
 * "مهتاب سونات"*

  سونات  بودی،  موسیقی  اگر  و  آیینه  در  آیدا   بودی،  شعر  اگر  لولیتا،  بودی  کتاب  اگر»

 !«بودی  مهتاب

  خود   خودی  به  که  کلمه  ردیف  یک.  میکنم  تکرار  ذهنم  توی  رو  جمله   این  سرهم  پشت

  کتاب   صفحه  اولین  توی  نمیشه  باورت  که  سنگینن  اونقدر  که  دارن،   آهنگ  که  زیبان،

  جمله  جمله  کلمه،  کلمه  فکر  از.  بیام  بیرون  فکرش  از  نتونستم  هنوز.  باشن  شده  حک

 سنگین  بقدری  اما  بلعیدمش؛  خوردمش، گذشته  هفته  تمام  که  کتابی  صفحه  صفحه  و

  دلم  و  دست  ای  دیگه   کتاب  خوندن  برای  که.  کردم نمی  هضمش  جوره  هیچ  که  بود

. بیرون   بندازیش  فکرت  از  نمیتونی  دیگه  بخونیش  وقتی  که   کتابایی  اون  از!  رفتنمی

  که   چیزی  هر  و  رو  واقعیت  رو،   خودت  میشه  سخت  دیگه  که  کنهمی  درگیرت  بقدری

. کرد  من  با  کتاب  این  که  کاریه  همون  این.  بیاری  بخاطر  رو،  داره  تعلق  بیرون  دنیای  به

 !میده  ادامه داره هنوز و

 !«گرفتیمی بغل  هاتو بچه باید االن  کتاب اون جای داشتی، عقل جو یه اگه …آه»

 جواب  و  میخندم.  مونده   برام  دنیا  دار  از  که   عزیزی  غرغروی  پیرزن  به  میدم  حواسمو

 :میدم

 «من نه بودن دروبرت هات نوه االن که میکردی عروسی  خودت اگه المصب د»

 :میگه و کنهمی  اخم

 قدیم  از.  کنم  خشک  و  تر  هام  نوه  جای  رو   پاره  آتیش  توئه  که  بوده   این  منم  قسمت»

  بزرگ  قزمیت یه قراره میدونسته خدا... نیست، حکمت بی کاری هیچ که گفتن  خوب

 !«انداخت گره یه خواستگارم هر کار توو که کنم،

 مال   اندازه  به  که  بدم  بهش  جوابی  نتونستم  وقت  هیچ  متریمم  شیش  و  سی  زبون  با  من

 .باشه شکن دندون خودش



 « ماهی عمه برم من بهتره کنم فکر»

 میکنم،   اقرار  افتخار  با  هرچند.  میکنم  فرار  جایی  یه  به  و  جوری  یه   وقتا  جور  این  معموال

 وجود  عمه  از  باختن  در  ننگی  هیچ  و  دارم  دوست  بهشو  باختن  که  کسیه  تنها  ماهی  عمه

 .نداده دست رو من، هیکل کل کردن ای قهوه توی اون که میگم اینم و. نداره

 باز  درو  که  نکردم  پام   کفشامو  هنوز  اما  بیرون  میزنم  خونه  از   و  میکنم  ماچ  رو  اشگونه

 . کنممی

 «ماهی؟»

 «پدرسگ؟ خوردی راه تو عمشو»

 سر  از  میشه  باعث   افتاده،   جونم  به  صبح   تموم  که  ای  دلشوره  حس  ولی.  خندممی  ریز

 .کنم نظر صرف گذاشتنش، سر به

 «عمه؟ میگم»

 «ها؟»

 « کنه؟می چیکار ببینه  منو اگه بنظرت»

 :میتوپه و کنهمی  نگام چپ چپ

  یکی   پهن  با  هیکلتو  کل   کنه؟  حلوات  حلوا  سرشو  رو  بذاره  کنه؟  چیکارت  میخوای»

 « دیوار به میچسبوندت  و کنهمی

  اون   حداقل  میکردم،  فکر  شاید .  نداشتم  عمه  از  رو  لهجه  صراحت  این  انتظار…خب

  خیالی   خوش   این  خب.  خوند  داغونمو  روحیه  فاتحه   درواقع  ولی  کنه  راحت  خیالمو

  همون .  کنهمی  استقبال  ازم   گشاد  گل  لبخند  یه  و  باز  آغوش  با  کنم  فکر  که   بود  محض

  بود،  داده  قورت  عصا  و  کشیده  اتو   اون  بودم،  نیاورده  بار  به  اعظمو  گند   اون  که  هم  موقع

 ...منم و شده  بیشترم سنش که  االن به برسه چه دیگه



 به  ماهی  عمه  پیشگویی  تا  باشه  اشمآبانه  جنتلمن  رفتار  همون  امیدم،  تنها  شاید

 .نپیونده حقیقت

 :میگم کرده بغ و میکشم آه

 «نشه میگی، تو  که اینی کن، دعا برام الاقل پس»

 :میزنه غر کنه،می من به پشتشو که طورهمون

 « نمیاد بارون سیاه گربه دعای به»

  رحم   خودشم  به  نمیکنه،  رحم   کس  هیچ  به  اینکه  بر  عالوه.  میخندم  بلند  صدای  با

 نمیشد  که  بود  بانمک  اونقدر  روزش،  مد  گاهی   و  سنگین  های  تیکه.  المصب  کنهنمی

 زندگیم،  آدم  تنها  از  شدن  دلگیر  باشم،  راست  رو  خودم  با  بخوام  اگه  و  شد  دلگیر  ازش

.  نکرد  رفتار  آشغال  تیکه  یه  مثل  من  با  بقیه  مثل  که  بود  کسی  اون. انصافه  از  دور  یکم

 تا   خونش،  آورد  خودش  با  منو.  بمیرم  تنهایی  تو  تا  نکرد  ولم.  بیرون   نکرد  پرتم  منو

 .بگیرم سر از کردنو زندگی

 

  و   میارم  کم  نفس.  میشه  بد  حالم.  میزنه  تند  فجیعی  طرز  به  قلبم  روزا  اون  یادآوری  با

!  بیاریش  باال  بتونی  که  نیست  چیزی  گذشته.  نمیشه  ولی  بیارم  باال  گذشتمو  میخواد  دلم

 ابد   تا  شده  فاسد  غذای  این  که   تفاوت  این  با.  دلت  سر  میمونه  شده  فاسد  غذای  مثل

  هرگز  تو  …نه  …استفراغ  ولی   بزنی،  عق   میتونی  فقط   گاهی  از  هر  تو  و  میمونه  دلت  سر

  برمیاد   دستت  از  که   کاری  تنها!  بیرون  بیاد  تا   کنی  استفراغش  رو  کوفتی  اون  نمیتونی

 !همین کنی، مدارا خرابت حال با که اینه

 اون   رفتارای  اقسام  و  انواع  به  و  میرم  راه  خوشان  خوش  اتوبوس  ایستگاه  به  رسیدن  تا

  آخرین  از  سال  هفت.  میشناختمش  خوب  درواقع.  شناسمش می  خوب  من.  میکنم  فکر



  تونه می  بگم  باید  باشه،  مثل  اگه.  کرده   تغییر  چقدر  دونمنمی  و  گذشته  دیدمش  که  باری

 !باشه شده عوض خیلی

 :میگم کشدار و میشم کیفور  نورا اسم دیدن با. میخوره  زنگ موبایلم

 « جون»

 :میزنه  داد که نیست کیفور من مثه اون ظاهراً اما

  میگی  من   به  کلم؟  گل   سنده  کردی  ساعت  به  نگاه  …پتیاره  مرض  جونو  …زهرمار  جونو»

 « هستی؟ قبرستونی کدوم خودت اونوقت باش، اینجا نُه

 . کشممی جیغ ساعت دیدن با و میارم باال چپمو دست مچ

 «میگیرم تاکسی االن»

 بهش  و  میشم  سوارش  میزنه،  ترمز  پام  کنار  که  ماشینی  اولین.  میکنم  قطع  رو  موبایل  و

 .میشه بیشتر استرسم. بده گاز فقط که میکنم التماس

 رو   مسیر  طول  تموم.  نزنم  تر  باهاش،  جلسم  اولین  توی  امیدوارم.  نرسم  دیر  امیدوارم

  به   و  اومد  در  صداش  که  گفتم  اونقدر.  بره  تندتر  گفتم  راننده  به  و  جویدم  ناخن  فقط

  میدوم،   که  طورهمون  میخوره،  زنگ  دوباره  گوشیم  که  میشم  دانشگاه  وارد.  زد  غر  جونم

 :پیچهمی  گوشم تو که نوراست بیداد و داد صدای و میکنم لمس رو سبز آیکون

 «میشه شروع کالس االن بیا! برده؟  شور مرده موندی کجا»

 «تو؟ نرفتی»

 «توام منتظر …خانم سنده نه»

 



  من.  بده  اختصاص  خودش  به  رو  دنیا  دختر  ترین  پاره  پاچه  لقب  تونه،می  تنهایی  به  نورا

  از   قبل  اونوقت.  بیفته  در  من  با  بخواد  که  برسه  کسی  داد  به  خدا  ولی  نیستم  اون  مثه

  خاک  با  بعد   و  بکنه  قبرشو  حتما  قبلش  میکنم،  توصیه  بهش  کنم،   باز  دهنمو  اینکه

 .میکنم یکسانش

. دوممی  ادبیات  دانشکده  ساختمون  خود  تا  و  میدم  فشار  ام  سینه  قفسه  به  رو  کتاب

 پیش  چطور برخوردمون قراره نیستم مطمئن. دارم کالس  کتاب این نویسنده با امروز

  از  نه.  میدیم  نشون  واکنشی  چه  اونو،  من  یا  ببینه  منو  قراره  وقتی  نیستم  مطمئن.  بره

  اگه   نویسه؟می  برام  چی  بزنه،  امضا  برام  تا  ببرم  کتابو  اگه.  اون  از   نه  و  مطمئنم  خودم

  اش قیافه  ببینه  دانشجوهاش  بقیه  کنار  منو  اگه  کنه؟می  چیکار  بیفته  من  به  چشمش

   میشه؟ شکلی چه

 …دیدنش  برای. کنممی شماری لحظه دیدار این برای

 دوست.  شده  شکلی  چه  سال  هفت  از  بعد  دونم نمی.  نه   یا  شده  تنگ  براش  دلم  دونمنمی

 دلم.  باشم  من  میده  سالم  بهش  که  کسی اولین  بلند  صدای  با  تو  میاد در  از  وقتی  دارم

 تحویلش  نما  دندون  و  درخشان  لبخند  یه  میندازه  کالس   کل  به  نگاه  یه  وقتی  میخواد

  همون   به.  قبل  سال  هفت  به  برگردیم  کاش  بگم  و  پیشش  برم  کالس  آخر  بعد.  بدم

 …که موقعی

 که  بهش.  میکنم  بیشتر  رو  سرعتم.  میبینم  ساختمون  اول  ستون  به  داده  تکیه  رو  نورا

 .نمونده برام نفسی میرسم،

 «دهه ساعت …دیگه اومد استاد آیدا بمیری»

 تموم  در.  شیممی   ساختمون  وارد  نورا  همراه  و  میکشم  هینی  ترس  از  بود؟  ده  ساعت

  این .  بودم  شوت  واقعا   امروز  من.  میدم  حق   بهش.  میزنه  غر  ریز  یک  نورا  مسیر  طول

 که  هرچند.  دارم  حق  منم  خب.  ساله  هفت  از  بعد  اون  با  دیدارم  اولین  و  کالسم  اولین



  شلخته   شاگرد  یه  مثل  و  کالس  سر  برسم  دیر  من.  ببینیم  همدیگرو  اینجوری  نبود  قرار

  اما   شدم؛  خانم  چقدر.  شدم  عوض  چقدر  ببینه  میخواست  دلم  برسم؛ بنظر  هوا  به  سر  و

  بی   خیلی   میشه،  کشیده  گند  به  کنی،   ریزی  برنامه  هرچیزی  واسه  که   قاعده  این  گویا

 میزد،   نفس  نفس  درحالیکه   نورا.  میرسیم  کالس  در  پشت  بعد  دقیقه  سه.  نیست  هم  راه

 :پرسید

 !«تایماست؟ آن این از بنظرت»

 اتاقش   به  دیر  خوندن  درس  ساعتای  برای  من  اگر  و.  بود  تایم  آن  که  پیش  سال  هفت

  قسم   جرات   به  باشه،  آدم  همون  اگر.  شدممی  روبرو  جدیش  نگاه  و  اخم   با  رسیدم،می

 به رو اینا از کدوم هیچ اما. شده وارد و کرده باز رو کالس در ده ساعت راس میخورم،

 .نمیگم نورا

 

 !« کنه؟می دیر بنظرت  کاریشو اول روز»

 .انداخت  ساعتش به نگاهی نورا

 .«باشه اومده نکنم فکر...ست دقیقه سه همش»

 بود؟  احمق

 و   میکشه  پایین  درو  دستگیره  بیشعور  دختره  اون  بگیرم  جلوشو  بتونم  اینکه  از  قبل  و

 ایتکیه  داشتو  که  ای  عجله  بخاطر  نورا.  کالس  تو  میفتیم  هلپی  هردومون  زدن،  در  بدون

 .کنم متوقفش بودم، تالش در که نورا، گنده هیکل بخاطر من و بود داده در به که

 یاقوت  دانه  صد   مثه  همشون.  میاد  در  ها بچه  خنده   صدای   کالس،  به  شدنمون  پرت  با

 … یعنی  این و نشستن ترتیب و نظم با

 .میشه خفه خنده صدای و شنوممی هیسی صدای



 «استاد سالم»

   …لعنتی …لعنتی

  که   پایینه  اونقدر  سالمم  اما  میچرخونم  استاد  جایگاه  سمت  به   سرمو  نورا  مثه  منم

  و   کت  مرد  به  و  شده  چشم   پام  تا  سر  من.  بشه   شنیده  نیست  مهمم.  شهنمی  شنیده

  ست قیافه  خوش  دلن  آلن   اندازه  به  که  مردی.  میکنم  نگاه  جلوم  پوشِ  تیکه  سه  شلوار

 . جذاب دین جیمز اندازه به و

  با .  کشمنمی  اما  بکشم؛  خجالت  خودم  از  باید.  کنم  فکر  نامربوط  چیزای  این  به  نباید

  دختری  هر  قلب  و  میرسه  بنظر  جذابتر  گذشته  سال   هفت  از  اون.  ندارم  تعارف  که  خودم

 ! صاحاب  بی من قلب اال میفته،  تاپ تاپ به دیدنش با

  کنه می  یخ  دستام.  میفته   کار  از  فکرم.  بدنم  به  میفته  رعشه  دیدنش  با  انتظارم،  برخالف

 گفتم!کشیدم  که  وارنگی  و  رنگ  های  نقشه  همه  اون  و  دانم  به  تف!  میاد   بند  زبونم  و

 اینم   خب!  میفته  کار  از  اون،  دیدن  با  من  قلب!  تپه؟می  دیدنش  با  دختری  هر  قلب  که

  سال   هفت  اخمای  اون  از.  میندازه  من  به   بعد  و  نورا  به  نگاهی  اول!دیگه   جورشه  یک

 باره  اولین   که  آدمی.  کنهمی   نگام  تفاوت  بی   آدم  یه  شبیه  بجاش.  نیست  خبری  پیشش

