  بشه یا بمپ 

 

ن اینه که آدم آرامش داشته باشه! و آرامش   مهم ترین چپ 

ن هم از وجدان راحت میاد . خب از نظر من نه مامان  داشیی

آرامش داره و نه بابا مهران. حنی آواز هم توی کالف 

  هرسدرگم خودش غوطه ور 

 

ی ندیدم. - ن  و یی خیایل چپ 
 من که جز راحنی

 مامان سالهاست که قرص اعصاب مرصف یم کنه. -

همیشه مضطربه. تو فکر یم کنن نبودن تو و دوست 

ی روش  نداشته؟ نداشتنش هیچ تاثپ 
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 فکر یم کنن وقنی تو طردش کردی براش مهم نبوده؟  

 یا همون بابا مهران ! 

سته رسپرست خویی برای تو باشه فکر یم کنن به اینکه نتون

فکر نیم کنه؟ هیچ یم دوین وقنی سکته کرد تا به هوش 

اومد اسم تو رو گفت؟  چرا؟ از عذاب وجدان بود یا 

  !  یا هر جر
ی

مندگ  رسر

 

ن بس که باعث شد دیگه اون بابا مهران قبیل نباشه! و   همی 

آواز که منفور هست برای خواهرهاش، پش عموش و 

 ! خییل های دیگه

میان حرفش. در حایل که قلبم تند یم کوبید و رگهای پریدم

 شقیقه ام نبض گرفته بودند: 

 از من یه دلجویی کوچک هم نکردن چه -
وقنی حنی

 فایده... 

 و گفت:   مریم چایش را لب زد 
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چون صحبت از جزای عمل کردی خواستم بگم که جزا -

 بیشپی از این که آرامش ندارن؟

 

 ۸۲۶#پست

 

 

 دمها جرات عذرخوایه ندارن. بعیصن از آ

 شانه باال انداختم: 

بعیصن وقتها فکر یم کنم فریماه به خاطر ظلیم که -

خواسته و ناخواسته کرد به این بیماری دچار شد. اما بعد 

 پشیمون یم شم از افکارم.  

 خدا گناهانش رو بیامرزه! -

فریماه عاشق جبل بود و جبل عاشق من و من عاشق -

 کدوم  به اونچه یم خواستیم نرسیدیم! کامران  ! هیچ  

مان بتونه خییل از مسایل رو حل کنه! شاید در شاید گذر ز -

 آینده شانس دوباره ای برای کامران باشه! 
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 لبخند زدم : 

- 
ی
تو همیشه نیمه ی خایل لیوان رو یم دیدی! انگار حاملگ

 ! ات مثبنی داشته که حاال نیمه پر لیوان رو یم بینن  تاثپ 

 بیسکوییت برداشت و با لذت گاز زد: یک دانه 

 اونقدرها جدی نیست. حاال دیگه مادر تازه فهمیدم -
ی

زندگ

 دو تا بچه ام  و دارم سغ یم کنم بهپی از قبل باشم. 

- !  چه تغیپ  خوب و مثبنی

 چایم را تلخ نوشیدم. مریم گفت: 

تو قراره چکار کنن آشا؟ چه نقشه ای داری؟ کامران گفت -

 خوین درسته؟یم خوای درس ب

! دارم یم رم. -  باالخره باید بدوین

 دهانش از جویدن وا ماند: 

 کجا؟ -

ا. - ن  یه بورسیه تحصییل گرفتم ! یم رم دانشگاه ُرم ساپیپن

 دهانش نیمه باز مانده بود: 
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من...من فکر یم کردم این تنهایی چند ماهه آخر جدایی -

 من و تو هست! اما... 

شت روی چشمانش . مریم زد زیر گریه  و دستانش را گذا

برخاستم و به طرفش رفتم و روی کاناپه دل نازک شده بود. 

 کنارش نشستم و درآغوش کشیدمش: 

 گریه نکن عزیزم! واسه اون فسقیل ها بده ! -

 با هق هق گفت: 

 فقط تو رو داشتم! -

 دست کشیدم روی موهایش: 

م؟ قراره برم و درسمو بخونم و مایه - مگه قراره بمپ 

شم! باید خوشحال بایسر که باالخره به آرزوی افتخارت ب

رسیدم! یم خوام خاله ی خویی واسه اون  دوتا همیشگیم

جوجه بشم. خاله ای که دوستش داشته باشن و وقنی 

 بزرگ شدن با افتخار اسمشو بیارن! 

 کیم از من فاصله گرفت: 

یم کردم داری کامران رو تنبیه یم کنن وآخرش بریم  من فکر -

 گردی  ! 
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دم: دس  تش رافشر

این مرحله ای که من و کامران در اون قرار داریم یهویی -

اتفاق نیافتاده. رفتار من و اون و اتفاقات زندگیمون باعثش 

ن باش که من تصمیم درست رو گرفتم .  هست . و مطمی 

سته و ناخواسته ی کامران آدم فراموش کردن خطای خوا

ن  من نیست مریم! منم توقع ندارم که اینکار رو  بکنه. همی 

که منو آورد اینجا و توی خونه اش  پذیرفتم برام کافیه! 

 من از عشق 
ی

ان دلخوری و دلشکستگ شاید تا حدی جپی

 ناکاممون باشه! 

 

 ۸۲۷#پست

 

 

 

متاثر شده بود. این را از حالت چشمانش یم فهمیدم ؛ اما 

 را یم گفتم! هر چند که باب میلش نبود. گفت: واقعیت 

؟ تا زایمان من یم-  موین
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 لبم را گزیدم: 

اینه که کنارت  نه! با اینکه دلم شور تو رو یم زنه و آرزوم-

 باشم؛ ویل باید تا آخر ماه خودمو به دانشگاه معرفن  کنم. 

 چه بد! -

 رس به زیر شد . گفتم: 

ن فرص-  ت میام دیدنت . اما بهت قول یم دم که در اولی 

ایط اشکش چکید و من او را درک یم کردم . تنهایی  در رسر

شبیه به او بد بود . باید با مامان حرف یم زدم حنی به 

 خاطر مریم هم که شده بود! 

 

 ۸۲۸#پست

 

 

 دل زدم ، 
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که انجامش ندهم. اما در حنی چند بار خودم را رایصن کردم

ن  صفحه دمآخر گزینه ی دوربی  و به چهره ی  ی چت را فشر

 خسته ی خودم روی صفحه چشم دوختم. 

 

سنگها فاصله داشت با شادایی و طراوت زین آشایی که فر 

در آن سن و سال.  وقنی چهره ی متعجب مامان جای 

 تصویر من را گرفت؛ کیم خودم را عقب کشیدم : 

 

 سالم مامان! -

مامان  با دفت به من نگاه کرد و با صدای بغض آلودی 

 گفت: 

 

- !  سالم آشا! باورم نیم شه که با من تماس گرفنی

 و معوجی به رویش زدم: به زود لبخند کج 

 حالت چطوره؟ بابا مهران خوبه؟-
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گویسر به دست رفت تا اتافی دیگر و نشست. بلوز ساده ای 

 تنش بود. 

موهایش کوتاه و مرتب بودند. صورتش بدون آرایش بود و 

 دیدم.  من رد سن و سالش را در چهره اش یم

 با نوک انگشتش اشک گوشه ی چشمش را پاک کرد: 

 قبل نیست! هم خوبه! هر چند اون آدم بابا مهران-

 برای دلجویی به ذهنم نیم رسید. زبانم 
پلک زدم . حرفن

ن شده بود و کلمات به ذهنم  نیم رسید. گفتم: سنگی 

 خسته و افشده یم شه.  خب بعد از بیماری آدم یه کم-

 درستش یم کنه.  اما گذر زمان

بچه هاش نه! بابا مهران از این ناراحته که چرا رسنوشت -

 اینطوری شده. 

! ناراحته که چرا هر کدوم  ن  از شماها یه جایی هستی 

چرا  ارتبایط وجود نداره. بعد از اون سکته خییل از تو 

 حرف یم زنه. 

 قلبم آرام یم کوبید. فقط گوش یم کردم: 
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نه و کیم باهات حرف بزنه اما چند بار خواسته زنگ بز -

ی و بهش خب به نظر من اضطراب اینکه تو تحوی لش نگپ 

 توجه نشون ندی ؛

 

 باعث شده که نتونه ازت  دلجویی کنه!  

ناباور بودم! آخر تجربه ای جز تقصپ  کار بودن در این 

 خانواده را نداشتم. 

 

 ۸۲۹#پست

 

 

 آهسته گفتم: 

ن حاال باهاش حر -  ف یم زنم! اگر پیش تو هست همی 

 مامان مثل برق زده ها نگاهم یم کرد: 

- 
ی

 ؟ واقعا راست یم گ
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ن به دست حرکت کرد و از  رس تکان دادم . برخاست و دوربی 

ون رفت و گفت:   ساختمان بپ 

 مهران جان! آشاست! یم خواد باهات حرف بزنه! -

 صدای بابا مهران را شنیدم: 

 

؟ -
ی

 آشا؟ راست یم گ

ن رو به آسمان  آیی  با تکه های ابر سفید بود . و دوربی 

 : صدای آهسته ی مامان را شنیدم که گفت

 یم زنه! بهت گفتم زنگ-

 

اما تمام این اتفاقات فن البداهه بود. من برای حرف زدن با  

بابا مهران زنگ نزده بودم . من برای دلجویی یا احوال پریس 

 تماس نگرفته بودم؛ 

اتفاق زندگیش  من میخواستم خواهرم به وقت مهم ترین

 تنها نباشد! 
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رای من و مریم باالخره مامان به زور هم که شده باید ب 

مادری یم کرد.  چهره ی بابا مهران شکسته و خسته بود! 

صورتش الغر شده بود ویل مثل همیشه سه تیغه و مرتب 

 بود. 

 

ی داشتند که آنطور گود افتاده شده   چشمانش رد پپ 

 م کردن: بودند. پیشدسنی کردم در سال 

 سالم بابا مهران! -

 بخدا که صدایش بغض آلود بود ! 

 

م؟ نیم دوین چقدر خوشحال سالم ب- ابا جان! خویی دخپی

 شدم که زنگ زدی! 

وع به تالطم کرد. با دست آزادم  رودخانه ای در دلم رسر

 دامنم را چنگ زدم: 

 

 بهپی شدین؟ -
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م! مساله فقط مرییصن نیست! عامل مرییصن - االن بهپی

 اتفاقات بعدش !  هست و 

 

هایی را به چشمم 
ن دلشوره گرفتم. حتما یم خواست چپ 

یاورد. پشیمان شدم . کاش زنگ نزده بودم . جایی را نگاه ب

کرد و بعد دوباره به چهره ی یی حالت من روی اسکرین 

 تلفن زل زد: 

آدم وقنی بفهمه سالها در خواب خرگویسر بوده و دور و -

که یا از چشمش دور ورش اتفاق های عجینی افتادن  

شه! موندن و یا به عمد پنهون شدن؛ از خودش ناامید یم 

 بابا جان راستش غصه ی من از کم کاریم هست. 

 

جز خدا کیس شاهد نیست که من همون روز اول که 

اومدین به خونه ام با خودم عهد بستم که  مواظبتون باشم  

ن تنها که کافن نیست. یی  و براتون کم نذارم. اما عهد بسیی

دم و سپر ن  شدم و هه چپ 
ی

به قدرت توجیه کردم، گرفتار زندگ

مادرتون! نیم خوام مثل ناپدری ها غر بزنم اما  پول و 
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ها رو پنهون کرد، ما ن درتون مقرص هست! چون خییل چپ 

خییل وقتها نفهمیدم دارم اشتباه یم کنم، نفهمیدم کم 

 گذاشتم... 

ه نگاهش یم کردم.  حنی یک پلک هم نیم زدم. فقط خپ 

 دست کشید به صورتش: 

 

چون من نه تنها در  باورت نکردم. نه تو رو و نه مریم رو! -

 و مروا هم پدر یی توجیه برابر شما دوتا دخپی که برای 
ن معی 

م بود که سکته کردم.  اف کرد؛ از رسر ن اعپی بودم وقنی معی 

اما بابا جان! آدیم مثل من که سالها ارباب بوده و دیگران 

جلوش خم و راست شدن و همیشه خودشو محق یم 

اف ک  نه اشتباه کرده! دونسته؛ خییل براش سخته که اعپی

 نفس گرفت. 

 

 ۸۳۰#پست
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 مثل دوسال گذشت  تا اینکه گفت: دو ثانیه 

منو ببخش آشا! ببخش که باورت نکردم. ببخش که -

چشمامو روی حقیقت بستم در حایل که همون موقع هم 

 !
ی

 ته دلم یم دونستم که داری درست یم گ

د. پش من سالها بیمار روج بود و نیم دونستم چون دور بو 

دست و  چون از نوجواین با تجربه های بد و مادر ناصالح

پنجه نرم کرد و بعد هم طردش کردم. برای راحنی خودم 

 فرستادمش اروپا . 

 

ن اگر دور باشه روبراه یم شه. در حایل که  شفکر کردم معی 

 همه ی اینها درونش بود!  

 باورت کردم ؛ اما خییل دیر! 

 م: رس بزیر شد. به زحمت دهان گشود

 

ن که حاال فهمیدین- ریم دخپی من دروغ نیم گفتم یا مهمی 

 هرزه ای نبود کافیه! 
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درسته دیره و من و خواهرم آسیبش رو پشت رس گذاشتیم  

اما گایه دل و فکر آدم راحت نیم شه مگر اینکه ازش عذر 

ن  من از خونه ی شما و پناه بردنم به خوایه بشه! علت رفیی

شقم و وجودم و رسنوشتم رو آدم اشتبایه این بود که ع

 . ن  نادیده گرفتی 

 

مران رو دو دسنی تقدیم آواز کردم. در حایل که از من کا

 عاشقش بودم! 
ی

 بچگ

چون زورش رو نداشتم که مبارزه کنم. چون مدام دسیسه  

چینن یم شد در برابرم. اما گذشت و شاید از جهایی به 

ن نفعم شد! چون فهمیدم  مردی که عاشقش بودم؛ در عی 

 هست پیامپی رو داشت ؛ آدیمحکماینکه عاشقمه  و برام

 و رضایت دیگران براش مهمپی از عشقشه! 
ی

 آبروی خانوادگ

ن بینمون تموم  !  حاال همه چپ  ن اینکه مردم چه فکری یم کین

شده ؛ گرچه هنوز هم عشق پابرجاست . ویل من راهم رو 

 یم رم رم ! بورسیه تحصییل گرفتم !  پیدا کردم. دارم
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 لبخند زد: 

! هر کمگ خواسنی م- ن هستم. حدااقل مبارکه! موفق بایسر

ان یم کنم.   کیم از گذشته رو جپی

لبخند یی دلییل زدم به مردی که هنوز هم یم خواست با 

امکانات و پولش رضایت آدم از دنیا بریده ای مثل من را 

ن راه را بلد بود برای مهر  جلب کند. شاید او فقط همی 

 ورزیدن! 

 

 ۸۳۱ت#پس

 

 

 

 گفتم: 

ن بود که - ین کمک شما همی  بار فکری که سال های بهپی

. من حنی از رس تقصپ   ن سال روی دوشم بود رو برداشتی 

ن هم گذشتم.   معی 
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ن عاشقم بود اما   چون زندگیمو نجات داد. یم دونم معی 

 خب راهش رو بلد نبود و من دلم رو از دست داده بودم . 

 

 ر پشتش را خاراند و گفت: با نوک انگشتش کنار ابروی پ

ه! -  االن حالم بهپی

 

 چرا باید دروغ یم گفتم؟ من هم حالم بهپی بود! گفتم: 

 منم همینطور! مواظب خودتون باشید. -

م و ببخش! تو هم-  مواظب خودت باش دخپی

 بخشیدم! لطفا گویسر رو بدین به مامانم! -

رس تکان داد و مامان گویسر را از دستش قاپید و از او دور 

 شد. گفتم: 

 مامان با مریم در تمایس؟-

 :  نشست جایی
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م! -  آره ! چند روز یکبار رساغشو یم گپ 

اییط داره! من تا آخر ماه یم رم - پس یم دوین که چه رسر

هیچ کیس رو نداره. خودت یم دوین که خاله ایتالیا و مریم

هم آدم این حرفا نیست که بخواد به مریم محبت کنه! اگر 

ان گذشته ها؛ االن وقتشه! قرار هست مادری ک نن به جپی

رگرد به خونه و زندگیت و ابن سه چهر ماه آخر دو کنارش ب

باش! مثل هر مادر دیگه ای! نذار توی تنهایی  بچه هلش 

که با اومون نوه هات رو به دنیا بیاره! اصال چه معلوم

ت هم بیشپی بشه!   مهرت به دخپی

 به من نگاه کرد: 
ی

مندگ  با رسر

ن دیروز به میم دونم م- هران یم ادر خویی نبودم! اما همی 

گفتم که یم خوام برگردم تهران!  خونه دست آرزو و 

شوهرشه! بابا کاووس هم پپ  شده و از پسش بر نمیاد! من 

 هم دلم تنگ شده ! به فکر مریم هم هستم! 

 دلم آرام شد . گفتم: 

ن کافیه! تمام دلواپیس من مریم بود! -  خب همی 

 نگاه کرد و بعد آهسته گفت: دور و ورش را 
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ن وای از آ- ی نداره! شده مثل همی  ن واز که جز بد رفتاری چپ 

جایی ها!  اون پارتپن فرانسویش هم عجیب و غریبه! من و 

نیاوردیم و اینجا رو برای بابات چند روز بیشپی دوام

ن اومد چند روزی موند و رفت. دم  خودمون گرفتیم! معی 

ن هم گفت که جای شما ای نجا نیست. ارج و قرب آدم رفیی

و سال فقط توی خونه و شهر و کشور توی این سن 

 خودش حفظ یم شه! 

 که مریم رو تنها نذارپس زودتر برگرد و بازم یم گم-

 با نگراین گفت: 

؟-  تو ...تو جر

 اینبار با گردین برافراشته و با اطمینان خاطر گفتم: 

شتم و یم پشت رس گذا. سخنی هام رو من راهمو پیدا کردم-

 نگراین از بابت من نداشته باش! خوام آینده امو بسازم ! 

 و این بار  یک لبخند عریض واقغ زدم. 

 

به آخرای داستان نزدیکیم لطفا لطفا همزمان با ما پستهارو 

 بخونید
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  راهپیما . م. کهربا   من*️❗

 رضایت ندارم

حنی یک پارت از رمانم، از کانال خارج بشه یا به هر دلییل  

یچ فاییل از رمان کنم. هو کنر بشه. هرگز حالل نیم سیو 

شه. خوندن رمان فقط در کانال خودم  مجاز هم منتشر نیم

 حالله.  و 

 

💜 

 

 ۸۳۲#پست
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فرودگاه برای من تدایع کننده ی خاطرات متفاویی بود. 

ن و  احساسات مختلقن که پر رنگ تر از همه اشان رفیی

 نرسیدن بود! 

 

ن  س فراواو همی  از  ین به من وارد یم کرد. یک روز قبلاسپی

 به خیابان ولیعرص رفتیم. رفتنم با مریم

. نشستیم و به همان کافه ی قدییم که روزی پاتوقمان بود  

 حرف زدیم. 

از کودگ هایمان و خاطرات خوبش گفتیم و ریسه رفتیم از  

خنده . از تجربه های تلخ یل یل کنان پریدیم و نخواستیم 

ش کنیم. چوب در خرمن   خاکسپی

از رفتنم، با مریم زیباترین و به یاد  آخرین دیدار ، قبل

 ماندین ترین دیدار شد . 

 

و حاال نشسته بودم روی صندیل در بخش پروازهای 

 خارجی با چمدان کوچگ و بلیط و مدارکم در دستم. 
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زل زده بودم به همه ی آدمهایی که به هر دلییل قرار بود  

 . هایشان این مرز و بوم را رها کنند برای رسیدن به آرزو 

شاید من جزو معدود آدمهایی بودم که کیس برای بدرقه  

نیامده بود. به در  آغوش گرفته شدن ها، اشک ها، ام

لبخندهای لرزان  و سفارش ها و دل نگراین ها نگاه یم کردم 

 . 

 

 و به خاطر فرار از نا مردی و بد 
ی

بار قبل با دلشکستگ

بودم و این بار با دیل امیدوار و برای رسیدن عهدی ها رفته 

یم رفتم. این چند سال سخنی و انتخاب های  به هدفهایم

از جلوی چشمم یم گذشت . اضطراب  اشتباه مثل فیلم

 نداشتم ! 