 ! کنهمی  اذیتم این و... و انداخت نورا به که نگاهی مثل درست.  افتاده من به چشمش

  و   پر  ابروی  لنگه  یه   قدیما  مثه  که  بده؟  اشناییت  همه  جلوی  که  داشتم؟  توقعی  چه

 اینقدر  من.  آره  خب  کنه؟  تقدیمم  معروفشو  کج  لبخندای   اون  از  و   باال   بندازه   و  مشکیش

 ! باشم داشته توقعی  همچین که بودم احمق

 

 :بود گفته ماهی عمه

 «باش داشته  صبر... کنهمی درمان زخمارو زمان …زمان به بسپر چیزو همه»



  توی   اصال  من  که  چیزی  این  خب  و  بمونم  منتظر  سال  هفت  از   بیشتر  باید  کنم  فکر

 بدیه  چیز کردن عادت. کردم عادت  ولی نیستم؛ خوب اون

 :میگه برداریم، اولو قدم اینکه از قبل. بشینیم و بریم تا کشهمی آستینمو گوشه نورا

 «اسماتون؟»

 .ست جذبه از پر و محکم همونقدر هنوزم صداش …صداش

 :میده جواب و کنهمی صاف گلوشو نورا

 «مهدوی نورا»

 حرفی  من  میبینه  وقتی.  میزنه  حاضری  نورا  اسم  جلوی  احتماال  و  میده  تکون  سری

 :پرسهمی  و کنهمی نگام زنمنمی

 «شما؟ و»

 وقتی   باشه  خونسرد  اینقدر  تونهمی  چطور  شناسه؟نمی  منو  واقعا  شناخت؟نمی  منو

 … منو خودش

  تفاوتش  بی   و  جدی  صورت   خیره  و  کردم  مکث  زیادی  میشم  متوجه  بازوم  دادن  تکون  با

 :میگم ای گرفته صدای تن با. هستم

 «آذرپناه آیدا …آیدا»

 .میده  تکون سری

 « بشینید بفرمایید»

 …دل  سنگ.  میزنم  زل  پایینه  که  سرش  به  و  وایمیستم  همونجا  من  اما  بشینیم؛  میگه

  تفاوت   بی  اینقدر  سال  هفت  از  بعد  تونهمی  چطور!  بکنه؟  من  با  کارو   این  تونست  چطور

 کنه؟ رفتار  من با بقیشون مثه تونهمی چطور باشه؟



 :میزنه  غر گوشم زیر. شکنه می فکرمو و نگاه خط و کشهمی بازومو نورا 

 !«امروز؟  مرگته چه»

 

 ! هیچکس داشت؟ خبر من دل از کی بود؟ مرگم چه

 قرار  که  وسط  و  تخته  جلوی  میاد.  میدوزم   دهنش  به  چشم  من  و  میشینیم  کالس  عقب 

 :گهمی میگیره

 ...«کنم زد گوش باید شروع از قبل رو نکته تا دو»

 کدوم   دونمنمی   ندیدمش،  که  ساله  هفت.  بزنه  حرف  قوانینش  درباره   میخواد  مطمئنم

 خوب  زمانی  یه  که   مردی  زمینه  پیش  با   بخوام  اگه  ولی  شدن  عوض  عادتاش  از  یکی

 .همینه  بگم باید برم،  جلو میشناختمش

 تعریف  لغاتم  دایره  توی  تأخیر  اسم  به  چیزی  چون.  نمیشه  کالس  وارد  کسی   من  از  بعد»

  تمام   روال   این  …حذف  یعنی   غیبت،  جلسه  سه  و  غیبت  با  مساویه  شما  تاخیر.  نشده

 ...« من کالسای روال اما و دانشگاهه استادای

 .بذاره  رو کالمش تأثیر تا میندازه جمع کل به نگاهی یه

 …موثره  نمرتون  در  خواممی   ازتون   که  کارهایی  و  تکالیف  کوییز،  بر  عالوه   ترم  طول   توی»

  از   باشه،  قبول  قابل  و  موقع  به  کالسیتون  کارای   اما  باشین  نگرفته  خوبی  نمره  اگه  حتی

 « میشه پوشی چشم پایانیتون نمره

 از   کالسی  کارای  این  میدونستم  انگار  که  بودم  من  فقط  منتها  رفت  هوا  کالس  کل

 نمره  واسه  بذارم  باید   ذکرمو  فکرو  همه  نتیجه   در!  باشه  بدتر  تونهمی   هم   شاقه  اعمال

.  سوزهمی  براشون  دلم  و  میندازم  کیفورن  که  کالس  کل  به  نگاه  یه.  ترم  پایان  قبولی

 :میگه و میزنه پهلوم به ای سقلمه نورا! طرفن کی با نفهمیدن هنوز



 « کنیممی  پاس عالی معاصرو نثر هممون …مهربون و شعور با هم و جذابه خیلی هم»

 : بگم بهش دارم دوست

 « باش خیال همین به آش، بده قرون یه »

 . کنهمی   دعوت  سکوت  به  رو  همه  که  میشم  خیره  جذابم  استاد  به   و  نمیگم  چیزی  ولی

 صدم  رو   پایانی  اگه  حتی  ندین،  انجام  درست  یا  نشه  انجام  کالسی  کارای  اگه   مقابل  در»

 «بدونین افتاده خودتونو بگیرین،

 خدا  فقط!  میشه  بلند  من  نهاد  از  آه  و  میشه  ادغام   هم  با  شادی  و  اعتراض   صدای  حاال  و

 ! کنه رحم بهمون

 :میگه  و کنهمی باز هم از دستاشو

  علوی،   بزرگ  هدایت،  صادق  عالقم،  مورد  های  نویسنده.  هستم  الوند  بامداد  من»

  تنهایی،   سال  صد  چشمهایش،   کور،  بوف  کتاب... یوسائه  بارگاس  و   مارکز  داستایوفسکی،

  کتاباییه  بهترین لولیتا، و زمان اخر جنگ کاتدرال، در گفتگو کارامازوف، برادران میرا،

  که  هست،  گلشیری  از  دردار  های  آیینه  خوندم  که  کتابی  آخرین.  خوندم  زندگیم  تو  که

.  کنهمی   سفر  اروپا  به  که  ابراهیمه  اسم  به  معاصر   نویسنده  یک  مرزیبرون  سفر  یدرباره

 داستان  مشکالت  به   و  برده  بینذره  زیر  را  اروپا  و  ایران  فرهنگی  تضادهای  داستان

 «پرداخته هم سیاسی نویسی

 .  موندن دهن  به انگشت اش معارفه نوع بخاطر همگی

  اولین   که  پسرایی  از  یکی  به  میشه،  سینه  به  دست  که  طورهمون  و  میده  تکیه  تخته  به 

 :میگه نشسته، ردیف

 « کن معرفی خودتو کردم، معرفی خودمو که همینجوری»

 :کنهمی ناله گوشم کنار آروم نورا



 «بیارم؟ عمم قبر سر از نویسنده و کتاب چارتا االن من  …تف»

  یه   انگشتای  اندازه  به  بعضیامون  ولی   میخونیم  درس  ادبیات  رشته  ما.  میگیره   خندم

 ! نخوندیم درسی غیر  کتاب هم دست

 :میدم جواب و خندممی آروم

 «میاد بکارت بنظرم خورد، مرا پنیر  کسی چه کتاب»

 : توپهمی بهم نورا و میشه  دار ادامه امخنده

 «بگو بهم رو خوندی که کتابایی اون از چهارتا …رفاقتت تو ریدم»

 :میزنم پچ گوشش زیر

  خو  ندونی؟  رو  نویسنده  چارتا   اسم  االن  که  اوسکول  کردی  پاس   واحد   همه  این»

 «میشه بیشتر کارتم کالس  بیار سنگینو کتاب چارتا اسم شعور،بی

 :پرسهمی

 « کی؟ مثه»

 : میگم حرصی

 «بگم؟ بازم …معنوی مثنوی گلستان، و بوستان بیهقی، تاریخ دمنه، و کلیله»

 «بشنون هم بقیه بگین بلندتر خبره؟ چه ته اون»

 

.  زنیمنمی  جیک  کردیم،  خف.  بامداد   سمت  رهمی  جغد  مثه  همزمان  نورا   و  من  سر

  که  میگیره  نیشگون  پهلومو   داره  مدام  جاکش  نورای  و  ما  به  زده  زل  تفاوت  بی  بامداد 

 .  بزنم حرفی

 : زنممی  لب  پهلوم شدن سوراخ  درد از و باالخره



 «نیست چیزی آقا نه،»

 :میگه ولی نمیکنه نگام

 کتاب  کرد  تشویقتون  شاید...  بدین  گوش  و  بذارید  احترام  خودتون  همکالسی  به»

 «نباشید نویسنده و  کتاب اسم دنبال اینجوری تا بخونید

 !آخه؟ لعنتی بود شنیده کجا از! میشه چهارتا چشامون

 :کنممی زمزمه آروم و میکنم  نگاش. میومد کارمون به اینجا نورا تف

 «آقا ببخشید»

  اینجوری   و  میکردم  اشتباهی  کار  که  وقتا  اون  مثه   درست  میگم،  کشدار  یکم  رو  "آقا"

  از   و  کردمی  امحواله  دار  معنی  و  دار  کش  نگاه  یه  اون  بعد.  کردممی  عذرخواهی  ازش

 ! گذشتمی اشتباهم

  ولی   حس  از  خالی  و  سرد  نگاه  یه.  کنهمی  نگام  بالخره  بیفته،  ساال  اون  یاد  اونم  انگاری 

  گندی  چه  من  یادشه  اونم.  هست  خاطرش  اونم  بندازه  یادم  تا  کنهمی  نگام.  کنهمی  نگام

 مثه  بگیرم  جلوشو  نکردم  جرات.  نداشتم  کردنو  عذرخواهی  جرات   حتی  ولی  زدم

 :بگم کشدار امهمیشه

 «آقا ببخشید»

 کردن   سوژه  منو  گفتن   "آقا"  که  پسرایی  و  دختر  متلک  به  دیگه  و  میندازم  پایین  سرمو

  کنه می  پرت  کالس این از منو که خاطرم  تو میاد ای دیگه چیزای. کنمنمی  توجه هم

 ! شد خراب اما بود خوب چی  همه که موقعی اون به. دور  های سال به

  رو  خونه تا شاپ کافی از مسیر  تموم. نمیومد  باال نفسم.  رفتم باال یکی  تا دو رو ها پله

  جیبم   ته  پول  هم  گرفتن  تاکسی  اندازه  و  بودم  کرده  خرج  پوالمو  تموم.  بودم  دویده



 حساب  وُ  منو  گرفت  جو  چرا  موندم؟  بیشتر  و  دادم  گوش  مریم  حرف  به  چرا.  نداشتم

 کردم؟ پرداخت من هم رو بقیه

  خودم   دست  از  فکرم  بی   همه   این  که   این  از.  دادم  فحش  خودم  به  مسیر  طول  تموم

 فیزیک   تمرین  باهات  که  ساعتی  فکر  و  بودمی   ام  کله  تو  عقل  جو  یه  کاش.  شدم  عاصی

  صاف   نه  رسیدن،  دیر   هربار  از  بعد   تَخمات  و   اخم  میومد  یادم  کاش.  کردممی   رو  داشتم

  چیه   فایدش  ولی  میخوره  وول  سرم  توی  دیگه  کاش  هزارتا.  کردنی  تحمل  نه  و  شدنیه

  امکله توی  تو که  چیزیه این. داره تاوان  هم  اشتباهی هر و کردم اشتباه دونممی  وقتی

 ! شده تبدیل قانون یه به منم برای حاال و انداختی

  پشت .    کشیدم  پایین  درو  دستگیره  آروم  گرفتمو  عمیق  نفس  چندتا  اتاقت  در  پشت

  کشیدمو   سرکی.  میکردی  یادداشت  چیزی  یه  بودیو  نشسته  پیانوت  مدل  تحریر  میز

 باال   چپتو  دست  دیدم  که  درنیومد  صدام  هنوز  نبستم،  درو  هنوز.  شدم  اتاقت  داخل

 . ست کنده کلکم لعنتی،. کردی ساعتت به نگاهی و آوردی

 : گفتی کنی نگام اینکه بدون

 «بیرون»

 : گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 تاکسی   واسه  پول  کردم،  حساب  من  رو  همه  میز  شاپ،  کافی  بودم  رفته  دوستام  با»

 « دویدم کله یه اینجا برسونم خودمو تا نداشتم گرفتن

 : گفتی  آروم طورهمون زدیو ورق کتابتو بعد بدمو توضیح کامل دادی اجازه

 «آیدا بیرون»

 :زدم لب همیشه عادت به و کشدار. بود دیدنی واقعا درموندم قیافه. شد بلند آهم

 «آقا ببخشید»



  ندیدم   نتونی  میشه،  باعث  همیشه  که  هست  گفتنام  "آقا"  توی  ای   معجزه  چه  نمیدونم

 استفاده   ازش  زدنام  گند  موقع  هم  همیشه  و  داشتم  خبر  معجزه  این  از  من!  بگیری 

  بودم   تونسته  حداقل  اما  بشم،  بخشیده  سادگیا   این  به  نیست  قرار  میدونستم.  میکردم

 ! کنی  محلی بی بهم اینکه تا بمیرم میدادم ترجیح. کنم جلب توجهتو

  نگات   تو.  چشام  تو  زدی  زل  آرومت  زیادی  قیافه  همون  با  منو  سمت  برگردوندی  روتو

 ! حس بدون خالیو نگاه یه …نگاهه یه فقط. عصبانیت نه  میزدو موج توبیخ نه

 : گفتمی سوسن

 «رباته یه بامداد احتماال»

  ترین  احساس  با  تو.  باشه  مزخرف  میتونه  چقدر  حرف  این   که  دونستممی   من   فقط  ولی

  عاشقانه  تمام  و  َمهدی  از  تر  احساس  با  حتی  دیدم؛  زندگیم  توی  من  که  هستی  مردی

 و  بودی  دنیا  ربات  ترین  احساس  با  بودی،  رباتم  اگه  تو  درواقع.  کردمی  خرجم  که  هایی

  برای   اصراری  منم  نمیدونستیو  اینو  خودت!  دنیا  ربات  ترین  احساس  با  عاشق  من

 .نداشتم فهموندنش

 

 : گفتم نمیرم این از بیشتر اینکه برای من  و بود کشنده نگات

 « آقام؟ بخشیدی»

  این .  نه  لبات  اما  شدمی  خندون  چشات  گفتنام  "آقا"  تنگ  میذاشتم  مالکیت  میم  وقتی

  خط   از  کردن،  دیر  یه  از  بیشتر  پامو  که  میدونستم  من   و  نخندیدن  چشاتم   حتی  بار

 :کردم زمزمه و نرفتم رو از. گذاشتم جلو قرمزات

 «آقا؟ کردم هم ای دیگه اشتباه کار»



  توجهیات  بی  بر  مزید  رسیدنم  دیر  فقط  که  فهمیدم  من  و  فرستادی  باال  ابروتو  تای  یک

 :پرسیدم و اومدم جلو قدم یه. شده

 « کردم؟ چیکار»

 من   فقط  که  ای  کتابخونه  همون.  داشتی  که   بزرگی  کتابخونه  سمت  رفتی  و  شدی  بلند

 آرامش. همینه  توو هم تو منو تفاوت. بخشته آرام چقدر و عاشقشی چقدر دونستممی

 چیزی  یه  جای  زندگیم  تو  میخواست  دلم  اگه.  کتابات  تو  آرامش  و  بودی  تو  من  زندگی

 بزنیو   ورق  بگیریو  دستات  توی  منو  عشق  با  تو   تا  بودم  لولیتا  کتاب  میدادم  ترجیح  باشم،

 !برسی آرامش به بخونیو

 : گفتی  بهم پشت برداشتی کتاب یه که طور همون

 !«کردی  اذیتش رو جولی گفتمی سوسن»

  بی  و  شخصیت  بی  سگ  اونم  کنی؟  نگام  اینجوری  بود  شده  باعث  سوسن  سگ  جولی

 خونه؟  کل تو شاشیدن یا و بود کردن پارس حال در یا که تربیتش

  که   داد  نشون  ابروت،   ریز  پریدن  باال  چرخیدی  سمتم   وقتی  که  بود  بلند   اونقدر  آهم

 :گفتی باز وایستادی جا همون. نیومدی جلو. درموندم  و بدبخت چقدر االن میدونی

 «شنوممی  …خب؟»

 زمین   کره  روی  آدم  تنها  تو  دیگه   آدمای  برخالف.  بشنوی  توضیحاتمو  بودی  منتظر

  وقت   هیچ!  میذاشتی  وقت  اطرافت  آدمای  های  بهونه  و  توضیحات  برای  که  بودی

 آدم  تنها  نه،  آدم،  یه   که  همینقدر  من  برای.  نرفتم  هم  چراییش  دنبال.  چرا   نفهمیدم

  توضیح   ازم  وقتی.  بود  کافی  بشنوه،  توضیحاتمو  بود  حاضر  که  زمین  کره  روی

  هنوز  که هست،  بهم حواست هنوز که هستی،  هنوز که. شدمی  قرص دلم میخواستی،

 ! نداشتم کسیو تو جز اگرچه دارم  تورو هنوز باشه یادم که. بقیه مثه نکردی ولم



 

 از  چقدر  تو  دونممی  من  فقط  چون-نمایی  مظلوم نه  و  پررویی  با و  فرستادم  باال  چونمو

 :دادم جواب- متنفری  نمایی مظلوم

 !«بدخت پدرومادر  بی گفت  بهم. کرد اذیتم سوسن»

 این  از  که  دونستیمی  تو.  کردم  منتقل  بهت  زاری  و  ناله  و  بغض  بدون  سوسنو  حرفای

 .  میومدم در همشون جلوی  که بود تو رفتار بخاطر و شنیدممی زیاد حرفا

 :پرسیدی

 «بعدش؟ کردی چیکار تو»

 مال   مثه  مادری  و  پدر  داشتن  شبیه  چیزی  یه  داشتن  مادر  و  پدر  اگه  گفتم   بهش  منم»

 «ندارم که خداروشکر پس توئه،

 «همین؟»

 . پایین انداختم سرمو و برچیدم لب

 بردم،  زدمو،  قیچی  با  موهاشو  تموم  برداشتم،  اتاقش  از  یواشکی  رو  جولی  بعدش»

 «استخر  توی انداختمش

 : گفتی  و  گذاشتی  خالی  بینمونو  فاصله  قدم  دو.  سمتم  اومدی  و  دادی   تکون  سری  آروم

 « باال بیار سرتو»

 تکون  راست  و  چپ  به  سرمو  نه،  معنی  به  بودم  داشته  نگه  پایین  گردنمو  که  طورهمون

  همین .  نشدی  متوصل  زور  به.  شد  چونم  بند   انگشتات  و  اومدی  جلو   دیگه  قدم  یه.  دادم

  بودی   آروم.  کردم  نگات  و  آوردم  باال  سرمو  خودم،  کردم  حس  چونم  زیر  انگشتاتو  که



 جور  یه  نگات  تو!  کردیمی   توبیخم  داشتی  حاال.  نبود  حس  بدون  نگاهت  دیگه  ولی

 . برام بود مرگ خود این و  زدمی دو دو ناامیدی

  شد   باز  هم  از  لبام  و   لرزید  دستت  زیر  چونم.  شد  اشک  پر  چشام  که  نبود  خودم  دست

 : گفتم لرزون و

 «آقام ببخشید»

!  ناامیدن  هنوزم  چشمات   ندیدم.  شدن  تار   چشام.  بود  گرفته  دیدمو  جلوی  اشک  پرده

.  بینمنمی  ناامیدتو  چشمای  دیگه  فهمیدم  کردن  نوازش  چونمو  آروم  انگشتات  وقتی  فقط

  کتابو   بعد.  کردن  پاک  اشکامو  و  اومد  باال  انگشتات  چکید،  هام  گونه  روی  که  اشکم  پرده

 :دادی دستور  و گرفتی روبروم

 

 «برو حاال  …بنویس برام فهمیدیو هرچی خوندنش از بعد و بخونش برو»

  دلگرمیمه   برای  فقط  نوازشات  شدم،  متوجه  کتاب  اسم  دیدن  با  و  کردم  نگاه  کتاب  به

 .بودی  شده امید نا ازم اینه واقعیت اما هست؛ بهم حواست هم هنوز بفهمونی بهم که

 : زدم لب برم، اتاقت از اینکه از قبل گرفتمو ازت کرمنتو خاویر بیشعوریِ کتاب

 «بخشیم؟می بعدش بدم، انجام رو  گفتی که کارایی اگه»

  زمزمه   دادیمی   هول  اتاقت  از  بیرون  طرف  به  منو  که  طورهمون  و  گرفتی  هامو  شونه

 :کردی

 بدی  انجام  درست  مدرستو  تکالیف  کنی،   عذرخواهی   سوسن  از  که  داره  این  به  بستگی»

 «بنویسی برای کتابو از درکت و

 فیزیک  و  ریاضی   باهام  بود  قرار  اتاقت   توی  که  بامدادی  همون  میشدی  دوباره  تو  اگه

 ! کردممی جابجا کوهم من بود، سهل که عذرخواهی کنی، کار



 داشتن   دوباره  برای  اما  میمردم  ذره  ذره  من.  گرفتی  ازم  خودتو  شو،  بعد  روز  هفت  تموم

  معذرت   سوسن  از  کردم،  کمتر  هواییمو  به   سر.  جنگیدممی  داشتم،   کنارت  که  آرامشی

  من  و   کنه  قبول  خواهیمو  معذرت  تا   کنم  جمع  اتاقشو  کرد  مجبورم  اون   و  کردم  خواهی

 و  بیشعوری  کتاب  پای  نشستم  و  دادم  انجام  تکالیفمو  و  درسا.  کردم   بخاطرت  اینکارو

 .نوشتم برات همشونو که فهمیدم چیز کلی و خوندم

.  نکنم   ناامیدت  دیگه  تا  کردم  محروم  چیزی  هر  از  خودمو  روز  هفت   اون  تموم  تو  من

  دلش   از  بعداً  ولی  کرد  قهر  باهام.  دادمنمی  جواب  مهدی  زنگای  و  پیامکا  به  حتی  من

 تو   بگم  بخوام  اینکه  نه.  شدمی  نرم  دلش  هرچیزی  با  مهدی  تو  برخالف.  میاوردم   در

 . نبود  مردا بقیه دل مثه  دلت دلت،  ولی …شاهده خدا نه دلی، سنگ

 اتاقم   از.  شد  تموم  کتاب  از  استنباطم  نوشتن  که  بود  جمعه  بامداد   دو  دقیقا  ساعت

 حاجی  مامان  و  حاجی  بابا  خواستمنمی.  اومدم   باال  رو  ها  پله  یواشکی  و  اومدم  بیرون

  از   که  ضعیفی   نور.  میمونی  بیدار  صبحم   چهار  گاهی   یا   سه  تا  میدونستم.  شن  بیدار

.  اتاقت  تو  اومدم  و  کشیدم  پایین  آروم  رو  دستگیره .  گفتمی  همینو  میومد  بیرون  اتاقت

 تختو  تاج  به  بودی  داده  تکیه.  بودی  نشسته  تختت  روی  و  بودی  آورده  در  پیهراهنتو

 : گفتی و کردی  اخم من دیدن با. میخوندی کتاب بودی، کرده دراز پاهاتو درحالیکه

 «داخل؟ بیای داد اجازه بهت کی»

  بقیه  اگه  میدونستم.  ندارم  اتاقتو  به  ورود  اجازه  بعد  به  شب  ده  ساعت  از  میدونستم

 خواستی  که  کارایی  شدن  تموم  بابت  بودم  خوشحال  اونقدر  اما.  میشه   بد  برامون  بفهمن

 پریدم  کنارتو  اومدم  بدو  و  بستم  سریع  اتاقو  در.  بود  شیرین  برام  اخمتم  که  بدم،  انجام

 : گفتم و گرفتم باال رو برگه چندتا. تختت روی

 



  شرط   به  اونم  کردم،  خواهی   معذرت  سوسن  از .  دادم  انجام  رو  خواستی  ازم  هرکاری»

 رو   ریاضی  و  فیزیک  تکلیفای  تموم.  ببخشه  منو  شد  حاضر  کنم،  جمع  اتاقشو  اینکه

 بود   اشتباه  نصفشون  همین  بخاطر.  نکردم   استفاده  هم  گام  به  گام  از  دادم،  انجام  تنهایی

 فهمیدمو   ازش  هرچی  و  کردم  تموم  دیشب  رو  بیشعوری   کتاب.  گرفتم  منفی  نمره  و

 .« نوشتم برات

 عصبانی  نه  رنگت  خوش  چشمای  اما  داشتی  اخم.  گرفتی  ازم  هارو  برگه  اخمت  حفظ  با

  هام   نوشته  به  نگاهی.  شد  رنگت  خوش  چشای   همون  قرص  دلمم.  ناراحت  نه  و  بودن

 بیدار  نگران  هم  اصال  و  کوبیدم  بهم  محکم  دستامو  زده  ذوق.  دادی  تکون  سر  و  انداختی

 :پرسیدم. نشدم بقیه شدن

 «بخشیدیم؟»

  که   کجی  لبخند.  بود  لبخند  ولی  میرفت  باال  لبت  گوشه  تنها  که  لبخند  یه.  زدی  لبخند

 خودمو  و  شدم  آویزون  گردنت  از  که  نبود  خودم  دست.  بودم  عاشقش  نهایت  بی  من

 .چسبوندم  بهت

 اینم.  ببینه  وضعیت  اون  تو  باهم  مارو  و  برسه  سر  یهو  باباحاجی  که  نبود  مهم  دیگه  و

 هم   لباس  زیر  که  بودن   بزرگ  اونقدری  هام  سینه  و  بود  سالم  پونزده  من  که  نبود  مهم

  دیگه   گفتمی  که  بود  تو  لبخند  مهم.  کنه  حس  هامو  برجستگی  تو،  ستبر  و  برهنه  سینه

 .نیستی ناراحت و ناامید ازم

  داده  تکیه  گردنت  به  پیشونیمو  و  بودن  حلقه   گردنت  طرف  دو  دستام  که  طورهمون

 :پرسیدم بودم،

 « بخوابم؟ کنارت شب»



. خورد   تکون  هات  شونه  چون  خندیدی.  صدا  بی  خنده  یه.  خندیدی  کردم  احساس

  از   منو.  کردی  باز  هم   از  دستامو  گردنتو  پشت  آوردی  دستاتو.  خورد  تکون  شکمت

 :زدی لب آروم.  کردی دور بگیره، قرار  صورتت مقابل صورتم که  ای اندازه به خودت

 « بچه نشو پررو»

 « آقام چشم»

 .زد لبخند چشات  هم و رفت باال لبت گوشه هم

 !«نکن دلبری قدراین بخونم، کتابمو بذار برو بچه، برو»

 

  من .  کرد  هنگ  مغزم.  شد  سر  دستام.  افتاد  کار  از  قلبم .  رفت  نفسم.  شد  جوری  یه  دلم

 حتی.  نمیاد   یادم  کردیو  بیرونم  اتاقت  از  آوردیمو   پایین  تختت  از  و  گرفتی  دستمو  وقتی

 هم   رو  بستی  اتاقتو  درو  و  گفتی  بخیر  شب  سرمو  به  کشیدی  دست  که  ایلحظه  اون

 .نمیاد  یادم

  تو   های  شعله  زمستون  سرمای  داشتم  نیاز .  اتاقم  تو  نرفتم.  بود  شده  آتیش  تنم   تموم

  شعله  نه  اما  نشستم  ایوون  روی  صندلی  روی  و  حیاط  توی  رفتم.  کنه  منجمد  قلبمو

 . شد کمتر بدنم دمای نه و شد منجمد قلبم های

 بزرگ   مغزم  توی «نکن  دلبری  اینقدر»  دستوری  کلمه  سه  فقط  ساعت   چند  اون  تموم

  عالمی،   دختر  لوندترین  و  دلبرترین  تو  گفتمی  بهم  همیشه  مهدی.  شدمی  بزرگتر  و

  فهمیدم   آوردی  زبون  به تو  که  حاال.  شد  باورم   گفتی  تو  که  حاال. شدنمی باورم  خر  من

  بدم   پیام  مهدی  به  باید!  نکنم  دلبری  بگه  بهم  تو  مثه  یکی  که  باشم  خاص  میتونم  چقدر

 !گفتی بهم اینو تو چون دنیام دختر دلبرترین من. موافقم باهاش بگم و

 ..« آیدا ... آیدا»



  بزنم،   باال  تاپمو  و  خونه  برم  اگه  مطمئنم  که   میزنه  پهلوم  به  آرنجش  با  محکم  اونقدر

 :میگم و میچرخونم سمتش گردنمو عصبی. شده کبود حتمی

 «چیه؟»

 :کنه می زمزمه

 «پاشو احمق، توئه نوبت»

  صندلی   دسته  که  میشم   بلند  سریع.  میداره  برم  هول.  میشم  خیره  بامداد  به  دستپاچه

 .میده بدی صدای

 « آقا؟... بله.. ب»

 :میگه محکم اما خاموش و سرد

 !«هست کالس سر به حواستون اگه البته. کنید معرفی بقیه مثل خودتونو بفرمایید»

 اهمیت  خب  ولی  میده   خراش  گوشمو   دخترا  سمت  و  کالس  جلوی  از  ریز  خنده  چندتا

 .نمیدم

. میشناسم  من  که  بامدادیه  همون   این  بیارم  بخاطر  دارم  سعی  و  میکنم  صاف  گلومو

  و   میده  گوش  هام  بهونه  و  توضیحات  به  و  ذارهمی  خطا  جای  واسم  همیشه  که  همونی

 .قدیما مثه درست. کنهمی قرص دلمو فکر همین. وایمیسته پشتم کوه مثه

 بامداد   و دانشور  سیمین  هدایت،   صادق  ایرانیم،  عالقه  مورد  های نویسنده  …آیدام  من»

 «الونده

 



  یه .  مونهنمی   دور  من   چشمای  از  که  میپره  باال  ابروش  ریز  خیلی  اسمش  شنیدن  با

 ساکتشون  بهشون،  کردن  نگاه  با  که  میکنن  شروع  هاشونو  پرونی  تیکه  ها   بچه  از  چندتا

 .کنهمی

 :میدم  ادامه و میگیرم نفس

 کافکا،  آبه،  کوبه  موراکامی،  هاروکی  دارم،  دوستشون  که  المللی بین  های  نویسنده»