 

سفری که  نوع یی احسایس به رس یم بردم. کتابدر یک 

وع  برای رسگریم در این سفر انتخاب کرده بودم را باز و رسر

ه خواندن کردم. هیاهوی فرودگاه به داالن های مخقن ب

 شده بود. مغزم رفتند و ذهنم درگپ  داستاین که یم خواندم
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کیس یگ دو چقدر گذشته بود که احساس کردمنیم دانم

 صندیل آن طرف تر نشست . 

 

 ۸۳۳#پست

 

کردم. اما بوی عطرش آنچنان در مشامم پیچید نگاهش ن

 ای شناختنش نداشتم. که نیاز به چشم ظاهری بر 

 گفتم: 

! حنی فکرشو هم نیم کردم-  که بیایی

 

خلباین  در و رسم را چرخاندم به سمتش. کامران با لباس فرم

حایل که ا روی پا انداخته بود و به منظره ی روبرو و آدمها 

 ته بود. نگاه یم کرد آنجا نشس

ته ریشش غلیظ تر از همیشه خودنمایی یم کرد. نیم رخش  

 دقت کاوش کردم. یی آنکه نگاهم کند گفت:  را به

 پس وقتش رسیده؟-
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 لبخند زدم: 

 آره ! وقت رفتنه .  اما اینبار متفاوت از دفعه قبل هست ! -

کرد. رسش را چرخاند به طرفم و از رس شانه نگاهم

پر از برق عجیب و غرینی که  چشمانش ! آخ از آن دو گوی

دم با هم یگ هیچ وقت ؛ حنی همات روزها که فکر یم کر 

 هستیم هم نتوانستم کشفش کنم! گفت: 

 تصمیم های منطقی گرفنی ... -

 

 میان حرفش: پریدم

تصمیات منطقی گرفتیم! چون احساسات غلیظ کاری -

 برامون نکرد! 

 گ از آینده خپی داره؟-

 کوتاهه و هر دومون باید برای هیچگ! اما فرصت -
ی

زندگ

خودت و من بندازی  زندگیمون یه کاری کنیم. یه نگاه به 

 آروم عقب افتادیم. متوجه یم
ی

یسر که کیل سال از زندگ

 اضار بیخودی من و تو باعثشه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3170  

 

 شانه باال انداخت و آه کشید: 

بینن تهش شاید با آرامش تموم شد؛ اما اصال قابل پیش-

 نبود! 

 

ن نداشتم. ما  به چشمانش نگاه کردم. حرفن برای گفیی

این ها گزافه و اضافه گویی حرفهایمان را زده بودیم و 

بودند. چون من حنی منطق کامران را هم قبول نداشتم. 

یط که  عشق یم توانست منطق را هم تغیپ  بدهد! به رسر

 یک طرف نقش مقرص داییم را نداشته باشد. 

من برای در آغوش کشیدنش ام  نگاهمان کش داربود. ولع

طور رس جای خودش! ویل نه یک شبه که در یط سالها این

ل کنم.   عوض شده بودم که بتوانم خودم را کنپی

 به ساعتش نگاه کرد : 

یه ِلگ پرواز دارم. اما قبلش اومدم که ببینمت و -

 خداحافیطن کنیم. 

 لبخندم لرزان بود: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3171  

ییل زیاد و بزرگ توقع بدرقه نداشتم! و این لطف برام خ-

 بود! 

 برخاست و لباسش را مرتب کرد و گفت: 

 ار! سفر بخپ  گندم ز -

دست دادیم و او دستم را زیادی حفظ کرد میان دست 

 بزرگ و گرمش! 

ن جمعیت گم شد نگاهم یر او رفت و قلبم آنقدر  تا بی 

ده شد که یی محابا اشک ریختم. 
 فشر

 

💜 

 

 ۸۳۴#پست

 

 

 اتفاقات خویی بود! رم برای من تدایع کننده ی 
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 یم بارید. آدمها در عبور و مرور نم نمبارانوقنی رسیدم

 بودند. 

قرابت خایص به این شهر داشتم. بار قبل را تردید آمده 

بودم و این بار با اطمینان.  چمدانم را با اطمینان پشت 

 یم کشیدم .  ساختماین که در آن سوییت داشتم؛ رسم

ه های هالیل کیم دلگپ  به نظر با نمای سفید رنگ و پنجر 

 یم رسید ؛

ف به پارک اما وقنی وارد سوییت شدم از دیدن   نمای مشر

ن آنچنان مشعف شدم که یادم رفت چطور الیی و  رسسپی

ورودی این ساختمان دلگپ  بود. سوییت ساده بود. باید 

 گلدان گل یم خریدم . 

ملحفه و لحاف و چند تایی ظرف و ظروف و یک دستگاه 

وه ساز . چمدانم را کناری گذاشتم و پالتویم را روی کاناپه قه

وشن بود و دمای اتاق متعادل! روی انداختم. شوفاژ ر 

تخت دراز کشیدم. خسته بودم . ساعتها پرواز  باعث شده 

 بود رسدرد داشته باشم. 

 به مریم پیام دادم که رسیده ام و چشمانم را بستم.  
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ه بود  و اتاق در سکوت و تاریگ  وقنی بیدار شدم آسمان تپ 

ی فرو رفته بود. و این حس تنهاییم را چند برابر کرد  ن . چپ 

برای خوردن نداشتم.  در یخچال سوییت جز دو بطری آب 

ن مجبور شدم لباس  ی پیدا نیم شد. برای همی  ن  چپ 
معدین

ون بروم.   گرم تن کنم و برای خرید ملزوماتم بپ 

برای تحصیل در و چقدر خوب بود که تجربه ی قبیل ام  

این شهر از اضطرابم کم کرده بود. خیاباین که در آن سکنا 

 ه بودم ؛گزید

از جای قبیل خییل فاصله داشت. یعنن محله کامال برایم  

 ناآشنا بود. 

 

 ۸۳۵#پست

 

 

 و شباهت خیابانها و 
ی

اما خب مزیت رم به یکپارچگ

ساختمانهایش بود. بعد از  خرید در کافه ی محله ای پاستا 

خوردم و مدیی در همان مکان نشستم و عبور و مرور 
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روزمره اشان  به خانه هایشان آدمهایی که خسته از فعالیت 

 در پیش رویم را تجسم کردم 
ی

بازیم گشتند نگاه کردم! زندگ

 یم شدم که کمپی از  به
ی

زودی من هم آنقدر مشغول روزمرگ

 قبل فکر و خیال یم کردم.  

از آنجایی که زمان برای کیس صپی نیم کند؛ برای من هم به 

ن منوال گذشت .  تا چشم به روی هم گذاشتم ؛ هفته همی 

و سوم و...بدل شد. دیگر به آن سوییت ی اول به دوم

ی جدیدم انس گرفتم. کوچک عادت کرده بودم. با خانه 

چند تایی گلدان گل خریدم. یک لحاف و ملحفه ی  آیی 

وری.  رنگ و قهوه ساز کوچک و چند تایی وسیله ی ضن

حنی فرش کوچک پرز داری برای کف اتاق که بتوانم 

ن و حواسم را معطوف درسم کنم.  بنشینم  روی زم ی 

دانشگاه با محل زندگیم فاصله ی متوسیط داشت. جایی 

کز شهر با یک دنیا تفاوت و تالش و آدمهای رنگ به در مر 

رنگ.  استادها به زبان ایتالیایی درس یم دادند  و من  کیم 

ن خییل سخت تر از  از آن را متوجه یم شدم. برای همی 

مجبور بودم جزوه ها و کتاب ها  دیگران درس یم خواندم. 

را ترجمه کنم و ساعتهای متمادی تالش کنم برای  
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ایط جدید خییل زود فهمیدن!   اما از آنجایی که آدم به رسر

سه چهار مایه طول کشید تا عادت یم کند؛ برای من هم

ن زندگیم را بفهمم و انجام بدهم.   بتوانم برنامه ی روتی 

 

 

💜 

 

 ۸۳۶#پست

 

 

و جایش را به بهار داد و فرزندان مریم متولد زمستان رفت 

 شدند. 

 بغض و شادی توامان داشتم.  

ه قولش عمل  کرده و مریم را تنها نگذاشته بود. و مامان ب

ن نقطه ی امیدی بود برای من.   همی 
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تقریبا از کامران یی خپی بودم.  پیام های کوتاه و گاه به  

گ و عمیقی که  گاهمان تبدیل شده بودند به فاصله ی بزر 

 داشت برای هر دویمان عادی یم شد. و بعد تابستان آمد . 

 

چک کار پیدا کردم. تعطیالت تابستان در یک کافه ی کو  

طوالین بود و من دلم یم خواست در محییط شلوغ و 

 متفاوت از آنچه هر روز رس و کار داشتم ؛ باشم. 

 پر رونق بود.  کافه در یک خیابان  

 

اهن های تابستانه ی گلدار تن من پیشخدمنی ب ودم که پپ 

رنزه یم کردم و پیشبند تور دوزی شده یم بستم. پوستم ب

 شده بود و موهایم را پشت رسم جمع یم کردم. 

ی زبان به من  حضور در کافه و مراوده با آدمها هم در یادگپ 

ت! حنی در یط مدیی که  کمک یم کرد و هم در معارسر

توانسته بودم با کیس دوست پشت رس گذاشته بودم هم؛ ن

شوم. تمام روابطم ساده و در حد همان دانشگاه بود. 

 د  و دوست ناباب من را دچار ترس کرده بود. تجربه های ب
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روز گریم بود؛ از صبح کافه شلوغ بود و حنی وقت رس 

 خاراندن هم نداشتم. 

صدای خنده و همهمه ی مردم با صدای قاشق و چنگال و 

 ها به گوش یم رسید. کیس اصابتش به چینن 

بیستکا آال فیورنتینا سفارش داده بود. خوشمزه ترین   

ی ها برایش رس و غذای این   کافه رستوران که بیشپی مشپی

یجات در کنار گوشت گریل شده با  ن دست یم شکاندند. سپی

سس مخصوص حنی دل من را هم به ضعف انداخته بود. 

ن میانسال و خوش اخالق که همیشه   بشقاب را از آشپر

لبخندی گوشه ی لبش بود و موهایش را با کش یم بست 

ی ها گذ ن شماره ی گرفتم و از میان مشپی در   ۱۴شتم . مپ 

حاشیه ی پیاده رو  زیر چپی سفید و قرمز قرار داشت.  

ن کناری بود که یگ از اساتید دانشگاه که زن  حواسم به مپ 

ب یم بد اخالق ؛ اما شیک پویسر بود و همه از او حسا

بردند! با یگ از دانشجوهای پش نشسته بودند و در حال 

ت دست یکدیگر را گرفته  بودند. آب دهانم را فرو معارسر

دادم.  نگاه زن معطوف من شد و من رسی    ع نگاه دزدیدم! 
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ی که دیده ام در مرکز توجه او  ن نیم خواستم به خاطر چپ 

 باشم!به من ربیط نداشت ! 

ی  گونه هایم داغ شده بودند  ن از گردش رسی    ع خون. تنها چپ 

ن تک نفره  که یم دیدم  اتیکت شماره ی چهارده روی مپ 

ن که یم دید چطور رنگ و بود. م رد پشتش به من بود و همی 

ن گذاشتم و   بود. بشقاب را روی مپ 
وارنگ شده ام برایم کافن

 با لهجه ی درب و داغاین گفتم: 

ه آقا! نوشیدین الکیل و یا گاز -  دار؟غذاتون حاضن

ون آوردم  و نیم  چه ی کوچکم را از جیب پیشبندم بپ  و دفپی

پ  اوقات او را در حال الس زدن نگایه به پش دانشجو که اک

ها دیده بودم انداختم و منتظر ماندم تا مرد  با دخپی

 سفارشش را بگوید. صدایش در گوشم پیچید: 

؟ -  به من نگاه نیم کنن

و نفری که در مرکز تمام دنیا متوقف شد و نگاه من از د

توجهم بودند؛ کشیده شد تا چهره ی مردی که چند سانت 

داشت. چشمانم گرد شده بودند و با دهان یا من فاصله 

 آیی آسماین و 
ن اهن  لنی  نیمه باز نگاهش یم کردم. در آن پپ 
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ه تر به نظر یم  شلوار سفید رنگ پوست برنزه اش  تپ 

خییل مرتب  رسید. چشمانش یم درخشیدند و موهایی که

کوتاه و روغن زده شده بودند او را جذاب تر کرده بود.  

چه ی کوچک نشست روی قلبم. او برخاست   دستم با دفپی

 و با لبخند نگاهم کرد: 

 آشا ی عزیزم! -

 

 کرد و 
ی

لبهایم انحنای شوقش را مبدل به  انحنای دلتنگ

 چشمانم دریای اشک شدند. به زحمت گفتم: 

 جبل! -

 و به رستاپاسم نگاه کرد و گفت:   رسش را تکان داد 

 دلم برات تنگ شده بود آشا! -

 میان گریه خندیدم: لبم را گزیدم و 

- !  باورم نیم شه که تو اینجایی

 شانه باال انداخت: 

 یادت رفته که اینجا شهر دوم منه؟-
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کیس من را صدا زد. نگاهم از جبل به زور کنده شد و به  

ون دادم: سباستیان  کشیده شد . نفسم را به   شدت بپ 

ن ! من االن بر یم گردم! -  لطفا بشی 

 چشم دوخت و بعد گفت:  به جایی که نگاه کرده بودم

 من آب گاز دار یم خورم. با طعم لیمو! -

خندیدم . او هم لبخند زد و روی صندیل نشست. نفهمیدم 

 چطور دستم نشست رس شانه اش: 

 بریم گردم! -

ختماِن رستوران. پلک زد و من قدم تند کردم به طرف سا

 سباستیان گفت: 

- !  کجا موندی ؟ بیا سفارشها رو بپی

 

د افتاده بودم. سفارش ها را با حواس پریی روی روی دور تن

ها گذاشتم . او پشتش به من بود و مشغول خوردن غذا.  ن مپ 

خانه رفتم ن و از مدیر کافه تقریبا کارم تمام شده بود. به آشپر

وقت به من بدهد چون  نیم ساعترستوران تقاضا کردم 
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یگ از دوستان قدییم ام به دیدارم آمده. خییل راحت قبول 

کرد. دو لیوان  آب گاز دار با طعم لیمو و یخ در سینن 

ون رستوران رفتم. قلبم تند یم زد.  حنی  گذاشتم و به بپ 

ن استاد و دانشجو  درون شکمم هم طوفان به پا بود. مپ 

آنجا بود و با تلفنش   خایل بود. جبل  با آن ظاهر شیک

حرف یم زد.  یکهو وسط پیاده رو و سینن به دست متوقف 

م. چه اتفافی داشت رخ یم داد؟ من با جبل از وقنی که شد

به رم آمده بودم هیچ مکالمه ای نداشتم. حنی پیام  

آنچناین هم رد و بدل نکرده بودم.   فقط یم دانست که راه 

 زندگیم را پیدا کرده ام! 

 

 ۸۳۷#پست

 

 

حضور یک آدم از گذشته ام من را بهم ریخته بود! گرچه 

شیدم و حنی به کافه ای که با هم رفته روزها به او یم اندی

بودیم و به محله ای که خانه اش در آن بود رفته بودم . 
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گرچه هر وقت خیابان ها را پیاده یط یم کردم ؛ خاطرات 

و هپن و  با او بودن را دوره یم کردم ، گرچه پیگپ  کار 

سفرهایش بودم  و گرچه آرزو یم کردم یک بار دیگر او را 

؛ اما اینجا بودنش آن هم  ناغافل من را تا ازنزدیک ببینم

مرز غش کردن برده بود. چند بار نفس کشیدم تا بتوانم 

ن او که  قدم از قدم بردارم. باالخره  راه افتادم به طرف مپ 

ن در حاشیه پیاده رو بود. سی ن آخرین مپ  نن را روی مپ 

ن  گذاشتم. هنوز با کیس حرف یم زد. یک صندیل از مپ 

ش گذاشتم و نشستم. یگ از  کناری برداشتم ن و کنار مپ 

لیوان ها را کنار بشقاب او قرار دادم و دیگری را  برای 

خودم نگه داشتم.  ارتباطش را قطع کرد و موبایلش را روی 

وع یم ک ن گذاشت. باید جوری مکالمه را رسر  ردم: مپ 

به اندازه نیم ساعت اجازه گرفتم . از غذا رایصن  -

 بودی؟

لبخند و همان نگاه مهربان. دوباره همان دقت دوباره همان 

به چهره ام و همان انرژی مثبت به یاد ماندین باعث شد که 

 من هم لبخند بزنم. او گفت: 
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چقدر دلم برات تنگ شده بود آشا! چقدر دیدن این -

شده بود. خوشحالم که اون زخم و صورت زیبا برام آرزو 

 اون صدمه ها  رفع شدن. 

 م: لیوان را برداشت

 توقع حضورت رو نداشتم! خییل سوپرایز شدم! -

 

 ۸۳۸#پست

 

 

ماتم بود. جبل مردی که خییل از روزها و شبها به او فکر 

کرده بودم و یم دانستم درجه ی اجتمایع اش چیست ؛ 

نها گزینه ام برای فراموشم نکرده بود. مردی که روزی ت

 نجات بود. کیم از محتویات لیوان را نوشیدم . 

 

 خنک شد. توانستم دهان باز کنم:  گلویم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3184  

حرف زدیم روزی بود که رایه ُرم آخرین باری که با هم-

 شدم . 

 

فقط برایش نوشتم که قرار است کجا باشم و او روز بعد 

 پاسخ داده بود که ؛

 داری پوست یم ندازی دخپی جان! -

 

راست یم گفت ! پوست انداخته بودم . این چند ماه من را 

 بدیل کرده بود. به آدم دیگرش ت

 لقمه اش را جوید: 

-  .  به این تایم احتیاج داشنی تا یه بار دیگه خودتو پیدا کنن

 یم تونم بفهمم! و االن اینو حنی از ظاهرت هم

 اشاره ای به خودم کردم و لبخند زدم: 

 

 هستم.  از این وضع رایصن -

 دانشگاه چطور یم گذره؟-
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تار سفید به موهای رسته در شقیقه هایش که چند 

 میانشان یم درخشید نگاه کردم: 

 اولش به سخنی و حاال کیم آسون تر. -

 خندید: 

 جز ایتالیایی به زبان دیگه ای -
ن استادهایی که حاضن نیسیی

؛ مشکل اسایس هست درسته؟ ن  تدریس کین

 

 ۸۳۹#پست

 

 

 د کردم: را گر چشمانم

! یگ از - ن وای دست گذاشنی روی مشکل اصیل من! ببی 

ی بهپی زبان دالییل که م ن دارم اینجا کار یم کنم یادگپ 

 هست. 
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با طمئانینه  یک تکه از ماهیچه را برید و در سس زد و 

 گفت: 

ا فرویسر کار یم کردم. دو تا برادر سیسییل - ن منم توی یه پیپی

اه ن  یم کردن و پیپی
ی

اشون معرکه بود. البته که اینجا زندگ

 اولش بیشپی اصطالحات عجیب و فحش یاد گرفتم . 

 خندید  و چنگال را آورد تا نزدیک دهانم: 

ن نگاهش کردم :  مگی   رسر

 ممنونم! -

 خییل خوشمزه ست ! -

بردم. چنگال را از دستش گرفتم و با احتیاط به طرف دهانم

 او گفت: 

خییل آشا! راستش خییل اشتیاق دیدنت رو داشتم ! -

ایی که 
ن زیاد... یه حرفهایی هست که باید برات بگم ! یه چپ 

! نیم   دوین

 چنگال را کنار بشقابش گذاشتم : 
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ن بدی نباشه! راستش من از شنیدن بدی و - امیدوارم چپ 

دردرس خسته شدم! االن توی این شهر آرامش نسنی دارم. 

خیالم از خواهرم راحته . مامانم کنارشه! یه آدمهایی رو هم 

خشیدم و از یه آدمهایی گذشتم!  شبها که یم خوام ب

که چقدر سبک هستم ! چقدر یم کنمبخوابم به این فکر 

 آرومم و بعد یهو ترس میاد رساغم که نکنه خوابم ! 

ن در هم حلقه کرده  نگاهش معطوف دستانم که روی مپ 

 شد: بودم

بعد از هر طوفاین یه آرامش نسنی هست! اما این به -

 همینه. تا معنای تموم
ی

شدن سخنی ها نیست! زندگ

ر آرامش رو نیم فهیم ناراحنی و سخنی ها نباشن تو قد

 عزیزم!  مطمئنم تو هم کیل حرف برای من داری ! 

ن به او داشتم!   داشتم! من هم کیل حرف برای گفیی

 به بشقابش اشاره کردم: 

رسکارم  ویل یم لطفا غذاتو تموم کن!  االن من باید برگردم-

 م یه وقت دیگه همدیگه رو ببینیم! تونی

 چنگال را بردلشت: 
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شب  ۹که اینجا تا   من!  فکر یم کنم فردا شب خونه ی-

 برقرار هست درسته؟

 لبم را گزیدم: 

خب قطعا تو از همه ی برنامه های اینجا و کالس های من -

 خپی داری ! 