 روان،  ریگ  در  زن  میرا،  لولیتا،  خوندم،  که  رمانایی  بهترین.  هست  کامو  آلبر  و  سارتر

.  تهرانه  در  گفتگو  و   مهتاب  سونات  بیگانه،  زلزله،  از  بعد  سووشون،  کور،  بوف  تهوع،  مسخ،

  یه   درباره  کتاب.  مهتاب  سونات  رمان  …پیشه  روز  هفت  مال  خوندم  که  کتابی  آخرین

  یه   عاشق  مرد  این.  داره  اسمش  معنی  برخالف  شخصیتی  که  آرمانه  اسم  به  مرد

 اگه.  میده  سوق  خودکشی   سمت  به  اونو  عشق  این  که  میشه  آیدا  اسم  به  دختربچه

 یه   خودش  کنم،  صحبت  کتاب  زیرین  های   الیه  و  رفته  بکار  مضامین   درمورد  بخوام

  میشه   مهتاب  سونات  درمورد  که  چیزی  ترین  پررنگ  و  مهمترین  اما  میشه؛  دیگه  رمان

  به  میزنه  نقبی  نویسنده  دقیقا  که  داستانن  های  آدم  گرایی  پوچ  و  هویتی  بی   گفت،

 فکر   ما  میشه  شروع  رمان  وقتی   …روشن  اما   لفافه  در  هرچند.  ایران  حاضر   حال  جامعه

  که   میبینیم  میره،  پیش  که  همینطور  ولی  طرفیم  عاشقانه  داستان  یک  با  میکنیم

 نزدیک   زوال  به  اونارو   بیماری  همین   و  بیمارن  انگار  هاشون  زندگی  و  روابط  کرکترها،

 .«میکنه  تر

 دهن  به  چشم  همه  میشم  متوجه  میدم  بیرون  نامحسوس  که  نفسی   و  من  سکوت  با

  جایگاه   در-سوسن  از  البته  کم  فاصله  زمین با  کره  دختر  ترین  عن  گلبرگ،.  دوختن  من

 :میگه دماغیش تو صدای با و میزنه داری صدا پوزخند داره، قرار دوم

 « بگی؟ استاد به کالس سر اینجا تا گشتی بقیه نقدای دنبال کشیدی زحمت چقدر»



 دارن  دریل  مثه  بامداد   نافذ  چشمای  اما  بگذرم  خوامنمی  گلبرگ  تحقیر   از   پر  سوال  از

 روحمو  که  داشتن  خاصیتو  این  چشماش.  میذارن  پا   درونم  به  و  میکنن  سوراخ  روحمو

 حال  این  با.  ببینن  واقعیو  من  که  داشتن  خاصیتو  این  چشماش.  ببینن  لخت  و  عریان

. بودم  چشماش  عاشق  من.  باشم  متنفر  خاصش  چشمای  از  که  بودم  اون  از  تر  احمق  من

 عنتر   گلبرگ  با  نبود  نیاز  که  حاال  مثل.  فهمید می  کردن  نگاه  با  چیو  همه  اینکه  عاشق

  واقعا  من  که  فهمهمی   اون.  نخوندم  رو  نقدی  هیچ   من  که  فهمهمی   اون .  بشم  کالم   هم

 اینارو   اون  که  مطمئنم.  فهمیدمش  و  کردم  لمس  پوستم  و  گوشت  ذره  ذره  با  کتابشو

 ده؟ نمی گلبرگو  جواب چرا نمیگه؟ چیزی چرا ولی فهمه؛می

 !« بشینی میتونی»

 … چرا نزد؟ حرفی چرا. کنممی یخ

 

  گند  تو   وقتی  کنه  اعتماد  بهت  باید  چرا  اینه،   اصلی   چرای.  خدا  خنگ   که  نداشت  چرا

 کنه می  نازک  برام  چشم  پشت  باشه،  شده  پیروز  انگاری  گلبرگ  باوراش؟  همه  به  زدی

 . صندلی روی میشم ولو گنگ و گیج من، و بامداد سمت برمیگردونه سرشو و

 «خانم عنتر ندادی رو پتیاره گلبرگ جواب که سرت تو خاک»

 پیش   سال  هفت  آیدای  با  من  بدم،  نشون  بامداد  به  میخواستم  ولی.  سرم   تو  خاک  آره

 کرد، می  بپا  قشقرش  پیش  سال   هفت  آیدای  اگه  بفهمونم  بهش  میخواستم.  کردم  فرق

 .نمیشه دهن به دهن هرکسی با و شده خانم آیدا، این

 باید   که  کتابو  چندتا  اسم   خوش   خط  با  و  ماژیک  با  و  تخته   سمت  برمیگردونه  سرشو

 من.  نویسه می   تند  تند  نورا  من  جای.  نوشتن  به  نمیره  دستم.  نویسهمی  کنیمو  تهیه

 سراغ  و  کنهمی  تموم  رو  کالس  میشه،  تموم  نوشتنش  که  بامداد  به  دوختم  چشم  فقط

  تدریس   نحوه  درباره  ازش  ها  بچه  از  چندتا.  کنه  جمع  لوازمشو  تا  رهمی  دستیش  کیف



 هنوز  من   اما  میشن  خارج  کم   کم   جمعیت.  میده  جواب   حوصله   با  اون   و  میپرسن  سوال

  برش   و  دور  دختر  دانشجوی  چندتا  شدن  جمع  و  رفتن  میون.  ندارم  کردنو  حرکت  توان

 .میدوزه من به و کالس ته به مردمکاشو

 «آذرپناه؟ خانم»

 .میشم بلند فورا. میرسه گلوم به و میاد باال سینم توی از و کنهمی  عوض جاشو قلبم

 «آقا؟ بله»

 :میگه   که  زنممی  کنار  سختی  به  تپلو  نورای.  سمتش  برم  که  کنهمی  اشاره  چشم  و  سر  با

 «وحشی هوش»

 حاشیه  در  همه  امروز.  میرسونم  بامداد  سمت  خودمو  دو  با  حرفشو  به  نمیدم  اهمیت

 چی  بهم  بامداد  قراره  بدونن  منتظرن  همه.  داره  وجود  مرکز  در  بامداد   فقط  و  دارن  قرار

 .اونا از بدتر من و بگه

 «بله؟»

 :میگه  چرمشه، دیپلمات کیف بستن درگیر که طورهمون و  کنه نگام اینکه بدون

 «بنویس مهتاب سونات از نقد یه»

 خواست؟ ازم چی گفت؟  چی

 

 بهم  و  پیچونده  خواسته  الی  که  دستوری  از.  اش   خواسته  از  میشه  بارون  ستاره  چشمام

 .داده  هدیه

 :میگم زده ذوق

 ..«آقا چشم»



 خودم   دست  کار  و  "آقا"  به  بچسبونم  دانشجوها  جلوی  رو  مالکیت  میم  اینکه  از  قبل

. میندازه  بهم  نگاهی  نیم   که  باشه  شده  متوجه  اونم  انگاری.  گیرممی  زبونمو  جلوی  بدم،

 از  نقد  یه  خواست  من  از  اون.  نیست  مهم  ولی  حسن  بی  هنوز  خوشرنگش  چشمای

 ابزورد  یه  زندگیم  نبود  قرار  شاید.  کنه  تغییر  چیزی  شاید  یعنی  این  و  بنویسم  کتابش

 ! ببخشه بچشو میخواد شاید آقام . تراژدی یه یا باشه

 *** 

  تو   از  جون  طیبه.  کنه  جمع  آویزونمو  اوچه  و   لب  نبود  کسی  برگشتم  که  خونه  به

 :میگه  همیشگیش  رویی  خوش  با.  میبوسمش  سمتشو  میرم.  کشهمی  سرک  آشپزخونه

 .«گذاشتم بار دیزی  برات که جان مادر بشور روتو و دست»

 :میجونبونم لب کرده بغ. نمیاره سرحالم  جونم طیبه اعالی فرد دیزیای امروز

 « چشم»

  با  و  میزنه  برق  چشاش   ام،قیافه  دیدن  با.  بدم  سالم  ماهی  عمه  به  تا  هال  تو  میرم

 :میگه بدجنسی

 « هیکلت؟ به خوند فاتحه بامداد چیه،»

  چپ   چپ  دشمن؟  به  نیاز  چه  آخه  دارم  رو  ماهی   عمه  وقتی .  خندهمی   غش  غش  و

  اضافه   زنا  طعنه  جرگه  به  هم  ماهی  عمه  اگه  که  پرم  امروز  واسه  بقدری.  کنممی  نگاهش

 و  نمیدم  میخوادو  دلش  که   جوابی  اون.  دیوار  به  کوبونممی  سرمو  حتما  اونوقت  بشه،

 :میگم فقط

 « کنم عوض لباس میرم»



  بودم   شده  متوجه.  میرم  باال  هاپله  از  و  کشممی  زمین  روی  رو  امکوله  دمغ  و  حوصله  بی

 پلکان  پایین!  برنمیداره  سرم  از  دست  که  میزدم   حدس  باید.  میاد   راه  داره  سرم  پشت  که

 :میگه  همونجا از و ایستهمی

 .« ببینم قیافتو تا نبودم که حیف»

 بچه  اکثر  …انگار  بوده  دیدنی  واقعا  قیافم  میگه،  راست.  کنممی  استاپ  هفتم   پله  روی

  و   جذاب   استاد  عاشق  دل   صد  نه   که  دل  یک  نگاه  یه  با  من   کردن  خیال   کالس  های

  که  بودم  ضایع  باهاش  برخورد  توی  بقدری  من. داشتن  حق  شاید. شدم  کالس  سکسی

 اینه   اون  و  نکردن  اشتباه  چیزی  یک  در  اگرچه .  کرد   استنباط  نمیشد  هم  ای  دیگه  جور

  اونا  که عشقایی  اون از نه خب  ولی بودم؛ معاصرمون ادبیات استاد عاشق  واقعا  من که،

 ! میکردن فکرشو

 زهر  به  تبدیل   خوشم  حال   تمام  که  انداختن  تیکه  بهم  دارودستش  و  گلبرگ  اونقدر

  از   بودم؟  شده  دختری  چجور  بنظرش  میکرد؟  بهم  راجع  فکری  چه  بامداد.  شد  هالهل

 اما  و  تعصب   و  غرور  دیگه  بود  دیده  اینکه  از  اومد؟  خوشش  ندادم  گلبرگو  جواب  اینکه

  کرد؟می  افتخار  بهم  نیستن،  خوندم  که  کتابایی   بهترین  لیست  صدر   عاشقانه  کتابای  و

  قدر این   …آه  موندم؟  تغییر  بدون  خودش  مال  مثه  یا  بود  کرده  تغییر   ام  قیافه  بنظرش

 بال  و  پر  یکیشون  کدوم  به  باید  دونم،نمی  اصال   که  ریخته  سرم  توی  جور  وا  جور  فکرای

 اوج  میانو  در  پرواز  به  فکرام  اینجوری  بشه؟  داده  بال   و  پر  بهشون  باید  اصال   یا  بدم،

 سال   دو.  برنگردوندم  بامدادو  زمانیکه  تا  نه.  خوامنمی   اینو  من  ذهنمو  آسمون  تو  میگیرن

 من؟  یا رفت  بامداد اصال. جهنم از بدتر شایدم. بود جهنم خود من  برای رفت که اولی

 بودیم؟ باهم که ساالیی تموم مثل کنم،  مرور نمیتونم وقت هیچ آخرو روزای اون چرا

 «توام؟ با کنی؟می سیر  کجا پاره؟ پاچه هوی»



  بهم  داره  وُ  ایستاده  ماهی   عمه  که  جایی  ها  پله  پایین  به  میشم  پرت  میامو  بیرون  فکر  از

 ! رهمی  غره چشم

 :زنممی  لب  حوصله بی

 « عمه؟ جونم»

 « کرد؟ چیکار دیدت بامداد پرسیدم»

 حرصی  به  جاشو  حوصلگیم  بی.  ریختن  روم  انگار  یخ  آب  لحظات  اون  آوردن  بخاطر  با

 : میدم جواب میکنمو باریک چشم وُ میده شدنم

 «دیده زندگیش  توی منو باره اولین  انگار که کرد رفتار جوری یه …هیچی»

  وُ   پله   روی  میشینم  کرده  بغ.  براش  کشهمی   پر  دلم   میفتم،   که  عنقش  عسلیِ  نگاه  یاد

 :میزنم غر

  صدای   با  و  بهم  انداخت  نگام  نیم  یه  ماش  مرگ  مکش  خوشرنگ  چشای  اون  با  تازه»

 « اسمتون؟: پرسید مخملیش کلفت

 فامیلم   و  اسم  پرسیدن  منظورش  که  «شما؟  و: »  گفت  درواقع  …اسمتون  نگفت  البته

 . بگم عمه به اینارو که نیست نیاز خب ولی بود؛

 :میدم  ادامه و پایین میندازم سرمو میکشمو اه

 

  تونست   تا  نموندو  عقب  قافله  از  خودشم  شدم،  ضایع  تاخیرم  بابت  کلی  اینکه  بر  عالوه»

 «منو  نمود اول روز واسه

  بیشتر   بنظرم.  میزنه   خنده  زیر  پقی   داشته،  نگه  خودشو  لحظه  اون  تا  انگار  که  ماهی  عمه

 ! دردونش عزیز رفتار بابت کرده حال خیلی اون بامداد از



 : میتوپم بهش و میارم جوش

 «بخندی  بایدم …بخند»

 یه   به  بهشون  میدم  تکیه  شونمو  که  طور  همین  وُ  ها  نرده  روی  میندازم  خودمو  بعد

 :میگم  کشدار حسرتو  با میشمو خیره نقطه

  روز .  بارید می  چشاش  از  جذبه  ماهی  عمه  …شده  قشنگتر  اینقده  شده،  جذابتر  اینقده»

  ساکت   و  میومد  دستشون  کار  حساب  ها  بچه  مینداخت،  نگاه  یه  وقتی   ولی  بود  اول

 پوشیده  مشکی  تیکه  سه  شلوار  و   کت  یه.  داره  ابهت  چقدر  بودن  فهمیده  اونام.  میشدن 

  اونوقتا   مثه  دیگه.  بود   کرده  کوتاه  موهاشو.  شدن  داماد  واسه  داشت  کم  پاپیون  یه  که  بود

 هنوز  دارش  زاویه  فک   …الش  کنم   دست  من  تا  بود  نپوشونده  گردنشو   پشت  موهاش

 … لباش...پرش  ابروهای  …چشاش  از  نگم  وای   چشاش.  فرمه  خوش  و  محکم  همونقدر

 ولی   دارم،  کراش  دانشگاه  جدید  استاد  روی  کنهمی  فکر  گلبرگ.  بود   عالی  چیزش  همه

  بامداد   که  نمیدونه  …کرده  بزرگم  بچگی  از  دانشگاه،  جدید  استاد  نمیدونه  که  گلبرگ

 ...«که نمیدونه!... پدرمه

 :سمتش چرخهمی  سریع گردنم ماهی عمه داد با

  …نه  تو  ولی  فهمهمی  بگی  ساله  دو  بچه  به   …نیست  پدرت  بامداد  گفتم  بهت  بار  هزار»

 «نفهمی؟  به زدی خودتو  یا نفهمی اینقدر یعنی

 :کنممی زمزمه آروم و میشم بلند لرزون پاهای  با. کنممی  بغض

 ...«اون چون نیست بابام بامداد …عمه درسته»