 چشمگ زد: 

- !
ی

 کامال درست یم گ

 برخاستم: 

 ی! پس اونقدرها هم عوض نشد-

 اصال عوض نشدم! -

 من -
ی

هویتش رو نگه خوشحالم که الاقل یه نفر توی زندگ

 داشته! 

 از کنارش گذشتم: 

 یم بینمت! -

 راننده ام رو یم فرستم دنبالت ! -

 خودم میام! -
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 روی حرف من حرف نزن دخپی جون! -

دم. بوی عطرش در مشامم  برای بار دوم شانه اش را فشر

 پیچید : 

 باشه جبل! -

ور شدم. جلوی در رستوران یک بار دیگر برگشتم و از او د

ن دلم  را نگاهش کردم. ا و هم من را تماشا یم کرد و همی 

 لرزاند

 

 ۸۴۰#پست

 

 با عجله به خانه آمده بودم. 

اهنن که خودم دوخته بودم تن کرده بودم.   دوش گرفته و پپ 

را سشوار زده و ساده بسته بودم. صورت آفتاب موهایم

ایم لذت بخش بود. کیم رژ زدم و بارها خودم سوخته ام بر 

کردم. کفشهای بدون پاشنه ی قرمز رنگ   را در آیینه تماشا 
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که حاال پر از گلدان را پوشیدم و از پنجره ی باز سوییتم

 های اطلیس

ون را نگاه کردم. هنوز چند دقیقه   و همیشه بهار بود بپ 

 ذشت. مانده بود تا وقت قرارمان اما برای من طوالین گ

یی به این شکل با   برای من که مرواده ای نداشتم و معارسر

 از کساین که دور و ورم بودند را نیم پسندیدم. هیچ کدام

 

وت دیده بودم. خوب چهره  راننده اش همان بود که در بپ 

 در دستش بود
ی

 اش به یادم مانده بود. دسته گل بزر گ

را به طرفم و وقنی قدم به پیاده رو گذاشتم با لبخند آن  

 گرفت. 

 هیجانزده گلها را گرفتم و تشکر کردم. 

 

جبل فکر همه جا را کرده بود. به خانه اش که رسیدیم ؛  

راننده که در طول مسپ  حنی یک کلمه حرف هم نزده بود ؛ 

 گفت: 
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 دسته گلتون پیش من امانت! -

 

رس تکان دادم و پیاده شدم. دلهره ی عجینی داشتم. دلهره 

ین! ای آمیخته ب  ه حیس شپ 

اهن سیاه رنگش را با شلوار خوش دوخت و ک فشهای پپ 

 عسیل رنگ ست کرده بود. 

 

موهایش براق و چشمانش نوراین بودند. چال روی گونه 

اش هم مثل مشخصات چهره ی قهرمان  تمام قصه ها 

 خواستنن بود ؛ 

اما آنچه برای من اهمیت داشت؛ حضور او به عنوان یه 

  دوست قدییم بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3192  

ی را در زندگیم ایفا  ن مردی که جز خویی و نقش مثبت چپ 

رده بود. جلو رفتم و با او دست دادم.  با کشش تنم برای نک

 در آغوش گرفتنش مبارزه کردم. 

 

دکور خانه اش به طور کل عوض شده بود. اما نگاه من 

فقط به ترایس بود که در آن خاطرات خویسر داشتم. کنارم 

 چشم دوخته بودم نگاه کرد: ایستاد و به جایی که 

 خوش اومدی عزیزم! -

 گاهش کردم: از رس شانه ن

 ممنونم از دعوتت! -

- 

 

 ۸۴۱#پست

 

ن شام آماده ست.   مپ 
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ه اول غذا بخوریم.    بهپی

 تالش یم کردم عادی رفتار کنم: 

ی کردی! - ن  خب پس مثل تمام مردهای ایتالیایی آشپر

 خندید و دندان های مرتبش نمایان شدند: 

!   بله ! -  حاال باید ببینن

ی که شمع های سفید رنگ  ن در شمعدان های به طرف مپ 

کریستال روی آن روشن بودند رفتم. دو رسویس غذا 

خوری آماده بود. با دو یه ظرف غذا . او صندیل را برایم 

 عقب کشید : 

، فاروج مشوی و تبوله! -  حموس، نان و زعپی

 با ذوق گفتم: 

وت ! ما- مانت غذا درست کرده مثل همون روز توی بپ 

همه ی غم ها یادم رفت و بود! و انقدر خوشمزه بودن که 

 فقط از اون لحظه ها لذت بردم! 

ن نشست:   پشت مپ 

 آره به یاد اون روز... -
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و بعد با دقت بشقابم را پر از غذا کرد و من نگاهش کردم. 

 نگاهم را غافلگپ  کرد و گفت: 

ر بار دقتم رو اونقدر شیوه پختنشون رو تکرار کردم و ه-

 ! که االن مطمئنم یی نقصهبیشپی کردم

تکه ای از نان زعپی را در حموس مملو از روغن زیتون زدم و 

ی  ن به دهان گذاشتم. چشمانم را بستم و او را در حال آشپر

تصور کردم. حموس خوشمزه تر شد. لبخند زدم و وقنی 

چشم باز کردم او نگاهم یم کرد. یک جور با حوصله و 

 نانه ای  نگاهش به دهانم بود. گفت: ریزبی

ن یم شدم. یه شاید اگر خوا- ننده نیم شدم ؛ آشپر

 لبناین یم زدم! رستوران

 ذوق زده گفتم: 

یه رستوران لبناین  که گایه تو شبها مهمونش بایسر و برای -

. با معماری خاص و کایسر کاری های  ی ها بخوین مشپی

 خاص تر! 

 جالب یم شد! -

ن -  م یم توین این کار رو انجام بدی. حاال هخب تو همی 
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د: لبهایش را به ه  م فشر

تقریبا همیشه بهش فکر کردم! مخصوصا از وقنی مامان -

 رفته! 

 دهانم از جویدن وا ماند: 

؟-  جر

رسش را تکان داد و دوباره نوشیدین که شک نداشتم الکیل 

 ست را لب زد: 

هر دوشون رو از دست دادم. به فاصله ی یه هفته . اول -

 درم و بعد مادرم! پ

 متاسفم جبل! -

ضایعه و نبودن عادت کردم. حاال سه ممنونم. به این  -

 سال ازش یم گذره ! 

 بطری را برداشت و گفت: 

اب سفید؟-  کیم رسر

 رسم را به نقن تکان دادم: 

 من نوشیدین الکیل نیم خورم. آب کافیه! -
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خانه رفت. دلم برایش سوخته  ن برخاست و به طرف آشپر

قه اش به والدینش خپی داشتم. پس او هم زجر بود! از عال

 بود!  کشیده

ن محتویاتش در  ن ریخیی با یک بطری آب برگشت و حی 

 لیوان گفت: 

همون وقت ها که تو خونه ی شیخ بودی از دستشون -

 نیاورد . رفت یر عشقش. دادم. مامان بعد از بابا دوام

ا خییل سخت بود. من سه نفر رو از دست داده بودم. تقریب

زندگیم مختل شده بود. یک سال اومدم ُرم و موندم و تمام 

 برنامه هام رو کنسل کردم. 

 اینها رو نیم دونستم! -

ها رو نیم دوین عزیزم! - ن  تو خییل چپ 

 اما دلم یم خواد بدونم! -

 به بشقابم اشاره کرد: 

غذات رسد بشه و اشتهات که این همه زحمت نکشیدم-

 یم زنیم. نکنن حرف نکور! تا غذاتو توم
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 چشمانم را ریز کردم: 

 

 به اندازه ی یه بوفالو گرسنه ام. -

 

قهوه و یه ساندوی    چ چون از صبح تا حاال جز یه فنجون

ی نخوردم.  ن یجات چپ  ن  سپی

 

 ۸۴۲#پست

 

 

 

 دوباره همان لبخند آرام و مهربان را تقدیمم کرد: 

جونت! یم تونیم از دانشگاهت و درسها حرف پس نوش -

 بزنیم. چطوره؟
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ن  تجربه هایم و محییط که با تمام و هیجان من برای گفیی

سخنی هایش به شدت دوستش داشتم باعث شد نفهمم 

چطور تمام غذایم را خوردم. خصوصینی که جبل داشت 

آرامیسر بود که منتقل یم کرد. او با دقت به حرفهایم گوش 

 جربیات مشابهش را برایم بازگو یم کرد. یم داد. ت

ن نقطه ضع  فهایم و کمبودهایم اصال خجالت نیم از گفیی

 کشیدم. 

 

 او برایم خییل آشنا بود. خییل ...  

بعد از شام در حایل که راحت ار از قبل بودم ؛ به اراس 

رفتیم. منظره ی پر از چراغ و نور شهر برایم لذت بخش 

های اطراف تراس از قبل  بود. هوا معتدل بود و فانوس

 م . روشن شده بودند. روی صندیل نشست

اما جبل هنوز هم دور دست ها را تماشا یم کرد.  بعد یکهو  

 به حرف آمد: 

ن شدم! - ن جنان خییل غمگی 
 از رفیی
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تنم مور مور شد. یاد موهای سیاه و چشمان زیبای جنان 

 افتادم: 

د! روزهای آخر عمرش به سخنی گذشت. خودش رایصن بو -

یم گفت علت تموم دردهاش رو یم دونه و با کمال میل 

 یم کنه! ملشونتح

 

 خییل اشتباه کرد اما برای من عزیز بود! -

برگشت و در حایل که یک دستش را در جیب شلوارش 

کرده و با دست دیگرش جام نوشیدنیش را گرفته بود به لبه 

حاال ی تراس تکیه زد. چقدر آرزوی دیدن او را داشتم و 

 مقابلم ایستاده بود! گفت: 

 

 ا ازش خپی نداشتم! جنان عاشق من بود! اما ساله-

 یم دونم! -

 به چشمان یکدیگر نگاه یم کردیم. ادامه دادم: 
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اما همیشه ترس از رد شدن خواسته اش یا کم بودنش -

 برای تو مانع از ابراز کردنش بود! 

نبالم و ُرم ؛ اومد دبعد از مرگ پدر و مادرم وقنی اومدم-

اف کرد!   اعپی

 لبم را گزیدم : 

 ردش کردی؟! -

ن رسش را به  طرف آسمان برد. سیبک گلویش باال و پایی 

 شد: 

اولش تعجب کردم. بعد پسش زدم ، بعدتر درکش کردم -

 اما عاشقش نشدم! 

؟-  وحاال بابتش ناراحنی

 بله ناراحتم! -

 

 ۸۴۳#پست
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ته و چون گفت فهمیده که رسطان داره و کار از کار گذش

فرصتش کمه! گفت حنی اگر عاشقش نیستم اداشو در 

ن حنی نتونستم اداش رو در بیارم. امتحان کردم بیارم و م

اما نشد.  یگ دو سال آخر اینجا بود. پیش من! خطاهای 

 جنان نابخشودین بودند ؛ اما جز من دوسنی نبود! 

 کیم فکر کردم. گیج شده بودم: 

 یم یعنن از وقنی که من رفتم پیش ش-
ی

یخ تو اینجا زندگ

؟ جنان هیچ وقت نگفت که اینجا پیش ت  و بوده! کنن

وت چون یی - آره!  کمابیش! من مدام در سفرم. نرفتم بپ 

پدر و مادرم اونجا برام پر از خاطره و غم هست. اینجا  

موندم چون  از اون محیط دور بودم. جنان تا وقنی برگرده 

 ! ایران اینجا بود! برات توضیح یم دم 

خایل شد. احساس بدی داشتم. با آنکه من جبل را درونم

حاال به اجبار یا به اختیار؛ اما بودن جنان بودم  پس زده

 کنار او حالم را بد یم کرد.  رسبزیر بودم. او گفت: 
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رابطه ام با جنان از رس دلسوزی بود! جنان تنهاترین و یی -

ت من کس ترین آدیم بود که توی زندگیم دیدم! جنان دوس

 !  بود و نه بیشپی

 م را گرفتم: اشکرس تکان دادم و به زحمت جلوی چکیدن

 خییل تنها بود! -

و این دو سه سال آخر واسش به سخنی گذشت. وقنی -

ن دیگه رایه وجود نداره؛ به رسش زد که بیاد ایران  ا گفیی دکپی

پیش تو! یم گفت باید حقی که از ضایع کرده رو بهت 

 خویشاوندش بودی!  برگردونه! تهش تو تنها 

 آه کشیدم: 

 رزش دارم! هر جر بود ؛ گذشت و براش طلب آم-

آمد و کنارم بو فاصله اندگ نشست. بوی خوبش در 

 مشامم پیچید: 

؟ -  چرا نتونسنی کنار کامران بموین

بنی عمل کرده بود. دست گذاشته بود روی زخم آماس  ضن

 بسته ام . جان کندن تا دهان باز کنم : 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3203  

 گذشته ام رو نتونست ببخشه! -

 با چشمان مملو از اشک نگاهش کردم: 

ا واقعیت کنار بیاد و غرورش و خانواده و نتونست ب-

 افکارش رو به عشق ترجیح داد. 

اما خودت هم یم دوین که روزهای زیادی کامران  دنبالت -

 گشت! تو فرار کردی و ... 

 میان حرفش: پریدم

ن فقط بر - ای آرامش خودش بود! چه فایده؟ اون گشیی

چون فکر یم کرد عامل اصیل فرارم بوده و درست هم فکر 

رده بود! آخر رس به هر وسیله من به زندگیش برگشتم. ک

من عاشقش بودم و اون عاشق آشای قبل از وقایع بود! 

 نتونست با آشای خطا کار کنار بیاد! 

 تکیه زد به صندیل : 

؟-  از کاری که کردی رایصن هسنی
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نکه یه عشق قدییم که روزها و شبهای زیادی بهش از ای 

 ؟ فکر کردی به نتیجه نرسید جر 

لبخند زدم و اشگ که رس خورده بود را با پشت دستم پاک 

 کردم: 

رایصن ام. سنگینن یه احساس اشتباه رو از روی دوش -

منطقم برداشتم. عشقی که با صالح و مصلحت همراه 

 باشه عشق نیست! دیر فهمیدم . 

 

و زود فراموشم نیم شه اما حاال فقط بهش  سخته

ر شدم . بودن احسایس وجودم فعال نیست. منطقی ت

کامران یه اعتیاد کهنه بود! و من اون آشایی بودم که یم 

خواستم مثل کامران فکر کنم و عالیقم شبیهش  باشه و 

 کنم. االن خود حودم شدم. نه شبیه 
ی

مثل کامران زندگ

شبیه عروسک خیمه شب بازی آرمان های کامرانم. نه 

 ی  زیبایی شیخ... میخاییل و نه شبیه الهه

 یان حرفم: پرید م

 یم دونسنی شیخ ترور شد؟-
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تقریبا از جا پریدم. چنان تکان شدیدی خوردم که دست او 

 نشست روی شانه ام: 

 آروم باش جانم! -

ون زده بودند و دهانم نیمه باز بود. او  چشمانم از حدقه بپ 

 داد: ادامه 

 

گزاری ها و روزنامه ها ازش صحبت کردن! توی - تمام خپی

ون یم اومده تا سوار لندن   وقنی از خون ه ی همشش بپ 

اتومبیلش بشه  با شلیک گلوله کشته شده. ضارب رو هم 

 پیدا نکردن. یه خصومت شخیص ! 

 

 ۸۴۴#پست

 

 

 نفسم باال نیم آمد. 
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شیخ تنها آدیم بود که از او یم ترسیدم. آدیم که نیم  

توانستم زد و بندهایش و نگاه عمیق نخواندی اش را 

 فراموش کنم. 

 

ز هم گایه کابوسش را یم دیدم. حاال جبل یم گفت که هنو  

شده. ملتمس نگاهش او مرده که رسر وجودش از این دنیا کم

 کردم: 

؟-
ی

 راستشو یم گ

 

 ر گفت: رستکان داد و و متاث

چه بالیی به رست آورده که حنی باورت نیم شه نیم دونم-

ا نبوده و عمر ابدی هم نداشته!  ه! شیخ که نامپ  ممکنه بمپ 

ازه بعد از مرگش پرده از کارهای ضد مملکتش و ضد ت

ش برداشته شد!  خپی مثل یه بمب بود که اذهان انساین 

 عمویم رو ترکوند. 
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. زن هایی که مورد سو بعد یگ یگ شکایت ها رو شد 

استفاده قرار گرفته بودند. مردهایی که مجبور به خییل کارها 

 امت گرفت. شده بودند. حنی زن شیخ هم شایک شد و غر 

 

 دست کشیدم به گلویم: 

 خییل آدم ترسنایک بود! -

 

در ظاهر آروم و عاشق به نظر یم رسید ؛ اما درونش یه 

وقنی منو از قایق  اژدهای چند رس بود! باور نیم کنن که

که دارم یم تفریحیش توی آب انداخت ؛ خوشحال بودم

م!   مپ 

 متفکر نگاهم کرد: 

داشت چطور اون کار رو مردی که تو رو اینقدر دوست -

 باهات کرد! 

پلک زدم. او یکپارچه انرژی مثبت بود. تماما مهرباین و 

از اینکه به طرفداری صداقت. حنی حاال هم پشیمان نبودم

 ری کرده بودم. رس به زیر گفتم: او کا
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 به خاطر تو بود! -

 

  ۸۴۵#پست

 

 

 یکه خورد. تعجب کرده بود. گفت: 

ه تور اروپایی داشتم و اصال من؟ چرا من؟ من اون زمان ی-

دیی نبودم. با تهدیدهایی که کرده بود درباره پدر و مادرم و 

 البته درباره ی تو... 

 میان حرفش: پریدم

 من؟! -

 که اگر بهت نزدیک بشم تو رو یم کشه! تهدید کرد  -

ی فرو ریخت. انگار دلم لرزیده بود! همیشه یم  ن درونم چپ 

برای نجاتم از دست شیخ و گفتم او باید رایه پیدا یم کرد 

 که چرا دور مانده بود: حاال متوجه بودم
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جبل! همیشه به این فکر یم کردم که تو هم آدم اسم و -

نو از اون کاخ لعننی نجات رسم داری بودی و یم تونسنی م

که به خاطر جون خودم دور بدی! اما هرگز نیم دونستم

 موندی! 

گرم بود.   دستم را در یک حرکت گرفت. دستش بزرگ و 

 امید را به من القا یم کرد: 

 و تو به خاطر من یم خواسنی جونتو از دست بدی! -

ن یط یک توایل عجیب و منطقی اتفاق  آرام بودم. همه چپ 

بوددر حایل که من منطقش را خوب درک نکرده افتاده 

 بودم. گفتم: 

دور و وری هاش وقنی دیدن که شیخ به من عالقه ی -

شدن و چه نقطه ضعقن بهپی از تو!  زیادی داره وارد عمل

بهش گفته بودن که من تو رو برای اجرای برنامه در کشنی 

ن شیخ رو عصباین کرد و تهدیدم  تفریچ دعوت کردم. همی 

ه تو رو یم کشه. من از کارهاش خپی داشتم و متقابال کرد ک

که اگر به تو آسیب بزنه یم رم پیش پلیس . تهدیدش کردم

لم
ُ
داد. نیم دونست پرت یم شم توی آب.  عصباین شد و ه

 یه عکس العمل عصنی بود! 
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ه ی فانوس روشن شد:   رس تکان داد و خپ 

کشنی و پش ناپدریت که به طرز باور ناپذیری توی اون  -

  تفریچ بود تو رو نجات داد و به بیمارستان رسوند . 

 :
ی

 رساسیمگ

 ۸۴۶#پست

 

 

وقنی با   تووقنی به من زنگ زد ؛ گفت اسمم رو از زبون

شیخ دعوا یم کردی، شنیده و حدس زده که آدم مهیم 

هستم در زندگیت. یه نفر رو فرستادم بیمارستاین که 

ی شده بودی. اسم و مشخصاتت رو به جعیل یه اسم بسپی

ن مالقات  تغیپ  دادیم. مخفیانه به دیی برگشتم و با معی 

 کردم. 

ر بهت توضیح داد که چقدر در نظر تو منفوره و چطو برام

ان وقایع هست هرچند عامل  آسیب زده. گفت در یر جپی

بدبخنی تو اول از همه اون بوده. گفت مدتها تالش کرده تا 

شماره ی کامران رو به بعد   وارد دم و دستگاه شیخ بشه . 
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ه ازش  من داد و گفت چون گاو پیشوین سفید هست بهپی

م. گفت تنها کیس که یم تونه تو رو خوشبخت ک نه اسیم نپی

 و ازت حمایت کنه فقط کامرانه. 

بود یا من آن طور تصور   نفس گرفت. برخاست . کالفه

کردم. دستانش را در جیب شلوارش کرد و روبرویم یم

دم. ایستاد. من  دستانم را در هم گره کرده و به هم یم فشر

 با حالت عجینی گفت: 

فکر کردم که شیخ دنبالت یم گرده و تا جسدت رو پیدا -

ن بودم کل بیمارستان ها رو نکنه  دست بردار نیست. مطمی 

ی   دنبالت یم گرده.  یام نور دخپی ن تو شدی مپ  برای همی 

افتاده به اون وضع   اهل لبنان که در تصادف اتومبیل

ن انتقالت به جای دیگه امکان پذیر  بودی. پزشکها یم گفیی

نیست. پس از طریق دوست مورد اعتمادم کارهات رو چک 

زینه بیمارستان و اتاق و نگهداریت رو پرداخت یم کردم. ه

یم کردم. مامان و بابا رو همون وقتها از دست دادم. اوضاع 

یروحیم ن  به جنان هم چپ 
بروز  مساعد نبود. از طرفن

ن بود! چون شیخ   ندادم.  ین کاری که کردم همی 
و شاید بهپی

آدمهاش رو فرستاده بود رساغ جنان. اوضاع روج جنان 
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ود همون روزها درگپ  آزمایش های مرتبط با نامساعد ب

رسطانش بود . جنان فکر یم کرد تو از دست شیخ فرار 

ی یم شه. اما چون تو به من  کردی و به زودی ازت خپی

ه بودی که جنان با شیخ همکاری یم کنه پس ماجرا رو گفت

 ازش پنهان کردم. 

دست کشید به موهایش و دوباره نفس عمق کشید. انگار 

فس های عمیق به او کمک یم کرد تا بتواند به صحبت که ن

کردن ادامه دهد. من تشنه ی شنیدن وقایع بودم. جاهایی 

 از زندگیم که کیس از آن خپی نداشت جز او! 

 

 ۸۴۷#پست

 

 

 صدایش گرفته بود: 
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شماره ی کامران رو داشتم اما خدا یم دونه که نیم تونستم -

 کرده بودی. آرزوی تو رو بهش تقدیم کنم. تو قلبمو تسخپ  

 داشتنت رو در قلبم و فکرم پر و بال داده بودم. 

ن جابجا کردنت  اشتباهه ؛ خییل   ها که گفیی دکپی

خودخواهانه خوشحال شدم. شیخ من رو زیر نظر داشت 

پس نیم تونستم بیام دیی و بهت رس بزنم. اما از طریق 

 دوسنی که مثال خواهرت بود آمارت رو داشتم. 

ی گشت و بعد  موبایلش را  ن ون آورد و دنبال چپ  از جیبش بپ 

عکس من روی تخت بیمارستان در گویسر را به دستم داد. 

متصل بود و تمام صورتم حایل که دستگاه های زیاد به بدنم

باندپیچر شده و دست و پاهایم شکسته بود. قلبم به درد 

آمد. عکسهای زیادی از چهره ام و روند درمانم در یط یک 

د داشت. عکسهایی که خواهر خیایل ام برای جبل سال وجو 

 داد:  فرستاده بود. او ادامه

- 

 

 ۸۴۸#پست
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ی بود. زنگ زد و گفت  ن وقنی جنان اومد رم  یه روز پایپ 

که شیخ اونو اجپ  کرده باشه. هتل هست. راستش ترسیدم

ها  اف کرد که رسطان داره و دکپی اما وقنی حرف زدیم و اعپی

یز کردن؛ یه کم فکرم تغیپ  کرد. شییم درماین رو تجو 

افش به اینکه عاشق من هست گرچه منقلبم کرد اما  اعپی

 پاک کنه.  نتونست فکر تو رو از ذهنم

ازم خواست حنی اگر دوستش ندارم ؛ اداشو در بیارم! اما 

مگه عشق اینجوریه ؟ مگه آدم یم تونه فیلم بازی کنه؟ من 

 آدم دروغگویی نبودم. 

 روی سینه اش: دستش را گذاشت 

 کردم. -
ی

 من خییل جاها زندگ

 

دن. خییل اتفاق ها برام افتاده. خییل آدمها دور و ورم بو  

خاطرخواه و طرفدارهام از زن شصت ساله تا دخپی چهارده 
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. اما من یه دونه قلب دارم. پدر من بهم  ن ساله هسیی

 آموخته که تا عشق واقغ نباشه هر رابطه ای اشتباهه. 

 

 ۸۴۹#پست

 

 

 

قنی آدم معروف یم شه و کل زندگیش مدام توسط و 

و طرفدارها در حال کنکاش هست؛ پاپاراتزی ها و عکاسها 

حس تنهاییش هزار برابر یم شه. اول معروفیت بارها رابطه 

های دوسنی داشتم . اما هیچ کدوم راضیم نکردن. من 

دنبال عشق بودم و نه ارضای جنیس. همیشه و همیشه 

 یی تالش کردم حاشیه ن
ینی داشته باشم. بارها به عنوان سلپی

یدنم بوده ! حاشیه ازم نام بردن! اینها   به خاطر هرز نپر

کنارم نشست. صداقت را در تمام اجزای چهره و حرکاتش 

 یم دیدم: 
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تو وسط قلبم بودی! من درد عشق یم کشیدم ! حشت -

یم خوردم که چرا نیم تونم کمکت کنم و ببینمت. روز و 

. قسم خورده بودم ردمشب دعا یم ک ون بیایی که از کما بپ 

ان تموم سخنی هات و دربدری که اگر بهوش اومدی به ج پی

هایی که خودت نخواسنی و دیگران برات ترتیب دادن؛ تو 

 رو به عشقت برسونم. 

دهانش کیم انحنای اندوه گرفت. اما مردانه بغضش را 

ل کرد و من داشتم پوست یم انداختم:   کنپی

ن رو ندارم. گفتمبه جنان  - عشقش گفتم قدرت دروغ گفیی

نم گولش بزنم. اون روزها دو برام ارزشمنده اما نیم تو 

جلسه از شییم درمانیش رو انجام داده بود. توی خونه ی 

افم  من یم موند. با مستخدمم که بهش کمک یم کرد. اعپی

رو که شنید خواست براش یه آپارتمان پیدا کنم. گفت 

ن نزدیگ ها براش در خونه ام دلییل برای موندن نداره. همی 

جلسه  ۸ا تنهاش نذاشتم. یه خونه گرفتم. در کل روزه

شییم درماین  نتیجه داد و حالش بهپی شد. اما روحیه 

نداشت. عذاب وجدان از کارهایی که کرده بود رهاش نیم 

ن  های زیادی رو بدبخت کرده بود! و همی  کرد. جنان دخپی
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 و اض
ی

طرابش شده بود. بیشپی از همه ها باعث افشدگ

ش گفتم که تو  با برای تو عذاب یم کشید و باالخره من به

!  یک بار اومد بیمارستان و بهت  نام مستعار در بیمارستاین

رس زد و دوباره برگشت ُرم. ازش قول گرفته بودم که راز دار 

باشه . دیدن تو در اون وضعیت نه تنها حال روحیش رو 

تر هم شد.  وقنی خپی دادن که به هوش بهپی نکرد که بد

رو دویدم. یادم نیم ره  اومدی  کل مسپ  تا خونه ی جنان

که چطور بغلش کردم و اسک ریختم و خپی رو بهش دادم. 

وقنی قرارم رو با خودم و خدا فهمید اونقدر متعجب شد 

 که  تا مدتها سکوت کرد. 

یا  رسدم شده بود. تمام بدنم یم لرزید. شوک عصنی بود 

هوای نیمه شب ،؛ اما مثل بید یم لرزیدم. دستم را کشید و 

 گفت: 

 بیا بریم داخل! برات چای درست یم کنم! -

یی تعلل پذیرفتم. روی کاناپه های نرم و راحت و در زیر نور 

ن درست کرد.  آرام آباژور ها نشستم. برایم چای یاسمی 

جرعه ی اول چای حالم را بهپی کرد. سکوت ممتددی که 

 مه جا را پر کرده بود شکستم: ه
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 و قرارت با کامران! -

 اما رگ پیشاین اش متورم شده بود: لبخندش آرام 

گفتم بیا دیی تا درباره ی تو حرف بزنیم!  شمشپ  از رو -

بسته بود. عصباین بود!  حنی به جنان حمله کرد و اونو 

عامل فرار تو دونست. ماجرا رو رسبسته براش گفتم اما 

ن رو حذ ف کردم چون بهش قول داده بودم.  گفتم اگر معی 

ه جونت به خ طر یم افته. تو برای چند دقیقه  تو رو نپی

بهوش اومده بودی؛  اما دوباره با دارو خوابونده بودنت. 

دکپی گفته بود این پروسه یگ دو هفته طول یم کشه. و من 

 مدت کامران رو دیدم. یی هیچ تعلیل قبول کرد. یط همون

 

 ۸۵۰#پست

 

 

یک درصد امید من رو برای پس زدنت ناامید کرده بود اما 

من با خودم و خدا مگه جز  خوشحایل و وصال تو به قرار 

ن دیگه ای یم  مردی که هر لحظه به یادش بودی چپ 
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تونست باشه؟ کامران رفت و آخر هفته اون مرد اومد 

 دنبالت. 

 فرداد؟-

 آره از اقوامت بود! -

 م ! پشخاله ام و شوهر مری-

درسته!  تو رفنی و من و جنان برگشتیم به ُرم . یک بار -

ن از روی دوشم برداشته شده بود . دو سه ماه بعدتر  سنگ ی 

جریان ترور شیخ اتفاق افتاد. نیم خوام بهت دروغ بگم ؛ 

که چرا شیخ راستش از کارم پشیمون شدم! از خدا گله کردم

ونده بودی پیش زودتر از اینها گور به گور نشد! وگرنه تو م

 خودم! 

 

 ۸۵۱#پست
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حرفهایش یا دلم گرفته. نیم دانستم شوق دارم از شنیدن 

ن   یم شدند. او مکث کرد؛احساساتم باال و پایی 

انگار داشت آن روزها را برای خودش تدایع یم کرد. رسش  

ون داد:   را باال آورد و نفسش را آهسته بپ 

 

ران قول دادم که اما با خودم قرار گذاشته بودم و به کام-

 دور و ورت نباشم. 

 

 م. قول داده بودم که ازت بگذر  

خب! تو هم عاشقش بودی! یه عشق قدییم که حاضن 

 بودی جونت رو براش بدی ! 

 

عمال کاری از دستم بر نمیومد جز صبوری! و من تصمیم 

 !  گرفتم صبور باشم که تو خوشحال بایسر

م  بغض راه گلویم را بسته بود. لبم را گزیدم و به مرد محپی

   دوختم. روبرویم چشم
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 اه کرد: او تاکیدی به چشمانم نگ

 درست یم گم؟! -

ن کردم:   رسم را باال و پایی 

 

 آدما یم افته که باعث -
ی

یه وقتهایی یه اتفاق هایی توی زندگ

یم شه اصل ماجرای عاشقانه خدشه دار بشه . اصل ماجرا 

 داره دیگه. اعتماد هست که متاسفانه اون اعتماد وجود ن

عالوه بر اون کامران اونقدرها روشنفکر نیست . یعنن نیم  

 پویسر کنه. تونه از گذشته ی من چشم

شاید از نظر جسیم به من کشش داشته باشه اما بعد  

 یم شه! پشیمون

دچار عذاب روج و فکری یم شه. من به چشم تودم 

؟ من در دیدم که چطور با خودش مبارزه یم کنه! یم دوین

م بودن رو نداشتم. احساس ضعف ار کامران حکن س محپی

ن احساس خسته ام کرد. به این  یم کردم. و باالخره همی 

نتیجه رسیدم که قرار نیست ته همه ی ماجراهای عاشقانه 
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خوب تمام بشه. من بیشپی به کامران وابسته و معتاد بودم 

 ! 

 

 ۸۵۲#پست

 

 

 تمام اجزای چهره ام را دوره کرد و گفت: 

یم هسنی  تو زن- ن محپی . اصال    آشا! ببی  ن همه خطا یم کین

خصلت آدیم همینه یعنن درست از وقنی که ماجرای اون 

سیب لعننی اتفاق افتاد؛ آدیم خطا کار شد! ویل خطاها و 

ن که برای آدم تجربه یم شن. ما تجربه ها  اشتباهات هسیی

میاریم. ویل رو به بهای عمرمون و گاه آبرو مون به دست

 ی راه زندگیمون یم شن! به ها توشه همون تجر 

پوزخند زدم و با اندوه فراواین که به قلبم فشار یم آورد 

 گفتم: 

اما تجربه ی من خییل فجیع و ترسناک بود! وصله ی بدی -

 شد به روح و جسمم! 
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دستش را با احتیاط جلو آورد و یک دسته از موهایم که 

زد. جای نامحسوس زخم روی صورتم را پوشانده بود پس 

 را کشید روی خط پیشاین و گونه ام و گفت: انگشتش 

تجربه ی بدی بود اما تو شجاع بودی و پشت رس -

گذاشتیش! خدا بخشنده هست و وقنی تو تالش کنن که 

 کنن اون اشتباهات رو یم 
ی

زندگیت رو بسازی و خوب زندگ

بخشه. در ضمن ؛ همه ی اون وقایع ناخواسته بود! اجبار 

سن و سال بودن و کم  انجامش شدی. ی که ناگزیر به 

نادوین و اطالعات کم تو از قانون و تصمیمات اشتباهت رو 

هم بهش اضافه کن! بعد یم بینن که درصد کیم نقش 

 !  اصیل در وقایع داشنی

 لبخند لرزاین زدم. او دستش را پس کشید و گفت: 

 متفاویی داری. یم تونستم همون روز اویل -
ی

تو از حاال زندگ

دی اینجا بیام رساغت اما خواستم از استقالل و که اوم

 یی حضور 
ی و بلد بیسر  جدیدت لذت بپی

ی
تنهایی و زندگ

 !  کنن
ی

 هیچ کس زندگ

 برخاست و گفت: 
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 درسها موندن! بذار بیارمشون! -

ینن لبناین که پر ا ز پسته و پنپ  دو بشقاب حاوی نویع شپ 

ر دستش بود آورد و یگ را مقابل من قرار داد و دیگری را د

 گرفت و گفت: 

جنان از این درس خوشش میومد! یه روزهایی که شییم -

درماین حالش رو بد یم کرد و نیم خواست کیس رو ببینه ! 

ینن رو براش یم بردم. ما یم نشستیم و حرف یم من این شپ 

یم کرد! وقنی چند ماه بعد از  زدیم. خییل احساس ندامت

اریش برگشت و دوره دوره ی اول شییم درماین دوباره بیم

وع کرد دیگه امیدی نداشت!  تقریبا بعد از هر   دوم رو رسر

بار شییم درماین از شدت پشیمونیش از گذشته اش یم 

 گفت. از تو! 

یه وقنی دیدم که موندنش اینجا یعنن مرگ سخت. برای 

ن پیشنهاد برگش ن به ایران رو بهش دادم. همی  و بعدش رو   یی

! من بیشهم پی وقتها به جنان فکر یم که خودت یم دوین

کنم. به تنها ترین ، خطاکارترین و نادم ترین آدیم که توی 

 زندگیم شناختم. 

 به زحمت توانستم بگویم: 
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 یه سوال دارم! -

س! -  بپر

! به خاطر کارهاش یا - چرا نتونسنی عاشق جنان بایسر

 ش و یا... گذشته ا

 شانه باال انداخت: 

! آدم اگر عاشق هیچ کدوم! قلبم نافرماین یم کرد هم- ن ی 

ی مانعش نیم شه.  ن  واقغ باشه هیچ چپ 

ن او و کامران. او آدمها را با گذشته  چقدر تفاوت بود بی 

ن گذر کردن یک  اشان قیاس نیم کرد. او یم گذشت و همی 

 حس خوب و تکرار نشدین بود که آدم را امیدوار یم کرد. 

ن کردم. او حنی گونه ام را نبوسید  . ساعنی بعد عزم رفیی

م هیچ تماس بدین ایجاد نکرد! فقط امیدوار و مشتاق نگاه

آدیم که روزی با او   کرد. کرد. و تا جلوی در بدرقه ام

همبسپی شده بودم. حنی سفر کرده و ماجراها داشتم؛ 

م و مودبانه با من رفتار یم کرد.     اینطور محپی

تا سحرگاه نشسته بودم کنار پنجره. شمغ روشن کرده و به 

ن نگاه یم کردم. من عوض شده بودم. نه آن آشای خیابا
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وخته و پاکباخته بودم و نه آن زن عیار و دلربای عاشق دلس

! من خودم شده بودم. آنچه در جوهره ی وجودم  هرجایی

بود و در زیر کدورت ها و اشتباهات پنهان شده بود. اشب 

آن نوع لرزیدن ها که   دلم برای جبل لززیده بود ! اما نه از

 ا کامران تجربه کرده بودم! ب

 

  ۸۵۳#پست

 

 ! خپی ناگهاین بود 

 

پلک بزنم. مریم یک بند گریه در حدی که حنی نیم توانستم

 یم کرد. 

 

چه میان هق هق هایش حرف یم زد و من اولش نفهمیدم 

ن گفتم:   شد و چه گفت. برای همی 

؟ متوجه نیم شم! -
ی

 مریم جر یم گ
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 ه شمرده گفت: و او نفس گرفت و آه کشید و شمرد

 آواز تصادف کرده و کشته شده !  آواز... -

ن های مریم گم شد  تلفن از دستم رس خورد. صدای الو گفیی

 میان صدای دنگ  دنگ مغزم! 

 سبایتیان از دور به طرفم آمد. 

 

 افتاده بود. چشمانم او را دوتایی یم دید. تا 
ن گویسر روی زمی 

 نامم را صدا زد؛ از هوش رفتم. 

از کردم برای لحظه ای یادم نیم آمد که چه وقنی چشم ب

ن موهایم را نوازش یم کرد و یگ از اتفافی افتاد ه! رس آشپر

های پیشخدمت  دستم را ماساژ یم داد.   دخپی

سباستیان لیوان آب را به لبهایم نزدیک کرد. جرعه ی  

ن را به یادم آورد. در کمال ناباوری به  خنک آب همه چپ 

 نگاه کردم و گفتم
ی

 : همگ
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ین خواهرم توی یه تصادف در پاریس - خواهرم ! کوچکپی

 ن باخته! جا

 

ن با افسوس نگاهم کرد. به  چهره ها متاثر شدند. رس آشپر

 زحمت برخاستم و گفتم: 

 با...باید برم! -

ن شان   کیفم را از کمد رختکن برداشتم . صدای متاسف گفیی

 من را  ترسانده بود.  پا تند کردم! 

! اینجا همه به آدم فرصت کنار حرفن نزدند هیچ کدام 

 دند! آمدن با مشکالت را یم دا

فکر حال بدی داشتم. اشک نیم ریختم. حنی نیم توانستم

که دقیقا چه اتفافی افتاده. فقط به خود آواز فکر یم کنم

 کردم. 

 

 ۸۵۴#پست
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به وقنی به دنیا آمد، به وقنی یکساله بود و یم خندید و 

 اش که قدم چشمان آیی کم رنگش دل یم 
ی
برد. به دوسالگ

کلمات را اشتباه یم گفت. به های کوچک بر یم داشت و  

 اش که موهایش تا شانه هایش یم رسید و 
ی
سه سالگ

چشمانش پر رنگ تر شده بودند و لبهای رسخش وسط 

سفیدی چهره اش حال آدم را خوب یم کرد. به وقنی آبله 

را یم گرفت و صورتش خال خال قرمز شد و خودش مرغان

نیس هایش، به بدجخاراند. به تولدهایش، به شیطنت

ی هایش و...   هایش و دلپی

ش فکر کردم و راه رفتم. آنقدر راه رفتم ن که به همه چپ 

خودم را جلوی در تنها پناهگاهم دیدم. پشت رس هم در 

نبود! جبل خانه نبود! چه زدم اما کیس در را باز نکرد. 

خانه باشد؟  جلوی ر آنانتظاری داشتم؟ این که همیشه د

ن نشست م! راهروی سیاه رنگ ساکت در آپارتمانش روی زمی 

و خلوت بود! نورهای زرد متمرکز تا ته راهرو ادامه داشت. 

رسدم شده بود! در گرمای تابستان یخ زده بودم. زانوهایم را 
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بغل کردم و  زل زدم به در آسانسور! ماندم...ماندم و 

 ماندم! 