  ماهی   عمه  نیستم  مطمئن.  کنم  قبول  ادامشو  نتونستم  وقت  هیچ  چون  نمیدم؛  ادامه

 :گهمی باز عصبانیت از شده قرمز صورت با چون باشه شنیده صدامو



  به   عروسیشو  شب  تو  ولی  شد  دامادم  بچم  میدیدی  که  میکردی  باز  چشماتو  اگه  تو»

 ! کردی آبرو بی رو خونواده  یه کاریات ندونم با تو! کشوندی  گند

 :پرسهمی نگران و میاد  آشپزخونه تو از هراسون جون طیبه

 

 «خانم؟ پری ماه شده چی»

 :دهمی نشون دست با منو باشه، شده تازه دلش داغ  انگار که ماهی عمه

  قربون   تازه  خانم  … افتاده  بامداد  دامادی  یاد  تازه  خانم  …گهمی  داره  چی  ملکه  ببین  بیا»

 یادش   االن   تازه  که  کردی  می   غلطی   چه  قبل   سال   هفت  ره؟می  بامداد  باالی  و  قد

 «رو؟ و چشم بی دختره افتادی

. بیرون  میندازتم  کنم  باز  دهن.  زنمنمی  حرف  کام  تا   الم   ولی  میگیره   حرفاش  از  دلم

 جون   طیبه!  ندارم  کسیو  ماهی  عمه  جز  من.  ندارم  موندن  برای  جایی  خونه  این  جز  من

 . برم اتاقم به که کنهمی اشاره ابرو و چشم و دست با

 خونی   مرثیه  صدای.  میرم  باال  ها  پله  از  و  میندازم  بهشون  اخرمو  نگاه  درمونده  و  خسته

 .شنوممی بامداد برای رو ماهی عمه

  عزتت  بی و آبرو بی چجوری کردن، جیگرت به خون چجوری که  گلم دسته پسر اخ»

 «کردن عزا برات عروسیتو چجوری. کردن

 .میمردم اشتباهام تک  تک برای  من و میکرد گریه  و میزد داد ماهی عمه

 کردن   گریه  اهل   خیلی  معموال.  گریه   زیر  میزنم  بهار  ابر  مثه  اتاقمو  تو  میندازم  خودمو

 ترک   شیشه  مثه  میشه،  صحبت  بامداد  بخصوص  و  گذشته  درمورد  وقتی  اما  نیستم

  بیشترین .  دارم  حقو  بیشترین  اما  انگار  نداشتم  حقی   هیچ   من  بامداد  درمورد.  برمیدارم



  و  ترین  خیالبی  من  میکنن  فکر  همه.  ندارم  اسمشم  آوردن  زبون  به  حق  اما  دارم  حقو

 .ماجرام این آدم کارترین گناه حال عین در آدمو ترین  تفاوت بی

  و   میارم  در  سیگار  نخ  یه  و  میکنم  باز  رو  پنجره  و  میرم  آرومم،  زدنای  هق  هق  وسط

 اونم  میده،  تسکین  عجیب  روحمو  جسمو  وقتا  گاهی  اما  نیستم  سیگاری.  میزنم  آتیش

 گذشتم،   و  بامداد  درمورد   حتی  من.  ندارم  روحم  التیام  برای  کس  هیچ  که  شرایطی  تو

 تو   ریختم  نیستو  و  هست  هرچی.  زنمنمی  نزدمو  حرف  کس  هیچ  با.  نزدم   حرف  نورام  با

 .سازیممی و میسوزیم هم با داریم خودمو تو ریختمشون. خودم

 بی   همه  این  برای  دلم.  کنممی  پاک  ترمو  چشمای  دست  پشت  با   کشمومی  باال  بینیمو

 !دلم بیچاره …دلم. میگیره آتیش مظلومیتم همه این برای دلم. میگیره درد کسیم

 تحریرم  میز  پشت.  میارم   در  لباسامو.  نمونه  اتاق  توی  سیگار  بوی  تا  میذارم  باز  رو  پنجره

 پیش  منطق  با  باید  که  نقدی  نوشتن  برای  حالم   این.  کنممی  روشن  تاپمو  لپ  میشینمو

  من.  نیستم  باشه  همراه   علم   و  منطق  با  که   نقدی  دنبال  منم   اما  نیست؛  مناسب  بره

. بود   کرده  منتقل  بهم  مهتاب  سونات  که.  کردم  حسش  که  بنویسم  رو  چیزی  خواممی

 :نویسمشمی  و میکنم انتخاب شروع برای رو کتاب اول جمله

 

  سونات  بودی،  موسیقی  اگر  و  آیینه  در  آیدا   بودی،  شعر  اگر  لولیتا،  بودی  کتاب  اگر»

 !«بودی  مهتاب

  جون   طیبه  حتما.  میخوره   در  به  تقه  تا  چند  بعدش  ساعت  نیم  میشم،  که  تایپ  مشغول

. جونه   طیبه.  میشه  داخل  من  «بفرمایید»  گفتن  با.  بزنه  صدام  نهار  برای  تا  اومده

  چند   تا  که  دونممی  اینم.  اتاق  داخل  بذاره  پاشو  نداره  امکان  ماهی  عمه  که  میدونستم

 گذشته  کردن  دوره  گناهمو  از  سادگیا  این   به.  کنم  تحمل   تخماشو  اخمو  باید  روز

 .گذرهنمی



 رو  اون  به  رو  این  از  کال  برسه  بامداد  به  وقتی   اما  ایهداشتنی  دوست  پیرزن  ماهی  عمه

 مقابل   در   خب.  بامداده  عاشق   اون.  باشه   درمیون  من  پای   وقتی  الخصوصعلی .  میشه 

  ولی   متنفره  من  از  ماهی   عمه  میکنم  فکر  گاهی  داره؛  بهش  حسو  همین  بامدادم

 اوردو  حاجی  بابا  پیش  از  منو  کردم،  بد  دردونش  عزیز  حق  در  اینکه  از  بعد  چرا  دونمنمی

 !داشت نگهم خودش پیش

 :گهمی وُ رهمی  صدقم قربون جون طیبه

 کاسه  دوتا چشات که بزن روت و دست به آب یه برم، قربونت پاشو  جون، مادر پاشو»

 «شده خون

 میشن،   خون  گاهی  فقط  که  چشمایی  فقط  دیگه  اینجوری.  بود  پیدا  آدمام  دل  کاش

 وُ   برداشته  ترک  چقدر  …خونه  چقدر  دال  که  میدیدن  آدما  اینجوری.  شدنمی  معلوم

 :میجونبونم لب کرده بغ. ست  تیکه هزار و شده خرد  چقدر …شکسته چقدر

 !«جون  طیبه چشام جای  میدیدی دلمو کاش»

 برداشته،   انحنا  ناراحتی  از  که  پشتی  کم  ابروهای  با  وُ  میشه  درهم  اشچروکیده  قیافه

 :میده  جوابمو

 «خودت کردن جیگر  به خون جای مادر میزدی حرف کاش»

 :میگم و میکنم بغض

 « بینمنمی  محرم  چون  راز  گویم  که  با  ولیکن/پرورده  دیده  خون  به  دل  اندر  رازیست  مرا»

 :میچسبونه اش سینه به سرمو میادو جلو

 «بگردم دورت بزن حرف خب …مادر  دلت برای بمیرم»

 :زنممی  لب وُ میچکه پایین اشکم



 «جون طیبه داره درد خیلی دلم»

 :میگه باز وُ میشه غمخوارم

 

 « نبینم حالتو این بمیرمو ... بجونم دردت»

  نشده  نسیبم  وقت  هیچ  که  عطری.  میبلعم  مادرانشو  عطر  وُ  «نکنه  خدا: »میگم  لبی  زیر

 بیگاه  و  گاه  عطر  همین  من  برای.  نیادش  یادم  که  بودم  بچه  اونقدری  من  شده  اگه  یا

  امورات   به  خونه  این  توی  جون  طیبه  بودم  بچه  وقتی  از.  کنهمی  کفایت  جونم  طیبه

 ای  غریبه  نداد  اجازه  وقت   هیچ.  آخر  الی  کاریو  تمیز  و  آشپزی  از .  میرسیده  ماهی  عمه

 .  باشه خودش دست کمک حداقل تا شه باز خونه این به پاش

  میکردم  فکر اوایل. باشم هم جون طیبه  حال  کمک کرد امر ماهی عمه  اومدم، که من

 ماهی   عمه  فهمیدم  بعدها  بسابم،  و  بشورم  و  کنم  آشپزی  خواسته  بدجنسی  سر  از

 اگه   اما  نفهمیدم  دلیلشو.  آشپزی  حتی  باشم؛   یک  درجه  چی  همه  توی  من  داره،  دوست

 .میگه  درست حتما پس بباره، هنر یک من انگشت هر از باید کنه می فکر ماهی عمه

  تا خواست ازم بیرون، بره اتاق از اینکه از قبل. میگیرم آروم یکم جون طیبه بغل توی

 خودمم  بیارم  در  باید   چیو  اینکه  حاال.  بیارم   در  دلش  از  ماهیو   عمه  پیش  برم

 : گفتمی جون طیبه. دونستمنمی

 بهش ... کشهمی  عذاب  خونه  این  توی  نبودنش  بامدادو  ندیدن  بخاطر   خانم  پری  ماه»

 «مادرجان بده حق

 قضیه  این  دادن،  ماهی  عمه  به  آنچنانی  فحشای  لبی  زیر   خودخوریو  مدت  یه  بعد  منم

.  من  مثه  درست  دلتنگی،  درد  به.  مبتالست  دوری  درد  به  اونم  فهمیدم.  فهمیدم  رو

 هممون   برای  بزنم،  حرف  بامداد  از  کمتر  هرچی  اینکه  فهمیدم،  هم  ای  دیگه  چیزای

 . باشم شنونده فقط من بزننو حرف ازش بقیه تا شدم خفه که جوری. بهتره 



 فورا   کنه،می  قهر  وقتی.  اتاقشه  توی.  میرم  عمه  سراغ  و  میزنم  آب  صورتم  و  دست  به

  وارد   میزنمو  در  ایستم،می   که  اتاقش  در  پشت.  نمیاد   بیرون  ها  ساعت   وُ  تو   اون  رهمی

 چشم   زنم،می  که  لبخند.  کنهمی  براندازم  غضبناکش،  هم  کمی  و   غمگین  نگاه  با.  میشم

  صندلی   روی  کنارش  میرم.  اشنوه  پسرو  عکس   قاب  سمت  گردونهبرمی  روشو.  رهمی  غره

 : کنممی چاپلوسی میشینمو مقابلش

 «موشگله؟ خوشگل خوشگله؟ ماهی ماهی؟ عمه عمه؟»

 :میتوپه

 «زهرمار»

 :میگم کشدار. خندم می ریز

 « زنمنمی حرف دیگه …خوردم اضافه گه …کردم  غلط …خب ببخشید»

 

 :میدم ادامه میزنمو دهنم تو دستم با آروم

 « خوبه؟. دهنم تو بخوابون خودت دست پشت با آوردم اتونوه  اسم دیگه، بار یه اگه»

 عکس  سمت  میره  پسرش،  بهروز،  آقا  خندون  عکس  روی  از  مردمکاش   و  میکشه  آه

  بامداد   که  میکنم  خداروشکر  …انهمدیگه  به  شبیه  عجیبی  طرز  به  پسر  و  پدر.  بامداد 

  تنها.  کنممی   حض  بیشتر  باباشه  شبیه  که  همین.  نرفته  گلی   عمه  به  موشو  تار  یه  حتی

 چشای   رنگ  اما  روشنه   ای  قهوه  بهروز  آقا   چشمای.  فکشونه   چشماوُ  رنگ  تفاوتشون

 آقا  فک.  یشمی  های  رنگدونه  با  طالیی  عنبیش   و  سبزه  دورش  حلقه  خاصه،  بامداد

  بامداد   من  برای  ولی  جذابن  دوشون  هر.  داره  زاویه  بامداد  مال  ولی  معمولیه  بهروز

  لبش  روی  رنگ  پر  لبخند  یه  بهروز  آقا.  بوده  همینجور  همیشه.  تره  خاص.  جذابتره 

. شده   خیره  دوربین  به  شدش،  چفت   بهم  لبای  و  نافذش  چشمای  با  بامداد  اما  نشسته



 که   بامداد  برخالف.  بوده  زبون  خوش  طبعو  شوخ  خیلی  بهروز،  آقا  گفت،می   ماهی  عمه

 هم  جایی.  نمیزنه   حرف  کام  تا  الم  نباشه  الزم  وقتی  تا  اون  ولی  میاد  در  صدا  دیوار  از

 .رهمی  در العینیطرفه به باشه صدا و سر پر شلوغو زیادی اگه

! دلتنگه .  فهمممی  حالشو.  میدم  ماهی  عمه  غمگین  صورت  به  میگیرمو  نگاه  عکسا  قاب  از

  طمعمو   دندون  که  وقته   خیلی  …بوش  دلتنگ  منم  وُ  بامداده   دیدن  دلتنگ  …من  مثه

  که   دانشگاه  کالس  ساعت  دو  همون  من  برای!  دور  انداختم  کندمو  دیدنش  برای

 .زیاده سرمم از سال هفت  از بعد میبینمش،

 : میگم و میکنم غنچه لبامو. میاد  بخاطرم چیزی

 … پیششون  نرفتم  سفر  رفتن  اینکه  از  بعد  نورا؟  پیش  برم  شب  میدی  اجازه  ماهی؟  عمه»

 !« میگذره دوماهی

 من  اگه.  بینممی  رو  خوشحالی  برق  چشاش  تو!  چرخهمی   من  سمت  گردنش  سرعت  به

 ملحفه  روی  اتاقو  توی   حضورشو  بوی  بیام  که  فردا  منم  وُ  اینجا  بیاد   میتونه  بامداد  برم،

 ولی  دونممی   نمیگه،  نه  ماهی  عمه!  برده  سر  دو!  خوبیه   پیشنهاد!  کنم  حس  بالشتم  وُ

  خشک   سردو  وُ  میگیره  شادیشو  جلوی  عصبانیه،  ناراحتو  دستم  از  بده  نشون  اینکه  برای

 :میده جواب

 «میشه چی ببینم بذار حاال»

 . میبوسم روشو. میدم تحویلش پهنی پتو لبخند

 «بشی؟  راضی  که  کنم  التماس  خواهشو  اینقدر   منم  بکنیو   فکراتو  اونجا  بعد  نهار؟  بریم»

  رفتن   از   دلش  تو  نداره،  خبر  روحمم  بدم،  نشون  اینکه  برای  ابلهانه  و  کودکانه  بازی  یه

 ! میمونه پیشش شب میادو اشنوه برم  من اگه که خوشحاله. خوشحاله چقدر من

 



.  مینشونمش  میز  پای  میکشونمو  بیرون  اتاق  از  رو  ماهی  عمه  التماس  زحمتو  زورو  هزار  با

  من  کردمو راضیش  چجوری پرسه،می اشاره وُ ایما با من  از. میاره  در شاخ  جون طیبه

  دستمال  با  کنیم،می  تموم  من  امان  بی  خواهشای  با  که  نهارو.  براش  میزنم  چشمک  فقط

 :میگه بهم کردن نگاه بدون وُ کنهمی پاک دهنشو

 نیای  وقت دیر فردا  ولی بری میتونی-

  تا   سمتش  میکنم  پرت  خودمو  صندلی  روی  از  هیجان  با  میشمو  خوشحال  ظاهر  به

 .میبوسم لپشو شده که زورم به من ولی نمیده  اجازه. ببوسمش

 « خانم ماهی ماهی، اسمت مثه»

  جون  طیبه  از  که  شنوممی  رو  ماهی  عمه  صدای  که  برم  بیرون  پذیرایی  از  خواممی

 :میخواد 

 «اینجا بیاد نره، جایی امشب بگم بامداد به بیار تلفنو اون»

 ! کرد حس میشه رو شادی و شعف صداشم  توی حتی

 میکوبم  ام  سینه  روی  مشت  با.  نیست  خوب  اصال  ولی  خوبه  حالم.  میرم  باال  طبقه  به  بدو

 دعا.  بزنم  زنگ  نورا  به  سریع  باید.  بره  وُ  ببنده  رخت   ام  سینه  توی  از  مسخره  درد  این   تا

 برم  خواممی   گفتم  خبر  بدون  که  آخری  دفعه.  باشن  خونشون  امشب  که  میکنم

  نمیتونم  گفتم  که  عمه  به.  بودن  ساکشون  کردن  جمع  درحال  بمونم،  شب  پیششونو

 تنها  بامداد.  میدم  حق  بهش.  کشیدم  نازشو  هفته  یه  تا  نکرده  گناه   سر  کردو  قهر  برم،

 بخاطر  ولی  ببیندش  همیشه  میخواست  دلش.  براش   بود  عزیز.  بود  پسرش  تنها  از  اشنوه

 .نمیتونست من

 کنار  که  زردی  و  سفید  مسواک  به  میفته  نگام   که  بزنم  مسواک  خواممی  میرمو  توالت  به

 ! منه مسواک



  از   خودمو  یا  که  روزی  اون  از  میترسم  وُ  ره می  پیش   داره  صبرم  از  بیشتر  ماهی  عمه""

 ! اونو  یا بکشم دستش

 منم !  باشی  داشته  دوسش  نه  که  تحمل  کنی؟  تحملش  میتونی  چجوری  تو  نمیدونم

  وقتی! کنیمی  محبت بهش داریو دوسش تو احتماال که اونقدری نه ولی دارم دوسش

  از  خنده  وُ  شده  تر  جوون   سال  چهل  که  زنی.  ستدیگه  ماهی  عمه  یه  میاد  تو  خونه  از

!  میومدی  پیشش  بیشتر  تو  کاش.  دیدمی  تورو  بیشتر  ماهی  عمه  کاش.  نمیره  لباش  رو

 دلمون   مراد  به  کدوممون  هر  نمیکشیدیمو  عذاب  نفر  سه  ما  از  کدوم  هیچ  دیگه  اینجوری

  منو   اشتراک  وجه  تنها  این!  تورو  ماهی  عمه   منو  میدیدیو  مادربزرگتو  تو.  رسیدیممی

 ! ماهیه عمه

 …تو

  خواسته   تنها  دیدنت  مشترکیمو  درِش  باهم  هردو  ما  که  چیزیه  تنها  داشتنت  دوست  وُ  تو

.  خوردمی   داشت  مغزمو   موریانه  مثه  فکر  یه  گذشته  هفته  روز  هفت   تموم.  قلبیمونه 

 خواستمون   به  نفرو  سه  ما  از   نفر  دو  الاقل  ولی  نه  یا  درسته  دونستم نمی  که  فکری

 !  رو ماهی عمه وُ تو تنها. میرسونه 

 

  تا   باد  به  سپردم  آرزوهامو.  کشیدم  دست  بزرگم  کوچیکو  آرزوهای  از  وقته  خیلی  منکه

  دیگه   رونده  جا  همه  از  وُ  مونده  جا  همه  از  دختر  یه  دست  بده  وُ   ببره  خودش  با  اونارو

  پیدا   من  شبیه  درست  دختری  یه  جایی  یه   شاید  نیومد،  که  من  کار  به  آرزوها  این.  ای

 !  اومد کارش  به آرزوهام شدو

 خونشون  شب  تا  گرفت  اجازه  میشد  تر  راحت  باشه  نورا.  بیاد  امروز  خواستم  نورا  از

  …نه  من،  بامداد  نه بیرون،  بزنم  خونه  این  از  خودم  که  اینه  بخاطر  نه  درخواستم.  بمونم

 یک   بتونید  بیشتر  هم  بلکه  سال  دو  از  بعد  که  ماهیه  عمه  وُ  تو  بخاطر  تنها  وُ  تنها  اینا



  آیدای   اون  دیگه  من  دیدی؟.  کنید   سپری  باشم،  من  که  خر  سر  بی  وُ  دغدغه  بی  شبو

  میخواستم  امروز  کردمو  فکر  تصمیمم  درباره  تموم  هفته  یک  من.  نبودم  گذشته  فکر  بی

 .  کنم عملیش

  نفهمیدم   وقت  هیچ!  تو  قدیمی   اتاق.  اتاقم  توی  باال،  آوردمش  راست  یه  خونه  اومد  که  نورا

!  من  به  دادش  کردو  انتخاب  خونش  توی  اتاق   همه  این  بین  اتاقو  این  ماهی  عمه  چرا

 . نیاوردم  در سر ماهی عمه کارای از وقت هیچ

 «عکسشو ببین»

 بنظر   گنده   خیلی   که   ای  بامزه  و  تپل  پسر  به  هم  با  گرفتمو  دستش  از  رو  نورا  موبایل

  تقسیم  دسته  دو  توی  مردها  من  برای.  دوختیم  چشم  عکس،  توی  حتی  میرسید؛

 تو   فقط  بودنو  تو  شبیه   که  مردایی  و  بودن  زیاد  نبودنو  تو  شبیه  که  مردایی.  میشدن 

 ! بودی

 !« قیافش بانمکه»

 : گفت و کرد ذوق

 چند  از  شکمم  خونه  برگشتم  که  دیشب.  خندممی   فقط  کنارشم  وقتی   …آیدا  خیلی »

 «کردمی درد باهاش، خنیددین ساعت

 حال تو که جوریهمون که باشه  زندگیش توی کسی داشتم دوست. خوشحالم براش

  هم   کنار  تخت   روی  بدبختی  به  وُ  نفره  دو.  کنه  خوب   دلشو  حال  میکردی   خوب  منو  دل

 .زدن حرف برام پسرش دوست از کرد شروع. کشیدیم دراز

  بعد   …شکالت  شیک  یه  منم  داد،  سفارش  مخصوص  بستنی  یه  اون  کافه  رفتیم  اولش»

 «آیدا گرفت دستمو یهو بیرون، زدیم که کافه از …عالمه یه گفت برام خودش از

 :داد ادامه خندیدو غش غش



 

 چقدر  باز  بکن  فکرشو  … شد  گم   اون  دستای  توی  تپلی   این   به  من  دست  …بکن  فکرشو»

 «شدمه گم نیمه اون فهمیدم که بود اونجا … بود گنده اون دستای

 همونیه  آدم  شده   گم  نیمه.  گفتمی   درست  بنظرم.  کردم  فکر  نورا  آخر  جمله  دوتا  به

 . بشه گم دستاش تو دستات که

 :پرسیدم

 «سالشه؟ چند نوید»

 «بزرگتره ازم سال  هفت»

 .  باشه باال زیادی سنش میزدم حدس

 «برات؟ زیاده خیلی سنش نمیکنی فکر»

 :کرد انکار

 .«میاد بهم چیزمون همه ما …مناسبه که من بنظر نه،»

 :داد  ادامه و کرد نگام چپ چپ

 !«چیزارو این بفهمی که باشی داشته پسر دوست خودت باید»

 :کردم زمزمه شدمو بلند کنارش از

 « رفت ییدو*گا منو آخرش  ولی بودیم باهم سالیم  سه یه …داشتم اتفاقا»

  پرده   اینجوری  شخصیم  مسأله  یه  از  من  که  بود  باری  اولین  این.  کرد  گرد  چشماشو

 .کردممی برداری

 « داشتی؟ پسر دوست تو»



 : گفتم انداختمو غبغبم به بادی

 !« چی پس بله،»

 :نشست شدو بلند اونم

 «ندارم؟ خبر من چرا کِی؟»

 .«بود سالم چهارده …دانشگامه  از قبل مال»

 

 :گفت خندیدو

 !«بودی خراب بچگی از»

 :پرسید. آشوبیه چه دلم تو که میدونستم خودم فقط ولی خندیدم منم

 « وایمیستادن راهنمایی مدرسه دم که هاییپسربچه این از البد حاال؟ بود کی»

 .زدممی حرف داشتم زیادی. کشیدم پوفی

 «بود اقوام از یکی پسر نه،»

 :کردم سوال نکنه،  کنجکاوی زیادی اینکه برای گفتو اهانی

 «نمیرین؟ که جایی امشب»

 «مگه؟ چطور نه»

 « بمونم؟ شب خونتونو بیام میتونم من»

 :داد جواب زده ذوق کوبوندو بهم دستاشو

 «میاریم در بازی کس کلک  کلی صبح تا …میتونی که معلومه»

 : گفتم شدمو بلند تخت روی از



 «بگیریم عمه از اجازشو بریم پس»

 .داد قورت دهنشو آب

 حفظ  رو  معنوی  مثنوی  گلستانو  و  بوستان  کل  من  بخوای  تو  ببین   ماهیت؟  عمه  از»

 « نمیشم صحبت  هم اتعمه با ولی میکنم

  ماهی  عمه  چون  داشت   حقم.  ترسیدمی  عمه  از  اسفناکی  طرز  به  نورا.  گرفت  خندم

 !پرش توو بود  زده نافرم چندباری

 «بریم پاشو نمیگه چیزی شناخته پدرومادرتو وُ تو که حاال»

 .  کردم بلندش  زور به گرفتمو دستشو

 « میندازه عروسکا دزد توی عجوزه یاد منو ولی ببخشیدا …ترسناکه خیلی اتعمه»

 

 . واقعا نمیشد ولی کنم  اخم تشبیهش به کردم سعی. خندیدم غش غش

 «نیستا بد اونقدرام دیگه»

 : گفت. شدمی بلند که جور همون

 « بگیرتش نشده پیدا حتی مرد یه  ترشیده؟ نیستو بد»

  … ازدواجش  از  بعد  سال  یه  درست  میشه،  بیوه  سالگی  نوزده  توی  ولی  کرده  ازدواج  عمه»

 داشته  خواستگار  کلی  بودنشم  بیوه  وُ  بچه  یه   داشتن  با  که  بوده  خوشگل  اینقدر  اتفاقا

 «داده رد جواب همشون به ولی

 .شنیدم گفتنشو  « عه» پرسشی صدای

 کلی   زندگیش  توی  ماهی  عمه.  کرده  بزرگ  پسرشو  تنهایی  خودش  …چی   پس  بله»

 «سخته  و سفت یکم. نیاورد ابرو به خم ولی جان، بابام کشیده سختی



 ترسناک  ماهی  عمه  نظرش  در  بازم  اما  بشه؛  عوض  ماهی  عمه  به  دیدش   شد  باعث  حرفام

 منم.  بود  رک  شدت  به  و  داشت  تیزی  و  تند  زبون  عمه  خب.  بود   عالم  موجود  ترین

  جواب   خنده  سوخیو  با  منم .  گفت  بهم   جون  طیبه  بار  یه  اینو.  بودم  عمه  از  ملوتری  ورژن

 :دادم

 !«برسه  بریام دورو داد به خدا پس»

 : گفت بهش دید رو نورا عمه، که باری اولین

  باشه   ظریف  ایو  ترکه  باید  دختر.  ستبشکه  مثه  هیکلت  …دخترجون  بخور  کمتر  یکم»

 « بندازه فیل یاد آدمو هیکلش اینکه نه

  دم  زیاد نباید بفهمه وُ کنه جمع غرورشو های تیکه کرد، سعی  ماه یه تا بیچاره نورای

 .بشه ماهی عمه پر

  ینوه  عروسی  درمورد  بودنو  نشسته  جون  طیبه  ماهیو  عمه.  رفتیم  که  پایین  طبقه  به

 باباحاجی  خونه  چندباری.  میزدن  حرف  شد،می  ماهی  عمه  دخترعموی  که  خانم  افسر

  ماهی   عمه  جای  میخواست  دلم  گاهی.  بود  شیرینی  و  رو  خنده  پیرزن.  بودمش   دیده

 ! بکشم تنهایی بخورمو غصه  کمتر منم تا بود می مادربزرگت اون

 : گفت و شکفته گلش از گل  ما دیدن با جون طیبه

 «جان؟ مادر میخوای چیزی»

 . بود  ایستاده من پشت نگیره قرار هدف مورد  عمه سمت از اینکه برای بدبخت نورای

 

 .سمتشون رفتم زدمو لبخند

 «بشینیم پیشتون اومدیم. جون طیبه نه»



  باسن   هنوز.  خودتونید  یعنی  که  انداخت  نورا  منو  به  سفیهی  اندر  عاقل   نگاهی  ماهی  عمه

 : گفت ماهی عمه که، بود نگرفته قرار  کاناپه روی مبارکمون

 «نره  گربه مکارو روباه دوتا شما میخواین چی»

 زیرپوستی  خیلی   نورا.  بود  شده  واقعی  فیس  پوکر  تا  دو  هردومون  قیافه.  وایستادیم  سیخ

 به   نیشگوناش  درد  باالخره.  اون  منتظر  من   کنمو   باز  دهنمو  من  تا  گرفتمی  نیشگونم

 : گفتم پته تته با چربیدو انتظارم

 « بمونم؟ نورا خونه شب من هست اجازه …ام ماهی؟ عمه»

 : گفتم سریع بزنه   حرف بخواد اینکه از  قبل. انداخت نورا به بعد منو به نگاه یه عمه

  بیان   بقیه  یا  باباحاجی  پیش  بریم  میتونین  شمام  …خونه  برگردم  زود  فردا  میدم  قول»

 «پیشتون

 یکی  بقیه  با   رو  تو  که  ببخش!  بودی  تو  منظورم .  کرد  درک  بقیه  از  منظورمو  مطمئنم

 .کنه بپا قشقرق نورا چشم  جلوی ماهی عمه بیارمو اسمتو ترسیدممی ولی کردم

 میاورد   فشار  بازوم  به  جوری  یه  نورا!  مطلق  سکوت  بودو  ماهی  عمه  شد،   تموم  که   جملم

 .بشه کنده قراره بازومم گوشت ریزه یه همون کردم،می احساس که

 .کردیم سکته دور یه نورا منو شد، باز که ماهی عمه دهن

 « کنممی فکر بهش راجع»

  اونجا   یکم.  داشت  همراه  به  عمه  سمت  از  فحشی  بالفاصله  که  زدم  ریزی  جیغ  زده  ذوق

 طبقه  برگشتیم  شیرینی  چای  با  شنیدیمو  خانم  افسر  دختر  جدید  عروس  از  موندیمو

 : گفت اومدو جون طیبه بعد ساعت یه. باال

 رو مهدوی آقای نخورده  تاریکی به فردا  ولی …مادر برین که داد اجازه خانم پری ماه»

 « نباشه آخرت بار این که برسونتت میگی



 . کشیدیم جیغ خوشحالی  از جونو طیبه بغل پریدیم نورا منو

  هامو   وسیله.  دنبالمون  بیاد  دیگه  ساعت  یه  تا  که  شد  قرار  باباشو  با  گرفت  تماس  نورا