که آمد. از دیدنم یکه خورد! من اما شاید نیمه شب بود  

تکان بخورم. ایم درد یم کرد. نیم توانستمتمام استخوان ه

ت و ترس گفت:   پا تند کرد به طرفم. با حپ 

- ! ؟ حببنی  آشا حلویی

حبیبنی گفتنش به جانم نشست . قلبم را شکافت و درد را 

ون کشید. دستانش را دور تنم گره کرد  و به راحنی من را  بپ 

ن بلند کرد. در را گشود و  چراغها روشن شدناز  د. روی زمی 

یم صدای قلبش آراممرسم را به سینه اش چسبانده بودم. 

کرد من را روی کاناپه نشاند و چانه ام را گرفت. 

خشک بودند مثل گلویم. اما صدای او آرام بود چشمانم

مثل وقنی که آوازهای عاشقانه را با تمام وجودش یم 

 خواند! گفت: 

 چیشده عزیزم! چه اتفافی برات افتاده! -

 گفتم:   با ناباوری

 آواز تصادف کرده! مریم گفت آواز مرده! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3231  

بعد خودم هم از حرفم تعجبم برد و باند خندیدم. قهقهه 

آمد. او فقط نگاهم گرد و بعد گونه زدم. اشک از چشمم

سوخت! درد در وجودم نشست. جبل به من سییل زده ام

 آمدم. آهسته گفت: بود! از شوک در 

 گریه کن !  گریه  کن... -

ستورش بودم انگار ! اولش آهسته و یی صدا و بعد منتظر د

کرده،  کردم. خواهرم، خواهری که  جان به رسمبلند شیون

عشقم را ربوده ، ناخواهری بود رفته و دنیا را رها کرده بود! 

دنیا نبود. دیگر فرصنی برای ترمیم او دیگر در این

ن دیگر بافی رواب طمان، عذرخوایه، گذشت و هیچ چپ 

 بود. نمانده 

 

 ۸۵۵#پست

 

جبل در تمام مدت با حوصله حرفهای نامفهومم به فاریس 

 را گوش کرد. 
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کلمات عریی که یم گفتم درک کرد و دستانم را نوازش داد و 

گایه رسم را چسباند به سینه اش تا تکیه گایه داشته باشم 

نگار طوفان وجودم فروکش کرد. برای گریه کردن. بعد ا

 وجای آن غوغا را آرامش فراگرفت. 

چشمانم متورم و ملتهب شده بودند و اشکم تمام شده 

 بود. 

ه شده بودم. به نقطه ای نام  علوم خپ 

 

گرم دردستش برگشت و روی کاناپه جبل با یک لیوان شپ 

 کنارم نشست و گفت: 

روبخور! -  این لیوان شپ 

 

ن رسم  تکان دادم: را به طرفی 

 حالت تهوع دارم ! -

 یک عددقرص سفید رنگ را به لبهایم نزدیک کرد و  گفت: 

 به من اعتماد کن ! حالت روب  هپی یم کنه. -
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  !  الاقل یم خوایی و آروم تر یم یسر

را باز کردم. قرص را روی زبانم گذاشت و لیوان دهانم

گرم را به دهانم نزدیک کرد. لیوان راگرفتم وخودم یک شپ 

ومعده ام گرم شد. از آن شوک و تمام مری رعه نوشیدمج

حایل بافی مانده بود . تا نییم حالت عصنی تنهایی حیس ویی 

بر نداشت. بعد دستم را دم دست از رسماز شپ  را نخور 

 گرفت و به طرف اتاق خواب برد و گفت: 

 

رسویس های دیگه عوض نشدن و من چند روز گذشته -

! ه روی تختمهمان داشتم! اما بهپی   خودم بخوایی

 

 ملحفه ها رو صبح تعویض کردن.  

 

داشتم فکریم کردم که چند روزبودکه او راندیده بودم؟ یک 

! اکیپ موسیقی اش از لبنان آمده  هفته یا شاید  هم بیشپی

 بودند و مهمان داشت! 
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درگپ  ضبط اثر جدیدش بود و مدام درحال رفت و آمد به  

 استودیووباشگاه و... 

 

 ۸۵۶#پست

 

 

 

همه ی اینها را از صفحات اجتماعیش متوجه شده بودم. 

 داده بودم که مزاحمش نباشم. به خودم قول

گایه درانتهای روز هرچنداوآنقدرلطف داشت که   

یس یم  کرد. احوالپر

 گرفتم! یم شد و من جانچندجمله بینمان رد وبدل یم 

ه نگاه کردم:   مردد به ملحفه های تپ 

 من بایدبرم خونه! -

 های اضافه و بالشت ها را کنارزدو گفت: او کوسن

! امشب باید کنارت بمونم! نیم-  تونم اجازه بدم تنها بموین
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 دستم را کشید: 

 یااینجا! ب-

درازکشیدم. اوبادقت لحاف را روی تنم انداخت روی تخت

 و گفت: 

ن جا هستم! کنارتم! -  همی 

 ی مهربانچشمان براق وچهرهاشکم رسخورد.  او با آن

 موهایم رانوازش میکرد. آهسته گفت: 

! یادت - گریه نکن عزیز من! چشماتو ببند وسغ کن بخوایی

 عبث نیست! بعد از مرگ قرار نیست پوچ 
ی

باشه که زندگ

 جدید منتظرمون هست. 
ی

بشیم ! درجهان موازی یه زندگ

 که مصائبش براثر اشتباهات این دنیاست وخویسر 
ی

یه زندگ

ی هاش هم پاداش سختیها وت الش هامون برای آدم بهپی

 بودنه. 

 مزمه کردم: ز 

توی رویاهام به خواست خواهرم زنده بود. همیشهدلم یم-

این فکر یم کردم که یه روز از کاراش پشیمون میشه و ازم 

ی خواهرها باهم خواهیم عذرخوایه یم کنه و مثل همه
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بود. جبل من خییل دوستش داشتم! حنی وقنی ازاعماق 

 اراحت و دلشکسته بودم هم وجودم ازش ن

ر یم کردم که خواهرمه! از خون خودمه!  کاش به این فک

 یم کرد؛ حنی اگر تا همیشه با من بد بود!  
ی

 زنده بود و زندگ

 

درسته که همیشه به خدا یم گفتم جزای آدمهایی که در 

ن رو بده؛   دربدری من نقش داشیی

 اطرافیانم فکر نکردم. اما هرگز هرگز به مرگ

 ل آه کشید. جب

ن آرامش ،  متاثر و ناراحت بود. گفت:  چهره اش در عی 

به - همیشه قرار نیست آدم های بد یا اونایی که به ما ضن

ن! اتفاقا خییل ها   خوب و آرویم هم زدن بمپ 
ی

شون زندگ

حال هم کار دارند و به اندازه خویسر یم کنند. اما در همون

ی از  ن نظمش کم  خدا حساب و کتاب خودش رو داره و چپ 

یل که از خواهرت بدی دیدی؛ شه. شاید تو به این دلنیم

مرگش رو مرتبط بدوین به جزای عملش! اما فکر کن که 

 کردنش در این دنیا به اتمام رسیده بوده! از 
ی

فرصت زندگ
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ن گریه اش رو تقدیم این جهان کرده یا اولش هم وقنی اولی 

ین تاری    خ و تر وقنی نطفه اش بسته شده؛ خداوند احنی قبل

ر گرفته. در نهایت یم بینن که با این تقدیر رو براش در نظ

 تمام تالشمون در دست خدا و جپی و صالحش ناتوانیم. 

دم. از درد و التهاب  لبم را گزیدم و چشمانم را به هم فشر

ن شان را نداشتم. صدای جبل در گوشم  توان باز نگه داشیی

 پیچید: 

! فردا روز دیگری -  هست جانم! بخواب حلویی

وری و تالش برای قبول ماجرا به من در میان  اندوه و نابا

 خواب رفتم. 

 

 ۸۵۷#پست

 

 

صبح وقنی چشمانم را باز کردم کنارم روی تخت نشسته 

 بود. 
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عینک ظریف طنی به چشم زده و مشغول انجام کاری در 

 تلفنش بود. 

 

موهایش نم دار بودند. از نیم رخ هم دوست داشتنن بود. 

ی داشت و و رگ های دستانش نشانه  مایان های ستپی

 بودند. 

 

حدس زدم که قبل از بیدار شدن من ورزش کرده یا دویده 

بود. متوجه ی باز شدن چشمانم شد و رسچرخاند و نگاهم 

 کرد: 

ی؟-  حبیبنی ! بیدار شدی؟ بهپی

ن را یادم آورد. به  ن او دوباره همه چپ  ی گفیی
و همان بهپی

 از آن ساطع بود نگاه کردم. پنجره ی اتاقش که نور 

آن طرف تخت دست نخورده بود ! شب را جای دیگری  

 خوابیده بود. 

جز این از او توقع نداشتم. قطعا بودنم با او در گذشته  

ام با من برخورد کرده و بابت  خواسته ی خودم بود! با احپی
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هر تماسش از من اجازه خواسته بود. و حاال که هویتم 

م بودم  حا  عوض شده بود؛ که بیشپی ال آنقدر برایش محپی

ن یم کرد.  ن   عکس العمل هایش را سبک و سنگی  نیم خپ 

 شدم و گفتم: 

 متاسفانه دنیا ادامه داره و من هنوز زنده ام! -

 

 ۸۵۸#پست

 

 

برخاست و به من مهلت جدا شدن از رختخواب خوش 

 بویش را داد: 

ن - صبحونه   خدمه ام بعد از یک روز مرخیص برگشته! مپ 

 پیشنهاد دارم! ماده ست و من برای تو یه آ

 به آن سوی اتاق اشاره کرد: 
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توی این فرصت کم تنها لبایس که تونستم برات تهیه کنم -

ی و  ن بود! آنالین سفارش دادم. یم توین دوش بگپ  همی 

 !  بیایی

ون رفت.   رسی تکان داد و از اتاق بپ 

 

ن ) یک  ی  نوع پارچهدیشب را با همان بلوز و شلوار لیین

 نچن تابستانه( 

 

ای کارم تنم کرده بودم؛ خوابیدم ! از این همه فهم که بر 

ی درونم به شعف در آمد. زیر دوش آب به آواز  ن جبل چپ 

آرام   فکر کردم و به هیچ نتیجه ای با عقل و قلبم نرسیدم! 

چطور یم توانم کیم با اوضاع کنار نبودم و نیم دانستم

 بیایم. 

اهن سفید رنگ را تن رده و م کردم و موهایم را خشک کپپ 

ین  پشت رسم بستم. زیادی یی رنگ و رو بودم اما کوچکپی

اهمینی برایم نداشت. به سالن خانه اش که رفتم؛ او آی پد 
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های  ن نشسته بود . یم دانستم که خپی به دست پشت مپ 

 روز را دنبال یم کند. 

 

با ژست خایص فنجون قهوه اش را لب یم زد. رسش را باال 

ن رفتم.   ورد و به روی من لبخند زدآ و من به طرف مپ 

ن رنگارنگ  نگاه کردم. او گفت: نشستم و به مپ 

ی نخوردی! االن حتما گرسنه ای! - ن  دیشب که چپ 

 لبم را گزیدم: 

 ممنونم! -

بشقابم را برداشت و برایم پنپ  و زیتون و ژامبون گذاشت. 

 کیم آب پرتقال برایم درون لیوان ریخت و گفت: 

 ونه ات رو کامل بخور ! صبح-

 

 چون امروز باید بری سفر! 

 

 متعجب نگاهش کردم: 
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 چه...چه سفری؟-

 

 تاکیدی نگاهم کرد: 

 با مریم حرف زدم! -

 خندید: 

با انگلییس دست و پا شکسته ای که خواهرت حرف یم زد -

 مکالمه ی سخنی بود! 

پلک زدم و ناباورانه منتظر بافی کلماتش شدم. تکیه زد به 

 دستمال سفره پاک کرد : و دهانش را با صندلیش 

برات بلیط گرفتم! آدرس و تلفن و هر جر الزم بود رو -

 مریم فرستاد. باید بری تهران ! 

 یکه خوردم: 

 

؟-  ویل من...   جر

ن به طرف من کشید با هر دو دستش   خودش را روی مپ 

 دست من را گرفت و آهسته پشت دستم را نوازش داد: 
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ان ناپذیآشا ! مرگ یه ضایعه- ی تو رو ی جپی ن ره و هیچ چپ 

! باید بری و آروم نخواهد کرد مگر اینکه باهاش روبرو بیسر

 ! کت کنن  در مراسیم که نزدیکانت هستند رسر

 ترس بر دلم نشسته بود. گفتم: 

 خوام کنار اون آدما باشم! ترسم! نیمویل من یم-

 تاکیدی نگاهم کرد : 

 

ری! ین روزها رو داتو آشای قوی ا  اما تو مریم رو داری! -

س جانم! برو و مواجه شو و برگرد!   نپی

دهانم چفت شده بود. چشمانم چشمه ی خروشان و قلبم 

ده بود. او ادامه داد:   فشر

دفپی عذاب رو یک جایی بست . برو و این دفپی رو   باید-

ببند و برگرد! بیا و قویپی درس بخون. به هدفات فکر کن! 

 به... 

خند کرد و دستم را م! ادامه را لبسکوت کرد. نگاهش کرد

 رها کرده و گفت: 
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 تا عرص فرصت داری که چمدونت رو ببندی! -

 اما کارم... -

 ترتیبش رو دادم! -

 متواضعانه و قدر دان نگاهش کردم: 

 ممنونم ! -

 

 شانه باال انداخت: 

 

کاری نکردم! وقنی رفنی ایران از طرف من یه دسته گل -

 سفید بپی برای جنان! 

 ادامه داد: دادم.  رس تکان

 

وع کردم که بعدتر - من دارم یم رم لبنان! یه کاری رو رسر

برات توضیح یم دم! دلم یم خواست باهات همسفر بشم 

ویل موقعیت من متفاوته و از طرفن تو باید   و بیام تهران
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تنها این سفر رو بری . به خاطر ارج و قرب خودت! اما باتو 

 در تماسم . 

ن درهای جدید ر  این یک ماه تا ترم و بگذار برای بسیی

 اندوهت! 

اشکم رس خورد. طاقتم تمام شده بود! این مرد زیادی 

 خوب بود! برخاستم و گفتم: 

 تونم بغلت کنم؟یم-

 

چهره اش درخشید! دستانش را از هم باز کرد و من او را 

 برادرانه، پدرانه و دوستانه و با تمام وجود در آغوش گرفتم. 

 

 ۸۵۹#پست

 

 

آخری  ماند ؛ ن تصویر ی که در ذهنمِِ
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تصویر جبل بود که دست در جیب با آن هیبت جذاب 

 پشت شیشه های رستارسی سالن پرواز تماشایم یم کرد. 

افش هم قند در دلم آب یم کرد؛ حایم بود!   حنی اعپی

همیشه حایم من بود اما به حفظ استقاللم و در آن 

مان با چشلبخند داییم اش مغایرت داشت   لحظات

 اندوهبارش! 

 

ن تصویر آشنا در تهران مریم بود! پوشیده در لباس  و اولی 

 سیاه و هراسان! از دیدنش حالم دگرگون شد. 

 تا به او رسیدم ؛ انگار یک عمر طول کشید! 

وقنی بغلش کردم؛ بوی آشنا، تن آشنا و صدای آشنایش را 

 با تمام سلول های تنم حس کردم. 

 کنار گوشم گفت: 

 

 خوش اومدی یه دونه خواهرم!   دی آشای من! ش اومخو -
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ن به من یادآوری کرد که آوازی وجود ندارد. جان  و همی 

 دادم تا گفتم: 

 تسلیت یم گم ! -

و او دست کشید به صورتم و با چشماین که سفیدی اش 

 کدر بود نگاهم کرد و گفت: 

 منم! بیا بریم... -

پارکینگ رفتیم. چمدان کوچکم را تحویل گرفتیم و به 

 پرسیدم: 

 بچه ها کجان؟-

 پیش مامان! -

آنقدر جمله اش برایم نا آشنا بود که نیم توانستم تصور 

را برعهده گرفته. بچه ها تقریبا کنم مادرم نقش مادر بزرگ

بودند و یم دانستم که پرستاری به نام صحرا   یک ساله

نقدر که نگهداری از هر دویشان مریم را آدارند. یم دانستم

 ه که نتواند به کار و بیمارستان باز گردد. گرفتار کرد
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ها یم دانستم ویل از عالقه ی مامان و یا کمکش   ن خییل چپ 

ن نبودم.   مطمی 

تهران همان بود که بود! شلوغ و پر رس و صدا با زبان 

ن یم داد. گرچه   آشنای فاریس!  شهریور ماه بوی پایپ 

یم ان کیم به زردی روزهای اول را یم گذراندیم اما درخت

زدند. خیابان ولیعرص با موزیک آرایم که در اتومبیل 

مریم پخش یم شد ؛ حس عجینی به من القا یم کرد. بزرگ

وع کرد به حرف زدن:   مریم خودش رسر

 باورم نیم شه عمر آواز اینقدر کوتاه بود! -

آه کشیدم و به آسمان که مثل خط باریگ وسط شاخ و 

 نگاه کردم: ابان هویدا بود برگ درختان دو طرف خی

 منم باورم نیم شه! چرا؟ چطور اون اتفاق افتاد؟-

 

 ۸۶۰#پست
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اتومبیل مریم پشت چند اتومبیل دیگر که ترافیک اندگ 

 ایجاد کرده بودند متوقف شد: 

 شوهر فرانسویش پشت فرمون بوده. -

 

دعوای شدیدی کردن و آواز فرمون اتومبیل رو چرخونده  

به دره سقوط کرده.  اده منحرف شده و و اتومبیل از ج

 شوهرش دست وپاهاش شکسته و آواز در دم جون داده! 

 به سمت مریم چرخیدم: 

 مگه آواز ازدواج کرده بوده؟-

 

 رستکان دادو دوباره حرکت کرد: 

ش و یه جریان دیگه هم وجود داره که... -  یگ دوماه قبلپی

 بغض کرد و رسش را تکان داد: 

 حامله بوده! -

زد. نیم توانستم افکارم را متمرکز کنم!  تم. قلبم کند یموا رف

 نیم توانستم حرفن بزنم. دستم نشست روی شکمم. 
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 مریم ادامه داد: 

تر شدن! اگر تابان و - مامان و بابا مهران ده ها سال پپ 

 ماهان نبودن که مامان بدتر از اینها شده بود! 

 نزدیک ببینم! چقدر دلم یم خواد اون دوتا فسقیل رو از -

 خندید: 

خوایه گرفت. من که دخپی بینیشون! و رسساماال یمح-

ن با اون همه عاقیل بودم! قطعا هر دوشون به فرداد رفیی

 شیطنت! 

ون دادم:   لبخند زدم و نفسم را پر صدا بپ 

 ِگ میارنش ایران؟-

ه . مروا هم فردا - ن جسد رو تحویل یم گپ  دو روز دیگه. معی 

 میاد! 

و به   نیاوردم. وی خودمنم جوانه زد ؛ اما به ر اضطراب درو 

سم! تا از کامرانزحمت جلوی خودم را گرفتم ی نپر ن  چپ 

به کوچه که رسیدیم دستم روی لباسم مشت شد. مریم 

 آهسته گفت: 
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 نباش! نگران-

 گفتم: 

 شه؟مگه یم-

جوابم را نداد. اتومبیلش را جلوی درب باغ نگه داشت. اما 

به  انتهای کوچه بود!   چپ ومن به آن در سمت چشم

جایی که روزی به من و قلبم و روحم تعلق داشت! مریم 

 گفت: 

 

ه توی حیاط. - ن جا میذارم! فرداد خودش بپی ن رو همی  ماشی 

 پیاده شو. 

 

 پرندگان ،   صدای هوهوی باد،

خییل آشنا و بوی چوب نیم سوخته و بوی خاک برایم

نگهباین نگاه کردم. مریم رد نگاهم تدایع کننده بود. به اتاق 

 ا گرفت و گفت: ر 

 بابا کاووس خودشو بازنشست کرده و رفته پش خواهرش! -
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 چه حیف! -

- ! ن  درعوض مش حسن و پش خواهرش هسیی

 مهم نبود! برایم

 

 بابا کاووس نبودم.   هیچ وقت با پدر آرزو مثل

 

به طرف ساختمان ویال رفتیم. به نظر من اندوه از همه جا 

ن کیس گه دیدم آرزو برس  ود. جلو در به ریز بود. اولی 

و یک دست سیاه تن کرده   استقبالمان آمد. چاق شده

بود. من را در آغوش کشید و تسلیت گفت و گونه ام را 

 پشت کتفش و گفتم: بوسید. دست گذاشتم

 آرزو! پشت چطوره؟ممنونم-

 لبخند زد: 

 شیطنته! از آب و گل در اومده ! مشغول -

افتادم. خانه همان  لبخند نیم بندی زدم و به دنبال مریم راه

دل و دماغش را نداشت که   بود! انگار مامان مثل گذشته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3253  

 و یی 
ن  غمگی 

بخواهد کاری کند. صدای آهسته ی موسیقی

کالیم پخش یم شد. آنجا در نشیمن مامان روی مبل 

پچ نشسته بود و چند نفری هم دور و ورش نشسته بودند. 