.  نبودم   زده  هیجان  بگم  میخواستم  اگه  بود  دروغ.  موندم   نورا  بابای  منتظر  کردمو  جمع

 دبیرستانیم  دوستای  خونه  به  شاید.  بودم  نمونده  دوستم  خونه  شبو  وقت   هیچ  من

  زیاد   دخترا  از  بعضی  برای  شاید.  بود  خوندن  درس  ساعتو  چند  برای  تنها  ولی  میرفتم

 دوست  کسی  با  دیر  که  منی  برای  ولی  میومد،  پیش  دخترونه  های  نشینی  شب  این

 دیگه   جای   شب  نباید  دختر  داشت  اعتقاد  باباحاجی.  نه  داشتم  زیاد  سر  باال  آقا  میشدمو

 شب  اگه  میکرد  فکر  مهدی.  بمونم  شب  نمیذاشت  گلیم  عمه  خونه  حتی.  بمونه   ای

 … تو و  برم هم ای دیگه جاهای ممکنه بمونم بیرون

  بهم   شدی  مطمئن  ازشون  که  بعد  بشناسیو  دوستامو  خونواده  که  بود  مهم   برات  تو

  ندم   یا  بدم  انجام  کاریو  بگی  بهم  مستقیم  بود   نشده  وقت  هیچ.  بکنی  الزمو  های  توصیه

 شد،می   تایید  کسی  نظرت  از  اگه.  سوسن  از  عذرخواهی  مثه.  میزدم  گندی  یه  اینکه  مگه

 . نداشت وجود من آمد و رفت برای مانعی هیچ

  شاید .  کرد  دعوت خونوادشم  حتی.  ببینه  زیاد  رو  نورا  خواست.  کرد  عمه  که  کاری  مثل

 …شاید وُ رسیده ارث به ماهی عمه از اخالقت این

 عمه  خونه  تو  اینورو  فکرم  همش.  گذاشت  قراری  بی   بنای  دلم  رفتیم  که  نورا  خونه  به

 به   گوش  مدام.  مینداختم  نگاه  ساعت  به  مدام .  نشده  چی  وُ  شده  چی  اینکه.  بود  ماهی

 رسید می  نظر  به  عادی  اینقدر  چیز  همه.  نشد  خبری  هیچ.  بودم  نورا،  خونه  تلفن   زنگ

.  میرفتم  دوستم  خونه  به  میموندمو  خونه  از  بیرون  شب  که  منه  هزارم  بار  این  انگار  که

 ! نیومد بنظر معمولی و  عجیب ای مسخره  بطرز چی همه



 شبیه  نورا.  دار  خونه  مادرشم  وُ  پیمانکاره  باباش.  داشتم  دوست  خیلی   رو  نورا  پدرومادر

! امکی  شبیه  میدونستم  منم  کاش  آقام،  دونی می.  داشتنش   وزن  اضافه  حتی  …پدرشه

 .بابام یا مامانم

  اومده  ماهی عمه  بدونم میخواست دلم  من ولی . ببینیم فیلم  شد قرار خوردیم که شام

. کردمی   پاره  داشت  دلمو  بند   بند  سوال  این   جواب  دونستن!  خونه  اومدی  تو   یا  پیشت

 تلفنو  جون  طیبه.  خونه   به  زدم  زنگ  گرفتمو  اجازه  نورا  مامان  از  نیاوردمو   طاقت  آخرشم

 .شد  نگران شنید که صدامو. برداشت 

 «شده؟ چیزی جان؟ مادر جانم»

  پس .  نبود  صدایی  هیچ.  نه  یا  میشنوم  رو  کسی  صدای  اونور  از  ببینم  کردم  تیز  گوش

 پشت  از  ماهیو  عمه  با  صحبتت  صدای  شاید  کردم  خوش  دل!  تو  پیش  بود  اومده  عمه

 :گفتم. نشنیدم اما شنوم،می دور دورا خطو

 «نیست؟ تنها که عمه خوبه؟ حالتون ببینم زدم زنگ»

 : گفت

 «گوشی؟ لحظه یه»

 .شد دور صداش بزنه حرفی بخواد کسی به انگار بعد

 « خانم پری ماه جانه، ایدا»

 .اومد صداش باز بعد. ست عمه مال دادم احتمال که شنیدم ضعیف صدای یه

 

 « بپرسه خانمو پری ماه حال میخواست …نشده چیزی جان، مادر نه»

 بود؟ کی از ضعیف صدای اون پس. نگفت ماهی عمه به اینو



 « مادر؟ الو»

 چنگ  بهش  چیزی  یه  بودو  شده  لباس  و رخت  بود،  شده  پارچه  دلم.  نمیومد   باال  نفسم

 .میزد 

 «جون طیبه جونم»

 «خوبی؟ خودت  مادر خوبیم ما»

 :کردم  زمزمه

 !«خوبم»

 . نبودم  اما

 مردمم  خونه  به  … خرابه  ماسکت  ماس  افتاد  یادم  اما  بزنم،  زنگت  خودم  میخواستم»

 « کنم تلفن که بود زشت

 : پرسیدم نیاوردمو طاقت

 «خونه؟ اومده کسی»

 : داد جواب آروم باشه، زده ذوق انگار. شد عوض  صداش تن

 «اومده جان بامداد …اومده خانم پری ماه دیده نور …مادر آره»

.  بودم  من  قبل  ساعت  چند  که  جایی  همون!  بودی   اونجا  تو.  کرد  سقوط  هلپی  دلم

 میرفتی راه ای خونه توی. کشیدم می  من که میکشیدی نفس هوایی  همون از داشتی

 . بودم  رفته من که

 شب   اون  از.  نمیاد  یادم  هم  دیدمو  بعدش  که  فیلمی  حتی.  نمیاد  یادم  بعدیمونو  حرفای

  به   موندمو  بیدار  شبو  تموم.  نمیاد  یادم  بگیرمو  تاکسی  زود  صبح   اینکه  جز  هیچی



.  کنی  فرار  ازش  نتونی  که  بدم  قرار  شرایطی  تو  تورو  اینکه  به.  کردم  فکر  یهوییم  برگشتن

 …تو  ببینمو رو تو بتونم من

  کردمو   باز  چشم  که  صبح.  میدی  نشون  خودت  از  واکنشی  چه  تو  کنم  تصور  نمیتونستم

 . شدم پشیمون بشم آماده خواستم

  دیگری   به  منو  که  بودن  آدما  بقیه  همیشه.  شدم  تحمیل  زندگیم  ساالی  تموم  من

 ! میکردم  خودم با اینکارو داشتم خودم اینبار میدادنو پاس میکردنو تحمیل

 

  خونه  با  گرفتم  تماس  برگردم  بخوام  اینکه  از  قبل  کردمو  صبر  عصر  تا.  درآوردم  مانتومو

  تعجب   رفتارم  از  خودم.  بگیری  تصمیم  نموندت  یا  موندن  برای  خودت  بودی  اونجا  اگه  تا

 ! شدم  بزرگ که  بودم گفته بهت. کردم

 خونه  وجب   به  وجب  قرار  بی  که  چشمایی  با  وُ  خونه  برگشتم  درم  به  در  و  تاب   بی  دل  با

 ! نبودی. کشیدم سرک جا همه میگشتن، تو دنبال رو

  دلم   به  و  میخراشید  گلومو  چیزی.  سوختمی  ام  سینه  قفسه.  شد   کم  خونه  اکسیژن

 .مینداخت چنگ

  اون   مثه  انگار  که  بدم   نشون  جوری  خودمو  شدم  مجبور  موندمو  عمه  دست  بغل   شب   تا

 . حالم خوش

 یک  از  بعد.  نمیاورد   تورو  اسم  وقت  هیچ  خونه  میومدی  که  اوایلی  اون.  گفتنمی  تو  از

  هم   کنار  جمالتو   جوری  یه   هم  میزد  حرف  وقتی!  زدن  حرف  تو  از  کرد  شروع  سال

 توئه،   داغ  نشین  خاکستر  دلم  میدونست  اگه  ماهی  عمه.  بگیره   آتیش  من  دل  که  میچید

  نه   سالمه  که  میخوره  دلی  درد  به  زدن  آتیش  …بزنه  آتیشش  کردنمی  سعی  حرفاش  با

 ! بود سوخته که منی دل



  مکافاتو   با  اینکه  از  بعد.  رفتیم  شام  میز  سر  ماهی  عمه   مزه  بی  شوخیای  با  و  حوصله   بی

  ذالک  وُ  غیره  و  «میکنی؟  بازی  غذات  با   چرا»  ،  «نمیخوری؟  شام  چرا»  های  جمله

.  خوندم   کتاب  نشستمو  اشلبه  کردمو  باز  رو   پنجره.  رفتم  اتاقم  به  خوردمو  نصفه  شاممو

 رفتنت  از  بعد  همین  برای.  کنه می  آزاد  خیال   فکرو  اسارت  از  منو   میخونم  که  کتاب

 که   امشب.  امشب  اال !  کنهمی  پر.  کردمی  پر  کتاب  برام  تورو  جای.  شدم  کتاب  معتاد

 دلمو  حال  نمیتونه  کتابم   حتی   که  رسیدم  کجا  به  ببین!  بودی  تو  ذکرم  و  فکر  همه

  هم   تو.  دهنمی   تسکین  دردمو  چی  هیچ  که   بودی  رسونده  منو  کجا  به  ببین.  کنه  خوب

  تنها   کردیو  دریغ  ازم  درمانتو  گذشته  سال  چند  این  توی  منتها  درمان؛   هم  و  بودی  درد

 .دردمندم  وُ خسته جون به موند دردت

 درمان   نه،  که  تسکین  خواب،   شاید  تا  رفتم  تخت  به.  پوشیدم  خوابمو  لباس  بستمو  کتابو

 ! نکنم فکر اینقدر تا بخوابونه مغزمو فقط نه، هم

  و   شد  ساطع  بالشت  روی  از  که  عطری  با  گذاشتم،  بالشت  روی  سرمو  اینکه  محض  به

  خیره  روبرو  به  تاریکی  توی  زده  وق  چشام.  نشستم  تخت  توی  سیخ  رسید،  مشامم  به

 به  انداخت  چنگ  بغض.  آمدمی  و  رفتمی  تند  تند  نفسم.  زد  می  هوا  بی  قلبم.  بود  شده

 مگه  کرد؟  فراموش  رو  بو  این  شدمی  مگه.  چکیدن می  پایین  گوله  گوله  اشکام  گلومو

 کرد؟  پاک حافظه از عطرو این شدمی

 و   دادمی   رو  بو  این  تو  گردن  فقط.  کردیمی   استفاده  تو   فقط  که  چِیرَمنی  ادکلن  بوی

 !من بالشت روی بود شده پخش عطر این حاال

 

 

!  نباشه  عطرت  از  خبری  کنمو  فرو  بالشت  توی   بینیمو  دیگه  بار  یه  اینکه  از  داشتم  ترس

  تو   از  دوری  سال  پنج   از  بعد   که  توهمی   … شدم  توهم  دچار  نکنه  اینکه  از  داشتم  ترس



  گرفته  یاد  شجاعتو  الاقل.  نبودم   ترسویی  دختر  من.  گرفته  عقلمو  و  چشم  بیخ  اومده

  کردم   گریه  زدمو  داد  زدمو  در  اونقدر  و  اتخونه  در  پشت  اومدم  که  روزی  همون.  بودم

  که  کاری  هر  با  هستو  هرچی   با  گرفتم  یاد.  نکنم  فرار  گرفتم  یاد.  گرفتم  یاد  ببخشیم،  تا

 در  وقت  هیچ  اگه  حتی!  نشه  باز  روم  به  دری  هیچ  اگه  حتی.  شدم  و  بشم  برو  رو  کردم

 ! نکنی باز بروم خونتون

  توهم .  کردم  فرو  بالشت  توی  بینیمو  کردمو  پاک  چشامو  زیر  اشک.  کشیدم  عمیقی   نفس

 ! آقامو  بوی! منو بامداد بوی. دادمی رو تو  بوی بالشتم واقعا. نبود 

 زندم عطرت تا کشیدم نفس.  کشیدم نفس بالشتو به  چسبوندم  بینیمو شبو اون تمام 

  کردمو   ناله.  عطرتو  کشیدم  نفس  کردمو  بغض.  بوتو  کشیدم  نفس  ریختمو  اشک.  کنه

 شب   بهترین  به  شد  تبدیل  شب  اون.  کشیدیو  نفس  توش  که  رو  هوایی  کشیدم  نفس

 !سال پنج از بعد زندگیم

 اتاقم   از  که  بود  هفت  یا شیش  نزدیکای  ساعت.  نذاشتم  هم  رو  چشم.  نخوابیدم  صبح  تا

 یه  باید  بپرسم،  سوالی  تونستمنمی  که  ماهی  عمه   از.  جون   طیبه سراغ برم  تا  کندم  دل

 .بالشتم روی مونده عطرت چجوری فهمیدممی ای دیگه جور

 .زد لبخندی دید، که منو. کردمی دم چایی داشت آشپزخونه توی جون طیبه

 «شدی؟ بیدار زود که داری کالس …مادر بخیر صبح»

 :دادم جواب

 «موندم بیدار نبرد خوابم …عزیزم نه»

 .نشستم میز پشت صندلی روی و

 «بخواب بگیر و بخور میکنم دم نوش دم برات مادر؟ چرا»



  که   چیزی  تنها  نداشتم،  براش  ای  ایده  هیچ .  بپرسم  سوالمو  باید  چجوری  دونستمنمی

  برای .  میشد  ضایع  خیلی  بیارم  میون  به  حرفتو  مستقیم  اگر  که   بود  این  میدونستم

 : گفتم همین

 « جون طیبه  دیروز، بود خوشحال چقدر ماهی عمه»

 . نشست مقابلم صندلی روی اومد، ریختو چایی دوتا جون طیبه

 «سال چند بعد اش خونه بود اومده اش نوه باشه، خوشحال بایدم مادر، آره»

 

 :گفتم کردمو شوخی

 «میموندم  نورا خونه شب میرفتمو زودتری میدونستم،»

 : داد جواب مهربونی  با کردو اخمی

 « عزیزین هردوتون …مادر ُمهمین  هردوتون شما»

 . شدم تلخ

 … مهمه  همه  برای  بامداد  … جون  طیبه  باشیم  روراست  هم   با  بیا  …بامداد  اندازه  به  نه»

 « ام  طفیلی فقط من …عزیزه همه برای

 . زندگیمی  توی ایدیگه  آدم هر از مهمتر منم برای  که نگفتم دیگه و

  دستای   توی  دستمو.  نشست  کنارم  اومد  شدو  بلند  دلسوزی  با  و  کرد  گرد  چشماشو

 .زد ضربه دستم پشت به مالیمت با چندبار گرفتو اشچروکیده

 «بمونه؟ شب که دیده کی دیوونه، نخور غصه»

  اون .  انداخت  تو  منو   سر  توی  اون  رو  شاملو  شور  اصال.  بود  شاملو  عاشق  جون  طیبه

 !بشیم عاشق اصال چطوری. بشیم شاملو عاشق چطور داد یادمون



 :داد  ادامه

  تو   با  زندگی  شده  توونش  کردیو  اشتباه  که  نکن  نگاه  عزیزی،  خونواده  همه  برای  تو»