بازی یم کرد پچ یم کردند و ماان با دستمال میان انگشتانش 

مریم باعث شد رسها بچرخد به طرف ما. . سالم دادن

مامان اولش باورش نشد که من را یم بیند ؛ اما بعد یکهو از 

جا بلند شد. الغرتر شده بود. شال حریر سیاه نییم از 

 موهایش را پوشانده بود. زمزمه کرد: 

 

 ۸۶۱#پست

 

 

م! -  آشا! دخپی

بودند   یه لشکربدون آنکه به دیگراین که همیشه سیا

توجه کنم؛ به طرفش رفتم. بغلش کردم. او من را سخت به 

د و گفت:   خودش فشر

 آوازم رفت! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3254  

پشت کمرش دست کشیدم و از رس شانه اش روی مبل 

از آشناها را   های سالن بابا مهران، کامران، فرداد و چند تا

 ماند روی کامران! دیدم. و نگاهم 

 م قلبم گفتم: از مامان فاصله گرفتم و از صمی

تسلیت یم گم مامان! کاری از دستم بر نیم اومد جز اینکه -

 کنارت باشم! 

 

 ۸۶۱#پست

 

 

 

 مامان اشک یم ریخت. 

ن روی   شانه هایش خم شده بودند و این حایک از بار سنگی 

 دوشش بود. 

زبان بود پیدایش خاله با یک لیوان دمنوش که قطعا گل گاو  

 نداختم و گفتم: شد. نگایه به رستاپای فربه اش ا
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 سالم خاله جون! -

 با حالت ناراحنی رسبزیر گفت: 

 

م-  ! تسلیت یم گم! خوش اومدی ! سالم دخپی

 و رو به مامان گفت: 

 

ن آالله جان! - این گل گاوزبون حالت رو بهپی یم کنه!   بشی 

 بهپی یم کنه. حاال که آشا هم اومده و حالتو 

ز کنار مامان نشست و خاله کنارش جای گرفت. من ا 

کاناپه گذشتم. چند نفری از اقوام و دوستان تسلیت گفتند 

 و من چشمم به بابا مهران بود. 

  

اهن سیاه تنش بود. دستمایل را  کت و شلوار سیاه و پپ 

چهار تا کرده بود و گایه به چشمانش یم کشید. در نظرم 
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و دستش را   کیم خمیده شده بود. جلو رفتم  پپ  و الغر و 

 گرفتم: 

 ت یم گم بابا! تسلی-

 

ی که بغض را نشاند در گلویم. بابا  ن ی لرزید. چپ  ن و درونم چپ 

 مهران من را در آغوشش کشید. پیشانیم را بوسید و گفت: 

 

 بزرگواری کردی که آمدی! -

 آواز خواهرم بود! -

روی مبل و اشکهایم رس خوردند. او هق هق کرد و من 

 نشاندمش. 

واستم با او چشم در کامران زل زده بود به من و من نیم خ

 چشم شوم. 

د و من لبخند نیم بندی زدم.    فرداد شانه ام را فشر

ن گریه کردنش حرفهای نامعلویم یم زد که در   بابا مهران حی 

 میانشان حاللش کن، بگذر، اشتباه کردم و... 
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ه ی بعد مردی کامران چند دقیق  در رسم زنگ یم خوردند. 

 ر خروجی رفت. را صدا زد و او برخاست و به طرف د

 

انگار بار سنگینن از ذهنم برداشتند. که تازه چشمم افتاد به 

فرداد که حاال کودک تپیل با پوست سفید و چشمان عسیل 

و به طرفش رفتم. آهسته بغلش بود. از کنار بابا برخاستم

 گفتم: 

جانم ! و بچه را از آغوشش  الیه که من دورش بگردم! -

و را بوسیدم. مریم از دور به و لپ نرم و خوش بوی اگرفتم

من اشاره داد و من به طرفش رفتم. ماهان زل زده بود به 

 صورت من و هیچ حرکنی نیم کرد. 

  

 

 ۸۶۲#پست
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از راهروی پشنی به باغ رفتیم. زن میانسایل یک تای دیگر 

 مو نیم زد با ماهان. ماهان را بغل کرده بود. تابان 

 

 ر خندیدم: هر دو شبیه هم بودند. یی اختیا  

 خییل قشنگ ترن. از عکس و فیلماشون-

 

 وسط این همه سیایه این دو تا فرشته آرامش قلبم شدن! 

صحرا همان پرستار میانسال سالم کرد و من با او 

یس کردم.   احوالپر

 

ک زیبای مریم را بوسیدم. ماهان را بغل مریم دادم و  و دخپی

ش را بغل کردم!   دخپی

 مریم گفت:  

 با مهران چقدر بده؟دیدی حال با-
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رس تکان دادم و لبه ی باغچه نشستم و بچه را روی پایم 

 گذاشتم: 

 خییل پپ  شده! -

 ا کمکش کنه! خد-

 

ه بریم خونه و - تو کیل وقت توی راه بودی. خسته ای ! بهپی

! خودم به  احت کنن  اسپی

 

 که حالت خوب نبود. همه یم گم

ن تکان دادم:   رسم را به  طرفی 

 گ دو ساعت دیگه اینجا بمونم. ترجیح یم دم ی-

   مریم دیگر حرفن نزد. 

قت نیم میان جمغ که هیچ و و آن یگ دو ساعت را ماندم

 شناختمشان. 
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دور بودنشان و یک عده را هم به   یک عده را به واسطه ی

خاله   نیم شناختم.   واسطه ی زیادی نزدیک بودنشان

یف یم کرد که برای هر که از راه یم رسید با آب و تاب تعر 

 یم کنم. و درس یم خوانم و رسی در رسها 
ی

من رم زندگ

 دارم. 

به وقاحت او! هم اویی که پوزخند یم زدم   و من ته دلم 

ن کیس بود که تخم هرزه بودنم را در زبان آدم ها  اولی 

 کاشت. چطور یم توانستم او را ببخشم؟! 

 

ن را یا مثال چطور یم توانستم نگاه مهربان و محتاج ماما 

باور کنم؟ مگر نه اینکه او رهایم کرده بود؟ یا حنی بابا 

 زد، باورم نکرد و...  محبنی کرد، کتکممهران را ! اویی که کم

 

سالم به تنها نتیجه ای که رسیدم این بود که ؛ گذشت 

ن به معنای   کرده ام؛ اما دلم با آنها صاف نشده و همی 

 نابخشودن بود. 
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یر هر کاری رفته بود انگار طول کامران را دیگر ندیدم. 

کشیده بود. من با مریم و بچه هایش به خانه اش رفتم. 

 ه بودم. حنی شام هم نخورد

وقنی همه حرص یم زدند برای خوردن غذا من فقط تماشا 

ن  ی از گلویم پایی  ن یم کرد م و یا به کمک آرزو یم شتافتم. چپ 

ر دو چهار نیم رفت. مریم برایم شپ  کاکائو و کیک آورد و ه

 زانو روی فرش نشستیم. فرداد هم از راه رسید. خسته بود. 

 

 مهربان نگاهم کرد و گفت: 

چقدر دلم برات تنگ شده بود آشا! خوب کاری کردی که -

 اومدی! 

 گفتم: 

 آواز هر چقدر بد، هر چقدر دور اما خواهرم بود! -

 فرداد آمد و کنار مریم نشست و پاهایش را دراز کرد : 

به هیچکیس وفا نکرده! کاش آدما یادشون یم  این دنیا -

ویل تا موند و اینقدر بدی نیم کردن! خدا بیامرزه آواز رو 

 کارهایی که کرده بود فکر کردم.    بهخپی تصادفش رو شنیدم
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 مریم دست گذاشت روی ران او: 

 بس کن فرداد! اون دیگه دستش از دنیا کوتاهه! -

 اشاره کرد: و با من

ت رسد شد! -  شپ 

ن در ذهنم گذشته را تدایع یم کردم. اتفاقات سلسله وار م

 و رسی    ع از جلوی نظرم یم گذشتند. 

 موضوع بحث را عوض کرد: فرداد 

 توی ُرم-
ی

عادت کردی؟ درس ها چطورن؟ از به زندگ

 بگو!   مردم

ون از جریاین که اذیتم  یم کرد. و اینطور من را کشاند بپ 

و شبها دوری با آنکه یم توانم بگویم آن شب بعد از روزها 

عزادار بودم؛ اما خواب راحنی کردم. خواب در خانه ی امن 

 خواهرم. 

 

 ۸۶۳#پست
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 بعد از ظهر روز یک شنبه بود! 

 

چنارهای باغ برگهایشان زرد شده بودند. هوهوی باد هم 

این صدای   پیچیده بود. و در میان همه ی رس و صداها

 هران بود کهگریه و جیغ های مامان و خواهر بابا م

 

 خانه را یم لرزاند.  

ن و مروا از راه رسیدند با تابوت آواز!   معی 

ی  بود.  خانه محشر کپی

متاثر بودند. تابوت من مات، مریم اشک ریزان و دیگران 

ن و دو سه نفر دیگر  یخچال دار را کامران، فرداد، بابا و معی 

خانه . وسط سالن روی شانه گرفتند و آوردند به سالن

ن گذاشتند. مامان سقوط کرد روب روی پیانوی مروا روی زمی 

ه ی مروا شدم که صورت ر  نگ پریده روی تابوت و من خپ 

 را با دو دست پوشانده بود.   ی بدون آرایشش
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و خودم را به او رساندم و در چطور قدم برداشتمنیم دانم

 آغوش کشیدمش! 

 

د! به نظر من مروا هم به اندازه ی من اینجا غریبه بو  

آهسته نامم را صدا زد و من احساس قرابت خایص با او 

دم.   داشتم.  تنها و   نشاندمش روی مبل و دستش را فشر

بدون همش و فرزندانش آمده بود. جا افتاده شده بود! اما 

 یی آزار و آرام  هنوز در
 را یم دیدم.   چهره اش آن دخپی

اهن سی ن پپ  اه مریم در حال بلند کردن مامان بود. معی 

مرتنی پوشیده و موهایش دوباره بلند شده بودند و با کش 

جمعشان کرده بود. حلقه ی طالیی در انگشتش یم 

درخشید. نیم دانم مدیونش بودم و یا مسبب بدبخنی ام 

 بود . از هر دو سهم داشت! 

بت  مقابل مروا دست کامران پیش آمد و یک لیوان رسر

 مران نگاه کرد. گرفت. نگاه مروا از من کنده شد و به کا

  نگاهش کش دار بود!  
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به من لبخند زد و من چشم دزدیدم. نیم دانم   کامران  

 درونم خایل بود!   چرا

 

تا شب یگ یم رفت و ده نفر یم آمدند. فرصت حرف زدن 

احت نبود! مامان باالخره از پا افتاد و کارش به رسم و اس پی

از معما  کشید. شام را که دادند خودم را از آن جمع پر 

ون کشیدم.    بپ 

 

 ۸۶۴#پست

 

 

رفتم به آالچیق میان باغ و در سکوت نشستم . به خانه ی 

وع شده بود چشم  ته باغ که همه ی ماجراها از آنجا رسر

یم باد خنگ یم وزید که لرز را به تن آدم  دوختم. 

 گفت: صدای دو رگه ای    انداخت. 

 اجازه هست؟-
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ون از آ ن بپ  الچیق سیگار به دست رسچرخاندم و دیدم معی 

 گفتم:    ایستاده! 

 بفرمایید! -

آمد داخل آالچیق و روی یگ از صندیل ها نشست. به 

سیگارش پک زد و او هم مثل من به ساختمان ته باغ نگاه 

 کرد. گفتم: 

! تو با آواز خییل دوست فرصت نشد بهت تسلیت بگم-

 بودی! 

د:   رس تکان داد و چشمانش را با نوک انگشتانش فشر

قریبا همینطوره! هرچند آواز از وقنی با ماتیاس همخونه ت-

 شد ؛ 

 

 تبدیل به یه آدم دیگه شده بود! 

 آواز بدانم. 
ی

ی از زندگ ن  اصال دلم نیم خواست چپ 

آنچه باید را یم دانستم! خیانت خواهر به خواهر را! چه 

ی بدتر از این وج ن  ود داشت! آهسته گفتم: چپ 
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 خییل زود بود برای رفتنش! -

 نه باال انداخت: شا

همیشه فکر یم کنم بابت ظلیم که به تو کردیم باید خییل -

ن آواز! مثل یه خنجر  دردها رو بپذیریم. از جمله رفیی

زهرآلود بود! قلبم جریحه دار شده! تصور اینکه اون همه 

ره برام واقعا زیبایی و جواین باید زیر خروارها خاک ب

 دردناکه! 

 برای منم! -

 قت اجزای صورتم را از نظر گذراند و گفت: نگاهم کرد. با د

؟-
ی

 از ته دلت یم گ

 موهایم را پشت گوشم راندم: 

آواز خواهر منم بود! گذشته از تمام بدی هاش؛ هم خون -

 من بود. 

 

رایصن به مرگش نیودم! یه عزیزی به من تاکید کرده که مرگ 

 تقدیری هست که زمانش دست خداست نه من و تو! 
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خون زیادی پمپاژ شد به قلبم! دلم  و از یاد آوری جبل

 برایش تنگ شده بود! برای مهرباین و آرامشش! 

ن دست کشید به موهایش:   معی 

 

- !  کاش منو بخشیده بایسر

- ! ن  تنها کیس رو که بخشیدم تو بودی معی 

 چشمانش آیینه ای شدند: 

؟! -
ی

 راست یم گ

 زیادی کوتاه و غپ  -
ی

من اهل دروغ نیستم! یم بینن که زندگ

 پیش بینن هست! قابل 

ن  د. سیگار نیم سوخته اش بی  لبهایش را به هم فشر

 انگشتانش معطل پوک زدن بود. گفتم: 

دی! -  ممنونم که نجاتم دادی. ممنونم که منو به جبل سپر
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ترین آدیم بودی که توی اون جهنم رهام نکرد. م  ن تو پیگپ 

ا رو نیم دونستم. به نظرت تمام اینها کافن نیست  ن خییل چپ 

ن از بدی هات؟برا  ی گذشیی

فم رو زیر پا - نه! من خودمو نیم بخشم! چون منطق و رسر

با اینکه عاشقت بودم اما   گذاشته بودم. بیمار رواین بودم ! 

به مریم آسیب زدم. با اینکه هر ثانیه به تو فکر یم کردم اما 

ت داشتم روی خوشبختیت رو  نتونستم ببینم. با اینکه غپ 

و انتخاب کردم ! ببخش آشا ! التماست تو اما راه اشتبایه ر 

 یم کنم ! بار سنگینن که روی ذهنمه رهام نیم کنه. 

اف ها آدم را آرام یم کند. این که بعیصن وقتها ، بعیصن از اعپی

تو بداین طرف مقابلت به اشتباهش ، به ظلمش و به 

ایط بدی ک اف یم کند رسر ه برای تو به وجود آورده بوده اعپی

ی هایش یم تواند تو را آنقدر آرام کند که و علم دارد به بد

 گفتم:    حنی به دست فرامویسر بدیه آن همه بدی را! 

 

 ۸۶۵#پست
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! تمام شد! - ن  معی 

 

ان خطات  اون روزها گذشت و تو تمام تالشت رو برای جپی

 گنایه من و مریم کردی! هم خودتو درمان کردی و هم یی 

 رو فریاد زدی! من بخشیدمت ! 

 ه دستش اشاره کردم: لبخند زدم و ب

 

 مبارک باشه! شنیدم ازدواج کردی! -

 

خندید و اشکش از گوشه ی چشمش چکید. خودم را زدم 

 به آن راه که مثال ندیده ام: 

با دخپی خاله ام ازدواج کردم. دخپی خوبیه. خییل توی -

 کرده. زندگیم بهم کمک  
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از نوجواین عاشقم بوده و من ندیدمش! حاال که چشمامو  

و واقعیت ها رو جای تخیالتم دیدم؛ متوجه   ردمباز ک

که منم خییل دوستش دارم! نظرم نسبت به عشق شدم

 عوض شده. 

پس توی سایه ها یه نفر تو رو بیشپی از خودت دوست -

 داشته درسته؟

هش رسیده و پوستش را یکهو دستش را تکان داد. انگار به ت

 سوزانده بود. خندید: 

 سوختم! -

ن کامال عوض شده جوایی ندادم. فق ط تماشایش کردم. معی 

ه گر  ن بود. حنی ذره ای ترسناک نبود! از آن پش نوجوان ستپ 

ی نمانده بود!  ن و پش جوان هوس باز و ترسناک هیچ چپ 

 ادامه داد: 

وجه شدم آره! باالخره دیدمش! وقنی واقعیت رو دیدم مت-

که همیشه بوده، همیشه برام تالش کرده، دل سوزونده، 

بیمارگونه دنبال تو   رده، محبت کرده و منکمکم ک
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بعد از ترایر ها بود که فهمیدم خییل دوستش دارم!   بودم! 

 فهمیدم اون کیس رو که واقعا یم خوام اونه! 

- !  خوشحالم که حالت خوبه و رایصن هسنی

 آه کشید: 

 حالت خوب باسه! کاش تو هم -

! اون سلسله وقایع اگر بدی های زیادی - ن هست معی 

در انتها خییل خویی ها هم داشت! من راهمو پیدا داشت؛ 

کردم. حرف قلبمو هم فهمیدم. االن یم دونم قراره چکار 

 کنم! 

 برخاست: 

 پس شاید تو و کامران ... -

 میان حرفش: پریدم

 گفتم که راهمو پیدا کردم. -

 گفت:   رسی تکان دادو 
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پاشو بیا داخل! اینجا تنها نمون! از این باغ بدم میاد! -

ز روزی که مامانم رو توی اون خونه حبس کردن از درست ا

 اینجا متنفرم! از اینجا یم ترسم! 

کیه ! -  حس مشپی

ن ناگهاین متوقف شد و برگشت نگاهم کرد:  ون رفیی ن بپ   حی 

ی شنیدم- ن نیم ساعت پیش یه خپی تو که دلم یم خواد همی 

ن نفر بایسر که یم شنوی!   اولی 

 امیدوارم خپی خویی باشه! -

  شم! دارم پدر یم-

 خندیدم: 

- 

 

 ۸۶۶#پست

 

 مبارک باشه! 

م گفت:   رس به زیر و با نویع رسر
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؟-  قبول یم کنن عمه ی او بچه بایسر

ن کردم:   رسم را باال و پایی 

 هستم! -

 ممنونم! -

ن بعد با قدم های رسی    ع از آنجا دور شد. سینه ام  سنگی 

 شده بود! او رفت و من ترجیح دادم همانجا بمانم. 

ده ی منتیه به ساختمان اصیل روشن و جا  در میان تاریگ 

یم زد و با تلفنش  پر نور بود. کامران در میان جاده قدم

کیم تماشایش کردم و بر خاستم و به    صحبت یم کرد. 

 طرف ویال رفتم. حواسش به من نبود. 

 

ون آمد و در حایل که  همان دم مروا از  ساختمان بپ 

طرف کامران  بازوهایش را با کف دستانش پوشانده بود به

کنار درخت سپیدار ایستادم. مروا به    متوقف شدم.   رفت. 

چند   کامران رسید. رو در روی هم ایستادند و حرف زدند. 

دقیقه بعد نگاه کامران رسید به من! تکیه از درخت گرفتم و 

م. مریم در حال خداحافیطن بود. تابان را به ساختمان رفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3275  

مریم کنار گوشم   بود. من بغل کردم. ماهان را فرداد برده 

 گفت: 

 کجا بودی! کیل منتظرت شدم! -

 یم گم بهت! -

رایه شدیم. هنوز هم کامران و مروا همانجا بودند. مریم تا 

 به آنها رسید گفت: 

 مروا اگه دوست داری شب بیا پیش من و آشا! -

 زد:  لبخند 

ممنونم! ترجیح یم دم پیش بابا بمونم! بعد از خاکسپاری -

 وقت هست! 

 حرف ایستاده بودم. و از گوشه ی چشمم متوجه ی من یی 

 کامران بودم! مریم رو به کامران گفت: 

 گ یم رسه؟   مامانت-

 پنج صبح! -

 فرودگاه دنبالش؟یم خوای برم-

 نه خودم یم رم! تو مهمون داری ! -
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با نگاهش تالفی کرد. دسنی رس شانه ی مروا  باالخره نگاهم

 زد: 

احت کن! من یم رم - ! برو اسپی  خونه! شب بخپ 

 و جلو آمد و تابان را که خوابش برده بود از بغل من گرفت: 

 بده من! سنگینه! -

به تنم که نزدیک شد همان بوی عطر را یم داد. همان گرما 

 بلرزاند. را داشت اما نه آنطور که دلم را مثل همیشه 

 

 ۸۶۷#پست

 

ن بود.   خاکسپاری آواز غمگی 

ن دخپی جواین با آن   ا برای همه اندوهبار بود. هیبت زیبرفیی

شانه های بابامهران خمیده شده بود و مامان کل مراسم را 

اشک ریخت و یی قراری کرد. ظهر در تاالری که برای 

 پذیرایی از آن همه آدیم که نیم شناختم؛
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وت ب  نه میام به خوردن غذای عزای   ودم. انگار در هپر

ور بودم خواهرم بود و نه دوست داشتم بمانم ! اما مجب

 کنار مامان و بقیه باشم. من صاحب عزای خواهرم بودم. 

عرص همه خسته و یی انرژی بودند. رویا جون از صبح هر 

ه ام مانده و من لبخند کوتاه زده  جا من را دیده بود خپ 

دادم اگر یم خواست از نبودن و رفتنم به او حق یم   بودم. 

رفش کردم یی دلگپ  باشد. باالخره وقنی ظرف حلوا را تعا

 مقدمه گفت: 

؟-  چرا طالق گرفنی

 

 لبخند زدم : 

م. یه صیغه ی - ازدواجی در کار نبود که بخوام طالق بگپ 

 محرمیت بود و تموم شد! 

خواهرش کج کج نگاهش کرد و زن دیگری نگاه پر از 

 کرد. رویا جون یی حرف نگاهم کرد. نکوهیسر به رستاپایم

وتهایشان به رساغ من قد راست کردم و یی خیال از قضا

   دیگران رفتم. 
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قصه تمام شده بود و خواندن صفحات وسط داستان هیچ 

 سودی نداشت. 

 ره خوابیدن. دم صبح از خواب پریدم. سخت بود دوبا

فرداد رفته بود رسکار و مریم با بچه ها خواب بودند. آهسته 

ون زدم.   لباس تن کردم و از خانه بپ 

مسپ  طوالین را پیاده رفتم و کوچه آرام و هوا خنک بود. 

  فکر کردم. 

 

آدمهای خواب آلود با عجله به طرف محل کارشان یم  

 رفتند. 

 

ن ها هم با رسعت یم گذشتند.    ماشی 

 

 ۸۶۸#پست
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ی درون من و زندگیم تغیپ    تهران مثل همیشه بود اما ن چپ 

کرده بود! در برهه های مختلف زندگیم بارها در این 

ودم و هیچ وقت مثل حاال ته دلم آرام خیابان راه رفته ب

یگ دو ساعت بعد راه رفته را بازگشتم. تازه پا به   نبود. 

را با جاروی کوچه گذاشته بودم. رفتگر داشت کوچه 

بلندی خش خش کنان جارو یم زد. صدای سالم دادن 

کیس از پشت رسم تمام تنم را کرخت کرد. کامران یک عدد 

ورزیسر پشت رسم بود. به  نان بربری در دستش با لباس

 زحمت لبهایم را به زدن لبخند گشودم: 

- !  سالم ! صبح بخپ 

 قدم برداشت به طرفم: 

اده روی و جالب اینجاست دیدمت وقنی داشنی یم رفنی پی-

 که با هم برگشتیم. 

 پس من را دیده و نیامده بود به طرفم. شانه باال انداختم: 

 عادت کردم که با طلوع خورشید پاشم ! -

 عادت خوبیه! دور و ورش را نگاه کرد: 
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 همه خوابن! -

 پلک زدم و این پا و آن پا کردم. گفت: 

 دعوتت کنم به صبحونه؟  یم تونم-

 به نان میان دستش نگاه کردم:   مردد بودم! 

 نیم دونم! -

ون آورد:   کلید را از جیبش بپ 

 شک نداشته باش! بیا بریم ؛ قرار نیست اتفافی بیوفته! -

من میان کوچه بودم. در خانه   کوچه راه افتاد. به طرف ته  

میان درگاه ایستاد و نگاهم   اش را باز کرد. دل من لرزید! 

 کرد: 

؟-  منتظر جر هسنی

ش اکو شد در کوچه! به زحمت قدم برداشتم. از صدای

ن نبودم! اما ولع دیدن دوباره ی آن خانه  تصمیمم مطمی 

ن شد داخل رفت و از دید  رهایم نیم کرد. از رفتنم که مطمی 

 من پنهان ماند. 
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ن بودند. اما آنچه در ناخودآگاه ذهنم  قدم هایم نامطمی 

درت هر بود؛ من را به یوی آن خانه یم کشاند. انگار ق

ی را از دست داده بودم.  دستم را که روی فلز   تصمیم گپ 

رسد در گذاشتم تا عمق وجودم رسما نفوذ کرد. وارد شدم و 

ای دو طرف هنوز هم پر از نفسم حبس شد. باغچه ه

درختان رسجایشان . گلدان های کنار   گلهای رز بودند. 

ن اما گوشه ای  دیوار در ردیف خودشان . صندیل ها و مپ 

تلنبار شده بودند. پنجره ها را بسته بودند. از باالی پله ها 

 داد زد: 

 بیا دیگه! -

ایم آب دهانم را فرو دادم. از پله ها باال رفتم. داخل خانه بر 

به طرز اندوهباری دلگپ  بود! آنقدر که انگار کیس دست 

گذاشته بود روی گلویم. نه کتابخانه ، نه مبلمان و نه آن 

ن پنجره های چویی  هیچ کدامشان برایم دل انگپ 

ی از گلدان ها نبود!   نبودند.  خانه رفتم. در   خپی ن به آشپر

نگاهم چرخید دور تا دور .   حال روشن کردن اجاق بود! 

ن دست نخورده بود! حنی ماگ گل گیل من هم روی ه مه چپ 

 او گفت:   کابینت بود. 
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 تخم مرغ ندارم ! اما رسشپ  تازه گرفتم! -

 روی صندیل نشستم: 

؟-  نیم کنن
ی

 دیگه اینجا زندگ

 شانه باال انداخت: 

 نه! هر وقت هستم ؛ توی خونه ی بابا یم مونم! -

ده بودم را رس بزیر شدم. او کاسه های لعایی که خودم خری

ون آورد:  ن گذاشت و ظرف رسشپ  را از یخچال بپ   روی مپ 

خوام به یگ از رفقا کرایه بدم اینجا رو. همکار فرداد یم-

 هست. از خونه خوشش اومده ! 

 او ادامه داد:   جوایی ندادم و رسشپ  را در کاسه ها ریختم. 

 باالخره نیاز به تغیپ  داریم مگه نه؟-

نگاهش کردم. باالخره بعد از چند روز یی رسم را بلند کردم و 

م و ابایی به اجزا
ی هیچ رسر ن ی صورتش شم دوختم. چپ 

ی در دلم فرو نریخت. گفتم:  ن  درونم تکان نخورد. چپ 

 کار و زندگیت در چه حاله؟-
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به قوری چای اضافه کرد و لیوان من را کنار دستم 

 گذاشت: 

 

 ۸۶۹#پست

 

 

ن به نیم تونم بگم عالیه اما خوبه! کارم - جور نشد برای رفیی

 لندن. 

 

کت ه البته   واپیمایی هستم. فعال در حال کار برای همون رسر

هنوز در حد حرفه.   چند تایی پیشنهاد کاری دیگه دارم که

مامانم به رفتنم اضار داره. اما خودم هنوز قطغ تصمیم 

 نگرفتم. 

ن نشست. به گلدان های خشک شده نگاه کردم:   پشت مپ 

 نکردی! همشون خشک شدن! چرا بهشون ر -
ی

 سیدگ
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خونه نداشتم. یا این نیم دونم! بهونه ای واسه اومدن به-

 اگر داشتم جلوی خودمو گرفتم! 

 را گزیدم: لبم

 یعنن من مقرصم؟-

 

 نه! بیشپی خودم مقرصم! -

 

 برگشتم به طرفش ! اخمهایش در هم بود: 

که فکر کنم. نه مثل خب به اندازه کافن زمان داشتم-

! این بارها
ی

ی قبل با کینه و دلخوری و تعصب و دلشکستگ

بهش فکر کردم. خییل جاها مقرص بودم که حاال بار منطقی 

 ارتباطمون این مدیل شده. 

 

ها   ن ن موند؛ اینکه من با خییل چپ  اما در آخر فقط یه چپ 

کنار بیام. نتونستم فراموش کنم. حنی اگر مسببش نتونستم
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ش باید درون خودت خودم بودم. تراپیست یم گه اول

 احساس آرامش کنن ! 

 من آرامش نداشتم! 

 

ن رو خییل کش آوردیم.   منم نداشتم! -  همه چپ 

 لبخند زد: 

 چه حیس داری؟االن-

 

احساس یم کنم ترک عادت کردم! اعتیاد به تو رو کنار -

گذاشتم. چشمم باز شد و واقعیت رو دیدم. من و تو اصال 

ش کردم مثل تو باشم. اما شبیه هم نیستیم. بیشپی من تال 

 نبود؛ پس نتیجه خویی نداشت. چون اونچه یم خواستم

 االن خودم هستم. خود واقعیم! 

 

 یت تو نیستم! دیگه دنبال بدست آوردن رضا

 برخاست و آب جوش را ریخت روی قوری : 
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ی که قرار - ن ن حاال که من و تو به چپ  اطرافیانم فکر یم کین

 بود با هم تجربه کنیم

 

یدیم پس بابد از هم متنفر باشیم. اما من از تو متنفر نرس 

 نیستم! 

 خب منم نیستم! -

 تو همیشه مهربون بودی و از حق خودت گذشنی ! -

 یل کمک ها به من کردی! تو هم خی-

اما خییل آسیب بهت زدم. فکرشو که کنن منشا همه -

 آسیب ها من بودم! 

و و پدر و اشتباه یم کنن منشا آسیب ها نوع تربیت من و ت-

ایط بود!   مادرو رسر

 

توجه کردی که اطرافیان چقدر نقششون زیاد بود؟ توجه 

 بود تا عشق؟
ی

 کردی که بیشپی وابستگ

 رس تکان داد: 
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 توی رم خوبه؟ا-
ی

 وضاع زندگ

 رو پیدا کردم. درس و کار و دل مشغویل های -
ی

راه زندگ

 خودم! 

 

 نظرت چیه یه موسیقی آروم بذارم! -

 خوبه! -

  را تماشا کردم. رفتنش 

 

 ۸۷۰#پست

 

 

به دلم رجوع کردم که یادم بیاید چطور دلم برایش یم لرزید. 

 چطور برایم غپ  عادی بود

و با همه ی مردها فرق داشت. اصال بودنم اینجا پشت  

ن چقدر مسخره بود!  صدای موریک بلند شد و او   این مپ 
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برگشت و چای ریخت و من با دلم به بحث پرداخته بودم. 

 این نتیجه گفتگوی من و من بود!   رایم عادی بود! ب

ن نشست. تکه ای نان برداشتم و چای ریخت و پشت مپ 

 گفتم: 

 و ُمروا؟-

 چشمانش را درشت کرد: 

ی نیست. - ن  چپ 

 سکوت کردم. ادامه داد: 

 از همشش جدا شده! -

 دهانم از جویدن وا ماند: 

 چرا؟! -

 از -
ی

 ماشینن و شغل پر اضطراب و افشدگ
ی

نبودن زندگ

 عشق واقغ! 

 پیشنهاد جدایی از گ بوده؟-

 همشش! -

 طفلک مروا! -
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رفته بچه هاش رو داده به همشش و مرخیص طوالین گ-

 برای اینکه حالش بهپی بشه! 

 پس یم مونه اینجا! -

 تا االن که تصمیمش اینه که چند مایه بمونه پیش عمو ... -

ن بود و نگاهش یم کردم. دنیا برای م ن و او او رسش پایی 

کامال غپ  قابل پیش بینن بود. نیم دانم چه یم شد و در 

باز یم  آخر چه اتفافی یم افتاد اما مثل داستاین که تهش را 

گذارند؛ ته ارتباط کامران را باز یم پنداشتم. اصال شاید هم 

 اش 
ی

کیس مطابق فکر و عقیده اش و شبیه تربیت خانوادگ

 ود مروا! پیدا یم شد. کیس مثل مروا یا شاید خ

ن رها کردم:   چای نیم خورده ام را روی مپ 

 بابت صبحونه ممنونم . باید برم! -

 متعجب گفت: 

 چرا؟-

 زدم: لبخند 

 خییل کار برای انجام دادن دارم! -
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ون رفتم. دلم آرام بود. عحیب و غریب  با قدمهای تند بپ 

ن و تمنا نمانده نیست ؛ اما دیگر حنی ذره ای از آن خواسیی

نداشتم. این کلمات را پشت رس هم تکرار  بود. دوستش

یکهو اتفاق افتاده بود؟ ریشه   کردم . نه دوستش نداشتم! 

نه دیگر هیچ اثری از عشقش نمانده   ودند! ها خشکیده ب

لبخند زدم.   در را که باز کردم با مروا مواجه شدم.   بود. 

 بغلش کردم و گفتم: 

   صبحونه هنوز پهنه!   یسفره-

 ز ماند. به رسعت گفت: دهانش نیمه با

 نه من... -

ی بشنوم.  رفتم و دسته گل باید یم  نماندم که حرف بیشپی

 سفاریسر جبل را یم بردم رس مزار جنان! 

در خانه ی مریم را زدم. مروا همانجا ایستاد و نگاهم کرد. و 

 من ترجیح دادم نگاهش نکنم. 

 

 ۸۷۱#پست
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 ماندم در تهران دیری نپایید. 

 

واهرم را به برای انجام دادن. آمده بودم که خکاری نداشتم   

 خاک بسپارم ، همدیل کنم و برگردم. همان 

پانزده روز را هم به زحمت طاقت آوردم. که اگر مریم نبود 

 سخت تر یم گذشت . 

 

مریم آجیل و سوغات ایران را در چمدانم یم چپاند و من 

ز هنو   جلوی آیینه با احتیاط مژه هایم را ریمل یم زدم. 

مامان بودم و او کم حرف  لباس سیاه تنم بود. عرص را پیش

سیدم  زده بود. مروا با رویا جون رفته بود جایی که حنی نپر

  کجا! 

ن بابا را برده   وت و غم خودش غرق بود. معی  مامان در هپر

ی مامان را لمس  ون تا کیم قدم بزنند. من باالخره پپ  بود بپ 

ی از آن غرور و ا ن ه کرده بودم. چپ  بهت نمانده بود جز خپ 
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آه کشیدن های مداومش. یم دانست صبح فردا  شدن ها و 

 یم روم و هر از گایه یم گفت: 

 کاش بیشپی یم ماندی! -

 و من کار و درس و ...را بهانه کرده بودم. 

 مریم پسته ها را هم جا داد و گفت: 

- 

 

 ۸۷۲#پست

 

 

 

 دیدی همشو جا دادم؟

ان و ماهان در حال بازی با از داخل آیینه نگاهش کردم. تاب

ن ریخته  وسایل آراییسر من بودند که پخش و پال روی زمی 

 بود. گفتم: 
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ی خشک و اینا - ن بابا بخدا من این همه آجیل و سپی

 نداشتم! الزم

 با مهرباین نگاهم کرد: 

 حاال بذار دل من خوش باشه! -

 فرداد داد زد: 

ه! مریم انقدر این دست و اون دست نکن! ببا بریم دیگ-

 منه! درست کردن اون کبابها گردن

 مریم گفت: 

 باشه خودتو نکش! تو برو ما میاییم. -

 فرداد جوایی نداد. مرریم دوباره چندان را از نظر گذراند: 

؟-  که یم خوای بیایی
 مطمئنن

مریم با  به زحمت رژم را از دست تابان گرفتم. زد زیر گریه و 

 حوصله یک یسر دیگر دستش داد . گفتم: 

میام! کار ما از این حرفا گذشته. سخنی و خویسر و  آره-

ناخویسر هاش رو پشت رس گذاشتم. االن گه اینجا 

ی که توی ذهنمه مطمئنم.   وایسادم ن  به چپ 
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ن کارش به اینجا برسه؟  چطور یم شه یه-  عشق آتشی 

 رژ را کشیدم روی لبهایم: 

اون آدمهای سابق نیستیم. حوادث و عکس چون دیگه -

ن باعث العملها وقنی   به طور سلسله وار کنار هم قرار بگپ 

ه. من یم خوام   بگپ 
یم شن آدم تصمیم های متفاویی

ی که در گردنمه رو  خویی   زنجپ 
ن پاره کنم! اسارت چپ 

 نیست. االن کاملپی و عاقل تر و منطقی ترم ! 

ون رفت و من چند برخاست و ماهان را بغل زد و ا ز اتاق بپ 

بودم تا توانستم وساییل را که بریم دقیقه با تابان درگپ  

 داشت جمع کنم. 

 

خانه ی عمو سامان مثل قبل تر ها بود. هنوز هم پشت 

ن و صندیل ها را  ساختمان مملو از گلهای ادرییس بود. مپ 

چیده بودند. چراغ ها یم درخشیدند و مامان در حایل که 

دور تنش پیچیده بود کنار بابا مهران روی شال گریم 

سته بود. رویا جون هم مقابلشان نشسته و صندیل نش

ن  خانه بود و مروا و معی  ن چای یم خوردند. آرزو در آشپر
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ی در تلفن مروا بودند.   در ن کامران موقر و    حال تماشای چپ 

مردانه گوشه ای ایستاده بود و با تلفن حرف یم زد. ما که 

رویا جون با من رس و   ان دست تکان داد. رسیدیم برایم

ن بود  اما من توجیه نیم کردم. کامران همه ی ما را  سنگی 

برای شام آنجا دعوت کرده بود! مریم یم گفت شاید یم 

خواهد قبل از رفتنت باز همدیگر را ببینید و من حنی یک 

درصد هم خیالبافن نیم کردم. خودم را با بچه های مریم 

م. بوی کباب و دود آتش منقل برخاسته رسگرم کرده بود

ن کن ار مردها بود و من نگاه هر از گایه کامران را بود! معی 

نادیده یم گرفتم. مروا دور از من و مریم روی پله های 

ایوان پشنی نشسته بود و چای یم نوشید. برخاستم و به 

 طرفش رفتم. کنارش نشستم و گفتم: 

 کامران گفته که جدا شدی! -

 د . باصدای آهسته ای گفت: تعجب نکر 

خسته شده بودم از تالشم برای  ازدواج خویی نبود و من-

نگه داشتنش ! باالخره باید اتفاق یم افتاد! اما هنوز به بابا 

 نگفتم. 

 شه؟دلت برای بچه هات تنگ نیم-
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ترن اون کمپی از شه اما کنار پدرشون راحتخییل تنگ یم-

 مواظبت یم کنه! من مشغله داره. بیشپی از بچه ها 

دم. بغض داشت صدایش. گ  فتم: دستش را فشر

جدایی خییل تجربه تلخ و سختیه اما بهش عادت یم کنن و -

. به مریم اعتماد کن یم دونم ن که بقیه هم بهت کمک یم کین

 مروا! 

 با چشمان اشک آلود نگاهم کرد: 

 ی خویی از من نداره! خاطره-

نگرانته ! چندین بار به من گذشته ها گذشته. مریم هم -

باشه که باهاش درد و  گفته! باالخره آدم باید یکیو داشته

 دل کنه! 

 نگاهش رفت یر کامران: 

کامران خییل کمکم کرده! اما نیم خوام یه بار دیگه مهر -

 بدی به پیشونیم بخوره. 

ی رسزنش نکن! رسنوشت - ن یم دونم! خودتو بابت هیچ چپ 

د داره وقتش یم رسه که آدمها نوشته شده ست. شای

ن!   آدمهای درست جای اشتبایه ها رو بگپ 
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 آال جون گفت فردا یم ری؟-

ون دادم:   نفسم را به شدت بپ 

 آره یم رم. درس و کارم مونده و ... -

 لبخند زدم: 

 وقت رفتنه ! -

د:   بغلم کرد. خییل یکهویی و من را به خودش فشر

همیشه تو آرزو یم کنم خوشحال و خوشبخت بایسر آشا! -

و مریم رو مثل خواهرهای خودم دوست داشتم. همیشه 

 م بودین! بابت هر اتفافی افتاد متاسفم! برام مه

 

 ۸۷۳#پست

 

 

 

 گونه اش را بوسیدم: 
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 و خویی بودی و حاال یه خانم دکپی زیبا و -
تو دخپی مهربوین

ن خواهری مثل تو افتخار یم کنم.  مستقل! من به داشیی

ن بهت قول یم  روی خوشش یم آروم دم همه چپ 
ی

شه! زندگ

 رو به همه ی ما نشون یم ده! 

 دوارم! امی-

 برخاستم و دستش را کشیدم: 

یم. اون دو - پاشو بریم و از این دور هم بودن آخر لذت بپی

ن به بودن ما کنارشون احتیاج دارن!   نفری که اونجا نشسیی

 آهسته گفت: 

 کاش منم به قدر تو قوی و بخشنده بودم! -

نقدرها قوی نیستم! و حنی فراموشکار و بخشنده منم او -

 کنم و هم نیستم. فقط فهمید
ی

م که باید خوب زندگ

 حواسم به روحم و قلبم و جسمم باشه! 

بابا مهران از دور با اشتیاق به من و مروا نگاه یم کرد. مامان 

ن بود.  ی گفت که  مات مپ  ن ن و کامران را به  فرداد چپ  معی 

ماهان را نوازش یم کرد و تابان  خنده انداخت. رویا جون
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ن خورده بود و به شدت گریه رس   روال  زمی 
ی

داده بود. زندگ

 عادی را یط یم کرد. خییل عادی! 

 

 ۸۷۲#پست

 

 

 

 دیدی همشو جا دادم؟

از داخل آیینه نگاهش کردم. تابان و ماهان در حال بازی با 

ن ریخته  وسایل آراییسر من بودند که پخش و پال روی زمی 

 فتم: بود. گ

ی خشک و اینا - ن بابا بخدا من این همه آجیل و سپی

  نداشتم! الزم

 با مهرباین نگاهم کرد: 

 حاال بذار دل من خوش باشه! -

 فرداد داد زد: 
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مریم انقدر این دست و اون دست نکن! ببا بریم دیگه! -

 منه! درست کردن اون کبابها گردن

 مریم گفت: 

 باشه خودتو نکش! تو برو ما میاییم. -

 فرداد جوایی نداد. مرریم دوباره چندان را از نظر گذراند: 

؟مطمئنن ک-  ه یم خوای بیایی

مریم با  به زحمت رژم را از دست تابان گرفتم. زد زیر گریه و 

 حوصله یک یسر دیگر دستش داد . گفتم: 

آره میام! کار ما از این حرفا گذشته. سخنی و خویسر و -

ناخویسر هاش رو پشت رس گذاشتم. االن گه اینجا 

ی که توی ذهنمه مطمئنم.   وایسادم ن  به چپ 

ن کارش به اینجا برسه؟  چطور یم شه یه-  عشق آتشی 

 رژ را کشیدم روی لبهایم: 

اون آدمهای سابق نیستیم. حوادث و عکس چون دیگه -

ن باعث  العملها وقنی به طور سلسله وار کنار هم قرار بگپ 

ه. من یم خوام   بگپ 
یم شن آدم تصمیم های متفاویی
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ی که در گردنمه رو  خویی   زنجپ 
ن پاره کنم! اسارت چپ 

 االن کاملپی و عاقل تر و منطقی ترم ! نیست. 

ون رفت و من چند برخاست و ماهان را بغل زد و ا ز اتاق بپ 

دقیقه با تابان درگپ  بودم تا توانستم وساییل را که بریم 

 داشت جمع کنم. 

 

خانه ی عمو سامان مثل قبل تر ها بود. هنوز هم پشت 

ن و صندیل ه ا را ساختمان مملو از گلهای ادرییس بود. مپ 

چیده بودند. چراغ ها یم درخشیدند و مامان در حایل که 

دور تنش پیچیده بود کنار بابا مهران روی شال گریم 

صندیل نشسته بود. رویا جون هم مقابلشان نشسته و 

ن  خانه بود و مروا و معی  ن چای یم خوردند. آرزو در آشپر

ی در تلفن مروا بودند.   در ن کامران موقر و    حال تماشای چپ 

ردانه گوشه ای ایستاده بود و با تلفن حرف یم زد. ما که م

رویا جون با من رس و   ان دست تکان داد. رسیدیم برایم

ن بود اما من توجیه نیم کردم. کامران همه ی ما را  سنگی 

برای شام آنجا دعوت کرده بود! مریم یم گفت شاید یم 

خواهد قبل از رفتنت باز همدیگر را ببینید و من حنی یک 
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درصد هم خیالبافن نیم کردم. خودم را با بچه های مریم 

م. بوی کباب و دود آتش منقل برخاسته رسگرم کرده بود

ن کنار مردها بود و من نگاه هر از گایه کامران را  بود! معی 

نادیده یم گرفتم. مروا دور از من و مریم روی پله های 

 ایوان پشنی نشسته بود و چای یم نوشید. برخاستم و به

 طرفش رفتم. کنارش نشستم و گفتم: 

 کامران گفته که جدا شدی! -

 د . باصدای آهسته ای گفت: تعجب نکر 

ازدواج خویی نبود و من خسته شده بودم از تالشم برای -

نگه داشتنش ! باالخره باید اتفاق یم افتاد! اما هنوز به بابا 

 نگفتم. 

 شه؟دلت برای بچه هات تنگ نیم-

ترن اون کمپی از کنار پدرشون راحت  شه اما خییل تنگ یم-

 مواظبت یم کنه! من مشغله داره. بیشپی از بچه ها 

دم. بغض داشت صدایش. گفتم:   دستش را فشر
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جدایی خییل تجربه تلخ و سختیه اما بهش عادت یم کنن و -

. به مریم اعتماد کن یم دونم ن که بقیه هم بهت کمک یم کین

 مروا! 

 با چشمان اشک آلود نگاهم کرد: 

 ی خویی از من نداره! خاطره-

نگرانته ! چندین بار به من گذشته ها گذشته. مریم هم -

گفته! باالخره آدم باید یکیو داشته باشه که باهاش درد و 

 دل کنه! 

 نگاهش رفت یر کامران: 

کامران خییل کمکم کرده! اما نیم خوام یه بار دیگه مهر -

 بدی به پیشونیم بخوره. 

ی رسزنش نکن! رسنوشت یم دونم! خودتو با- ن بت هیچ چپ 

شاید داره وقتش یم رسه که آدمها نوشته شده ست. 

ن!   آدمهای درست جای اشتبایه ها رو بگپ 

 آال جون گفت فردا یم ری؟-

ون دادم:   نفسم را به شدت بپ 
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 آره یم رم. درس و کارم مونده و ... -

 لبخند زدم: 

 وقت رفتنه ! -

د: بغلم کرد. خییل یکهویی و من را به   خودش فشر

همیشه تو آرزو یم کنم خوشحال و خوشبخت بایسر آشا! -

و مریم رو مثل خواهرهای خودم دوست داشتم. همیشه 

 برام مهم بودین! بابت هر اتفافی افتاد متاسفم

 

  ۸۷۲#پست

 

 چهار سال بعد

 

 

ن نشسته بودند.  مردو زن های خوش پوش ایتالیایی دور مپ 

را باالی   یل که موهایممن در کت و دامن سفید رنگ در حا

ایستاده و از پشت عینک  رسم جمع کرده بودم روبرویشان
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طنی که هدیه ی مطالعه و طرح زدن های روز و شبم بود ؛ 

طراج هایم روی   نگاهشان یم کردم. قلبم تند تند یم زد. 

گایه پچ پچ یم    پرده ی پشت رسم نمایش داده یم شد. 

داشتم که از پسش بر کردند و من با تمام وجودم ایمان 

؛ اعتماد رداشته بودمخواهم آمد. چون به قدم هایی که ب

 داشتم. 

ی درس تمام عیار چهار سال گذشته برای من یک مدرسه 

ن هر چه   بود. کوشیده بودم.  تالش برای پشت رس گذاشیی

 ام. درس و کار را 
ی

آزارم یم داد. برای عوض کردن روش زندگ

 غرق کرده بودم.  توامان انجام داده و خودم
ی

را در زندگ

داشتم و خودم را وقف درس و آنقدر تالش شبانه روزی 

فت کرده بودم ؛ که حنی گایه هم به گذشته ی  پیشر

دردناکم فکر نکرده بودم. آدمهای آزار دهنده را به دست 

ده و جایش را به یط کردن پله های ترفی داده  فرامویسر سپر

 را رها    بودم. 
ی

کرده و به کساین که نفرت و دلشکستگ

یم ، بچه هایش و مر   دوستشان داشتم محبت یم کردم. 

کامران را هم بخشیده بودم! از صمیم    مامان و بابا مهران! 

 قلبم. کامراین که یم دانستم همچنان تنها مانده. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 .م.راهپیماکهربا                                                            سرآسیمگی 

EXCHANGE GROUP | 3306  

چهار سایل که من را تبدیل به زن یس و چند ساله ی متگ 

شه های فراواین به خودی کرده بود که برای آینده اش نق

و دوباره متولد داشت . چهار سایل که برایم حکم مردن 

 شدن داشت. 

ون کشید از افکارم!  کیم    صدای دست زدن حضار من را بپ 

ین برندهای ایتالیایی  تعظیم کردم و نماینده
ی یگ از بهپی

ن گذاشت و خودنویس پوشه ی قرارداد را مقابلم روی مپ 

اد. فقط خدا یم دانست که به پارکر طالیی را به دستم د

حایل داشتم. حال ققنویس که  وقت امضای آن برگه ها چه

از خاکسپی متولد شده. باالخره قدم های کوچکم نتیجه 

 رسیده بودم !   داده بود. باالخره

قرارداد امضا شد و من کیف و پوشه به دست از آن 

ون زدم. قلبم تند تند یم زد. پله ها را   که موسسه ی ُمد بپ 

ه و با یط کردم و به خیابان رسیدم؛ رسعتم را دوبرابر کرد

وع به دویدن کردم. به خیابان    آن کفشهای پاشنه بلند رسر

پشنی که رسیدم نفسم باال نیم آمد. به دیواری تکیه زدم و 

رس نگاهم  دم. کیف و پوشه در تپ  دستم را روی قلبم فشر

از سنگالخ  بودند. یکهو بغضم ترکید! رسیده بودم! راه پر 
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ذوق جیغ  لبخند زدم و از   زندگیم را یط کرده بودم. 

کشیدم. مردی از مقابلم گذشت و نگاهم کرد. میان خنده و 

 گریه گفتم: 

 موفق شدم! کار رو گرفتم! باالخره موفق شدم! -

د و گفت:   مرد جلو آمد . لبخند زد. دستم را فشر

- !  برات خوشحالم! تو زیبا و قوی هسنی

دادم. خندید و آرزوی موفقیت کرد و رفت. بله  رسم را تکان

ریبه بودم! اما من روش خوشحایل را یاد گرفته اینجا غ

بودم. لباسم را مرتب کردم و به راهم ادامه دادم. شماره ی 

ن بوق جواب داد:   مریم را گرفتم. با دومی 

 سالم آشا جانم! -

؟-  سالم مریم! خویی

 خپی رو بده زود باش! -

 االن طراح برند ....هستم! کار رو گرفتم! -

 ن بود: مریم جیغ کشید . صدای ماها

 من با خاله حرف بزنم. مامان بده گوشیو به من! -
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یم و گفت:   مریم او را رایصن کرد که بعدا تماس تصویری بگپ 

از خوشحایل بال در آوردم آشا! فرداد کیل خوشحال یم -

 شه. باید برم به مامان خپی بدم! 

منده  آرزوم برآورده شد! -  بهپی خواهد بود! رسر
ی

از حاال زندگ

 نشدم! دارم بال در میارم مریم! 

ی! یه جشن خوب! -  پس باید جشن بگپ 

 یه نقشه هایی دارم! -

 مریم سویی کشید: 

 قیت یم کنم! پس برات آرزوی موف-

ن قدم زدن در خیابان سنگفرش  ارتباط را قطع کردم و حی 

یم کرد؛ دوباره و  خلویی که گایه عابر پیاده ای از آن گذر 

 ام را از نظر گذراندم. اشتباهاتم را پذیرفته و 
ی

دوباره زندگ

 های بیمار گونه ام را ترک 
ی

ت کرده بودم. وابستگ درس عپی

ا تکرار نکرده بودم. چهار کرده و انتخاب های نادرستم ر 

سال تمام پا روی دلم گذاشته بودم. شب و روز تالش کرده 

 و رویا بافته بودم. 
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ت از همان روزی که از تهران برگشتم! خوشحال بودم درس

 که به قولم به خودم وفادار ماندم. 

پیایم را که سه ساعت پیش فرستاده بودم چک کردم و از 

 لبخند دوباره زدم. جوایی که دریافت کرده بودم 

شب وقنی شمع های درون شمعدان های کریستال را 

ن انداخت م؛ زنگ به صدا روشن کردم و نگایه اجمایل به مپ 

در آمد. خودم را در آیینه نگاه کردم. برازنده به نظر یم 

رسیدم. درست مثل یک زن اصیل! مثل کیس که قرار بود 

م منتظرش ماندم. باشم. در را باز کردم و مقابل در آپارتمان

ی دوم یک ساختمان قدییم آپارتمان من واحدی در طبقه

پیدا شد، در دل بود؛ چشم دوختم به پله ها. قامتش که 

من هم قند آب کردند. یک دسته گل زیبا در دستش بود و 

در آن کت و شلوار مرتب تر و جذاب تر از همیشه به نظر 

با هیجان یم رسید. لبخندش عمیق شد و من هم خندیدم. 

 گفت: 

 

 ۸۷۳#پست
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یک یم- ! تپی  گم خانم طراح! مبارکه حلویی

و بغلش کردم. گلها را گرفت طرفم و من طاقتم تمام شد 

ام  و گفت:   دستش نشست پشت کمرم . با احتیاط و احپی

 از صمیم قلبم برات خوشحالم! -

یم دونم که واقعا برام خوشحایل! چون بهپی از   دونم! یم-

سمت! جز تو نیم خواستم این شب رو با هر کیس یم شنا

 کیس تقسیم کنم! 

. به چشمانم نگاه کرد و بعد نگاهش کشیده شد به لبهایم

تمنایی که همیسه در یط این سالها در چشمانش دیده و 

نادیده گرفته بودم. و او صبوری کرده بود. گفته بودم مثل 

یک دوست صمییم برایم بماند و مانده بود. اما مگر کور 

بودم که نفهمم چطور من را دوست دارد و چطور عاشقانه 

 از او فاصله گرفتم:   نگاهم یم کند. 

 بیا داخل! -
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ن گلها  خانه گذاشتم و او محو تماشای مپ  ن  آشپر
را روی کانپی

 بود: 

 این شام خوردن داره! -

به طرفش رفتم و صندیل را برایش عقب کشیدم. هر دو 

 نشستیم. گفتم: 

موفقیت رو مدیون تو هستم! تو که توی خییل از این -

! ازت ممنونم!   سخنی و ناخویسر تنهام نذاشنی

 د: لبخند زد و چال روی گونه اش گود ش

 کاری نکردم! وظیفه ی یه دوست مگه چیه؟ -

 تو فقط برای من دوست نبودی! -

اف یم کردم:   مهربان نگاهم کرد. امشب باید اعپی

که از شدت تب یم تو همدم من بودی! یادته شنی رو  -

سوختم و تو اومدی و تا صبح باالی رسم موندی؟ یادته 

و وقنی از پله های دانشگاه رس خوردم و پام شکست ت

چطور روزهای کالس منو بردی و آوردی؟ اونم اینجا توی 

اروپا که کیس وقتشو ضف بقیه نیم کنه؟ یادته چه وقتها 

توی یی پویل   که ناامید یم شدم و تو به من امید یم دادی! 
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، همه جا و همه وقت تو بودی!  ، توی یی کیس و تنهایی

موش مگه یم شه مهربونیات از یادم بره؟ مگه یم تونم فرا

که چطور کنارم موندی در حایل که یم دونستم دوستم کنم

داری و یم خوای ارتباطمون رو عمیق تر کنن و من 

ن من به خاطر  این نخواستم و تو پا پس نکشیدی! نخواسیی

بود که باید خودم رو محک یم زدم. وگرنه بودن کنار تو 

ر و موقعیت  آرزوی هر زین هست. با تمام ابهت و پرستپ 

! هم اجتمایع  که داشنی اما جلوی من خودتو ساده گرفنی

پایه من شدی! کاری کردی که احساس ارزشمندی کنم. 

 تو...تو یه مرد تمام و کمایل! 

 کیم اخم کرد: 

ست ! خودم خواستم! چون دوستت داشتم مننی رس تو نی-

! چون قلبم اینو  آشا. چون تو برام ارزشمند بودی و هسنی

 یم خواست. 

شقیقه هایش نگاه کردم و با تمام وجودم به موهای سفید 

 گفتم: 

صپی کردی تا من به طور کامل اون تجربه چهار سال تموم-

ها و سخنی و آدیم که فکر یم کردم عاشقش هستم رو 
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صپی   ش کنم! با تموم شک و تردیدهام ساخنی ! فرامو 

ی که هستم افتخار کنم. که به هدفهام  ن کردی تا به چپ 

ام با من برخورد کردی که حنی خودم اونقدر با ا  برسم .  حپی

ام نیم گذاشتم.   هم اون اندازه  به وجودم احپی

 دستم را گرفت: 

چون دوستت دارم ! چون یم دونستم به زمان محتاجی -

التیام و رشد. نیم دوین چقدر خوشحالم که حالت برای 

 چطور یی قرار بودم و هستم! اما اگر تو خوبه ! نیم
دوین

 صبوری یم کنم.   بخوای تا ابد

 دست دیگرم را روی دستش گذاشتم: 

 جبل من عاشقتم! -

ی گفتم:   حرفن نزد . فقط نگاهم کرد. این بار با تاکید بیشپی

کافن بود! دوستت دارم   شناختنت  چهار سال برای خوب-

مرد و یم خوام تمام روزهای زندگیم رو کنار تو باشم! با تو 

تو خویسر کنم و با تو غم بیدار بشم و با تو چشم ببندم. با 

های جدید رو تجربه کنم. با تو عشقبازی  ن بخورم. با تو چپ 
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کنم. با تو بیمار بشم با تو التیام پیدا کنم. من دیوانه وار 

  عاشقت هستم . 

ساکت فقط به من چشم دوخته بود. گیج شده بودم! قلبم 

ن   هفده ساله ای که برای اولی 
تند یم کوبید مثل دخپی

اف یم کرد . به عش  بار ن را نیم خواست   قش اعپی مگر همی 

 ؟ 

 با اضطراب گفتم: 

ی بگو جبل! یه حرفن بزن!چشمانش به ناگاه پر از - ن یه چپ 

را عقب کشید و اشک شدند. دستم را رها کرد. صندیل 

برخاست. من هم برخاستم. دلهره گرفتم! نفسش را به 

ون داد و چند بار دیگر عمیق نفس کشید. من   شدت بپ 

با نوک انگشت اشک   نتظر عکس العملش بودم. م

 گوشه چشمش را گرفت و گفت:    احتمایل

! حنی احتمالش رو هم -  منن
ی

! تو تموم زندگ آشا! حلویی

اما   ری بشه! االن شوکه شدم. نیم دادم که امشب اینطو 

 خوشحالم که خدا جواب درخواستمو داد! 
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دو جلو آمد و طبق عادت دیرینه اش کف هر دو دستش را 

 ور صورتم گذاشت و گفت: 

 و جهان دیگه ، -
ی

تو رو برای امروزم، فردام، برای این زندگ

برای غم و شادیم، درد و ناخوشیم، حرفهای مونده توی 

م، برای آرامش قلبم ، برای مادر فرزندانم  دلم، برای بسپی

برای تمام ثانیه هام طلب   شدن، برای روزهای کهنسالیم،

ق خودم یم دونستم. فقط بخاطر کردم! نه چون تو رو ح

 آرزوی کنار تو بودن رو داشتم.   اینکه

بعد صورتش را جلو آورد و با احتیاط لبهایم را ، پیشانیم را 

 و چشمانم را بوسید. 

د. و من در امن ترین جای جهان و و من  را در آغوشش فشر

کنار قابل اعتمادترین مرد جهان بودم! خوشبخنی معنای 

 ت. اضافه تری نداش

توبه ی   و خداوند به وعده هایش عمل یم کند. 

نادمان را قبول یم کند، دعا ها را برآورده کرده و بعد   واقغ

 واهد کرد. از سخنی ها خویسر ها را به بندگانش ارزاین خ
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افت و انسانیت  آدیم باید برای عشق صبوری کند، باید رسر

آدم مقابلش را ارجح بداند ؛ بر خواسته هایش! عشق 

ی فراتر از طلب تن ها و منم ها و خودخوایه هاست. چ ن پ 

ت  ن عشق یعنن آنقدر دیگری را دوست بداری که از همه چپ 

رج بگذری ! آنقدر دیگری برایت مهم باشد که برای به ا

ام و گذشت است.  ! عشق همان احپی  رسیدنش تالش کنن

 

 

 پایان

 آبادان_۱۴۰۱شهریور  ۱۴

 دوستدار شما کهربا.م.راهپیما
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