 !«شده تموم اینا همه میبینی که میاد روز یه …پیرزن

 :پرسیدم کرده بق

 «گذشته سال  پنج االن دیگه؟ کی»

 «میبخشنت ناخواه خواه همه ببخشدت که بامداد …الزمه زمان»

 : زدم لب انداختمو پایین سرمو

 «بخشتمنمی وقت هیچ بامداد»

 :داد جواب زدو لبخند

 « بده زمان بیشتر یکم! مادر نیست سنگ از که دلش»

 

  خوردمو   چاییمو.  کنه   درست  دمنوش  برام  تا  رفت  و  شد  بلند  کنارم  از.  دادم  تکون  سری

 .زدم دریا به اومدم، آشپزخونه به بخاطرش که سوالی پرسیدن برای دلمو

 «خوابیده؟ من اتاق توی بامداد دیشب جون، طیبه راستی»

 .سمتم برگشت

  خودش  اتاق   تو   گفت  ولی  کرد  آماده  براش  پایینو  اتاق   خانم  پری  ماه  …مادر  آره»

 !« خوابهمی

 خودت؟ اتاق

  گفتم،   جون  طیبه  به .  شدم  مرگ  ذوق!  تو؟  از  مونده  بجا  اثاثیه  اسباب  با  من  اتاق  همون

 خودش   پخشه  بالشت  روی  که  عطرت  بوی.  اتاق  توی  برگشتم  سریع  نمیخوامو  دمنوش



 کشیدمو  بالشت  روی  بینیمو.  ام  خسته  چشمای  برای  اوره  خواب  خودش.  بخشه   آرام

 .دیدم تورو خواب و بستم چشمامو

.  بود   موبایل  جعبه.  دستم  داد  جعبه  یه  ماهی  عمه  برگشتم  دانشگاه  از  که  بعد  روز

 مشکی سون ایفون اپل دیدن  با. بازار  تو  بود اومده تازه که بود آیفون  مدل جدیدترین

 یه   برام  که  بازار  بود  رفته  کی  عمه  نمیدونستم.  کشیدم  خوشحالی  از  جیغی  دستم  توی

  برام   تا  میکردم  التماسش  هفته   دو  که  ای  ماهی  عمه  از  اصال.  بخره  عروسکی  همچین

 نورا  به  کلی   موبایلم  با.  رفتم  صدقش  قربون  بوسیدمشو  کلی.  بود  عجیب  بخره  موبایل

 ابرا  تو  انگار  …تومن  میلیون  یه  به  رسید  ماهیانمم  جیبی  تو  پول  ماه   اون  از  تازه.  دادم  پز

 خوابیدم می  تختی  توی  بعدش  شب  و  نورا  خونه  میرفتم  دوبار  ای  هفته  من.  میکردم   سیر

 شب بیادو باید هم نورا که داد حکم عمه بعدش هفته سه دقیقا. بودی  خوابیده تو که

 به   دقیقا  حرفش،  بود  عجیب.  خونشون   بری   نمیدم  اجازه  دیگه  وگرنه  بخوابه  ما  خونه

 ! جیبیم تو پول افزایش آیفونو خرید اندازه

. قراره   چه  از  قضیه  بفهمم  تا  وایمیستادم  فالگوش  مرتب  بعدش  روزای  ولی  نیاوردم  نه

 !شدم ملتفت بعدش روز سه تقریبا اینکه تا

  توی   از  رو  ماهی  عمه   کردنای  پیس  پیس  صدای  که  میومدم  پایین  ها  پله  از  داشتم

 کامال  حرف  یه  داره  یعنی  کنهمی  پیس  پیس  اینجوری  وقتی.  شنیدم   آشپزخونه

 .بشنوم نباید من یعنی که میزنه جون طیبه به  محرمانه و خصوصی

  به   ولی  بود  سخت   یکم  شنیدن  اولش.  بهش  چسبوندم  گوشمو  ایستادمو  دیوار  پشت

 . شد تر واضح برام حرفاشون کردن، عادت گوشام اینکه محض

 !«شده استخدام خونشم کنار دبیرستان یه توی انگار»

 :اومد جون طیبه صدای بعدش

 « کار؟ برای بره  جا سه الزمه حاال»



  براش   رفت  خرابه  موبایلش   دید  تا  ندیدی  بده؟  خانمو  فر  و  قر  خرج  کی  نکنه  کار  اگه»

 حسابش  به  پول  بیشتر   ای  بهانه  به  به  که  ماهم  هر  خرید؟  میلیونی  چند  گوشی

 « فرستهمی

 !« وظیفشه اینکار خب  ام طرفی از. خانم پری ماه محبتیه، با پسر بامداد»

 .برد  باال صداشو ماهی عمه

  بامداد  دوش  روی  از  تنه  یه  بودو  وظیفه  هرچی   کرد  که  کاری  با  آیدا  ای؟  وظیفه  چه»

 به   حواسش  کمال  شد،  قرار  …آیدا  مقابل  در  نداره  ای  وظیفه  بچه  اون.  انداخت  پایین

 « چیکارست؟ بامداد  وسط این باشه، مادر  و پدر بی بچه این

 :اومد بحرف دلجویانه جون طیبه

  چیو   همه  که  نداشت  تقصیری  هم  بچه  اون  …نشده  صاف  آیدا  با  دلت  هنوز  میدونم»

 ...« شنا همون رسم به بامدادم …میکنین خراب سرش دارین

 کسی  میدونستم  میمردمو.  میمردم   داشتم.  بدم  گوش  حرفاشونو  الباقی  تا  واینستادم

 مشت  اونقدر  خورد،  زخم  اونقدر  که  روحی!  کنه  جمع  روحمو  گندیده  جسد  که  نیست

  گریه !  بود   نمونده  براش  جونی  دیگه  که  بودن  افتاده  جونش  به   اونقدر  خورد،  لگد  و

  شکایتی  وُ گله هم خدا به.  نکردم هم عزاداری مردم روح  برای … قطره یه  حتی. نکردم

 !میگم تو برای گفتم، تو برای فقط نیستو و هست هرچی. نکردم

  از   باری  بتونم  شاید  اینجوری.  کار  سر  برم  بهتره  شاید  کردم  فکر  برگشتم  که  اتاقم  به

 . میده عذابم هنوزم. میداد عذابم بودن تو بار سر اینجور. بردارم دوشت روی

 سختی   داری  هنوزم  میکنم  فکر  چرا  من؟   بخاطر  کشیدی  سختی   همه  این  چرا

 عذاب؟ الهه هستم؟ چی بودم؟ چی تو برای من کشی؟می



 بدن،  هم  دانشجو  دختر   یه  به  البته  و  کنم  پیدا  ماهی  عمه  چشم  از  دور  بتونم  که  شغلی

 خیابون   توی   فروشی  کتاب   یه  توی  تونستم  باالخره  تا   کشید  طول  ماهی  چند.  بود  سخت

 . خریدم چی  که یادمه حقوقمو اولین. کنم پیدا کار انقالب

  بدن  و  سر   شاپو  مسواک،  سرویس،  برای  پالستیکی   دمپایی  چرم،   روفرشی  دمپایی

  میکنی،   استفاده  تو  میدونستم  که  شیوی  افتر  و  تراشی  ریش  ماشین  حوله،  مردونه،

 ماه   حقوق   کل  این   …تو  برای  مردونه  ای  خونه  تو   شلوار  و   بلوز  ست  یه  زیرپوشو  شورتو

 . داشتم ذوق تکشونم تک خرید برای. کردم خرج تو برای همشو بودو اولم

 شورتی   وُ  حوله  بمونم،  پیشش  بعدشو  دوشب  و  نورا  خونه  برم  اینکه   از  قبل  ساعت  یه

 :برات نوشتم یادداشتم یه. تخت روی گذاشتم خریدمو برات که

 «آیدا... دراوره دوم کشوی  داخل شلوارت و بلوز»

 فکر  چی   خودت  پیش  ممکنه  دونستمنمی.  باشه  تونهمی   چی  برداشتت  دونستمنمی

  همه   چیزو  همه  وقتشه.  کنم  کاری   تو  برای  هم  من  وقتشه  میکردم  احساس  ولی   کنی

 !تو سمت ندم هل بدبختیامو

 یکبارم  حتی  ولی  زدم  حرف  ماهی  عمه  جونو  باطیبه  مرتبه  چندین  روز  دو  اون  توی

 :نگفت یکیشون

 !«بزنه حرف باهات میخواد بامداد دستت گوشی»

 جلوی  نمیتونستم.  بگیرم  دلمو  جلوی   تونستمنمی   ولی   آقا  میدونم  بود،  زیادی  توقع

 .بگیرم بودنو  تو درمورد همشون که خاممو پردازیای خیال

 که  هایی  وسیله  از  تو  ببینم  تا  دویدم  خواب  اتاق  به  فورا  برگشتم  که  روز  دو  از  بعد

 .نه یا  کردی استفاده خریدم

 .کردم گریه زار زار افتادمو زمین روی شدم، که خواب اتاق وارد



 ********** 

 که  هایی  وسیله  از  تو  ببینم  تا  دویدم  خواب  اتاق  به  فورا  برگشتم  که  روز  دو  از  بعد

 .نه یا  کردی استفاده خریدم

 ناراحتی  از  اینکه  نه .  کردم   گریه  زار  زار  افتادمو   زمین  روی  شدم،  که  خواب  اتاق  وارد

 جالباسی   روی  شلوارتو  بلوز  ست  و  حوله  دیدم  اینکه  از.  من  بامداد  نه  آقام،  نه  …ها  باشه

 تو،  اینکه.  میریختم  اشک  گوله  گوله  اونجوری  داشتم  گذاشتی  من  شال  وُ  مانتو  کنار

 که  اسبابی  از  کردیو  خرج  مرحمت  گذاشتی،  من  سر  منت  کردی،  بزرگی  من  عزیزدل

 .گریه زیر زدم زیاد خوشی از کردی، استفاده کردم، تهیه برات من

 جالباسی  تا  لرزون  پاهای  با  شدمو  بلند.  هستم  هنوزم  بودم،  احمق!  میدونم  بود،  احمقانه

 میتونستم  چقدر.  میداد   عطرتو  بوی.  بوییدم  گرفتمو  مشتم  توی  بلوزتو.  رفتم  پیش

 حضورتو   که  باشم  خوشبخت  میتونستم  چقدر!  میکشم  نفس  عطرتو  که  باشم  خوشبخت

 . باشم داشتم اتاقم توی نبودم، که وقتایی

 برات  من  که  کاغذی  همون.  افتاد  تحریرم  میز  روی  کاغذی  به  چشمم  که  برداشتم  بلوزو

 . بود بودم، گذاشته یادداشت

 : بودم نوشته

 «آیدا... دراوره دوم کشوی  داخل شلوارت و بلوز»

 :بودی نوشته زیرش خوشی خط با

 « بامداد... ممنونم»

 کاغذو .  نشد  بشه  محو  شاید  چشام  جلوی  از  قشنگ  توهم  این  تا  زدم،می   پلک  هرچی

 برگشتم  دوباره  زدمو  آب  صورتم  به  بار  چند  سرویس،  سمت  دویدم  و  گذاشتم  میز  روی



  جیغ   کلمه  دو  اون  دوباره  دیدن  با.  شه  خیس  مبادا  تا  برنداشتم  کاغذو.  اتاق  توی

 . پریدم هوا توی کشیدمو

 :میگفتم و خوشی از میزدم داد

 !«زد  حرف باهام بامداد زد، حرف باهام داد،بامداد جوابمو بامداد»

  بهشون   دادم  و  جیغ  بخاطر  باید  وگرنه  نبودن  ماهی  عمه  جونو  طیبه   که  آوردم  شانس

 همونجا  دقیقه  چند  نمیاد  یادم  ساعت  چند  نمیاد  یادم.  دادممی   پس   جواب  کلی

  چیز   یه  مثه  کاغذو  که  میاد  یادم  قشنگ  اینو  ولی.  زدم  زل  دستخطت  به  وایستادمو

 . گذاشتم حافظ کتاب الی احتیاط با مقدس و ارزشمند

  جلوی  بلوزتو  و  تخت  روی  کشیدم  دراز  شال  شلوارو  وُ  مانتو  با   برداشتمو  بلوزتو  بعد

  کلماتو   اون  که  کردم  فکر  ای  لحظه  به  کشیدمو  نفس.  کشیدم  نفس  هی  و  گرفتم  دماغم

. بود   تنت  شلوار  و  بلوز  اون  که  کردم  فکر  ای  لحظه  به  کشیدمو  نفس .  نوشتی  من  برای

 .  دادم امید خودم به خوب روزای اومدن برای کشیدمو نفس

 برگشته  کی  جون  طیبه  و  ماهی  عمه  نمیدونستم.  گذشت  منوال  همین  به  ساعتی  چند

  تا   زد  صدام  جون  طیبه .  برگشتن  بود  شده  شب  که  بودن  رفته  کجا  اصال  خونه،  بودن

 داشت  حق.  بود  شکفته  گلش  از  گل  عمه  شام  سرمیز.  برم  پایین  طبقه  به  شام  برای

  خدا   و  تو  حضور  به  میشه  خالصه  ما  زندگی   وُ  ما  شادی.  بود  خوشحال  من  مثل

  که   بزرگی  لقمه  وسط!  میاد  ما  سر  بالیی  چه   نباشی،  تو   اگه  نمیبودی  اگه  دونستمی

 :پرسیدم بودم گرفته

 !« رفتین کردینو چاقچور چادر کجا خانما»

 : داد جواب ماهی عمه

 !«خونشون  ظهر فامیلو همه بود کرده دعوت بود، اومده آلمان از بیک دختر»



 :پرسیدم  بود؟ رفته ماهی عمه با بامدادم یعنی

 «داره؟ دخترم خان بیک مگه»

 :داد جواب جون طیبه

  بزرگ   از  بعد  که  موندن   ایران  پسرا  فقط  …رهمی  مادرش  با  طالق  از  بعد  دخترش»

 «خواهرش و مادر پیش رهمی امیرعطام  وُ میشه موندگار امیرطاها شدنشونم

 : گفتم و دادم تکون سری

 نه  مادرشونو وُ دختره ولی یادمه امیرطاهارو  وُ امیرعطا»

 : گفت و گذاشت دهنش توی سبزی ماهی عمه

 .«گرفتن طالق هم از که بودی بچه خیلی  تو»

 :پرسهمی جونو طیبه سمت کنهمی رو بعد

 «بود؟ سالش چند گلوریا ها موقع اون»

  مهد   گلوریا  بود  اول  کالس  بامداد  میاد  یادم   …تره  کوچیک  سالی  دو-یکی  بامداد  از»

 «رفتمی کودک

 :پرسید شک با ماهی عمه

 «مطمئنی؟»

  واسه   یادمه  بودم،  رفته  بامداد  مدرسه  خرید   واسه  که  گلبهار  با  خودم  …دیگه  آره»

 «کودک مهد رهمی اونم که گفت و خرید پرت و خرت گلوریام

 :پرسیدم و پریدم صحبتشون میون

 «برگشته؟ فرنگ از خانم گلوریا این داره شمایلی و شکل چه حاال»



 : داد جواب ذوق با جون طیبه

  … برده  ارث  به  مادرش  از  سبزشو  چشمای  بورو  موی  خوشکلیو  …مادر   آفتاب   پنجه  مثه»

 ...«نوشته  میز چیز کلی وُ داره چی چی …دکترای میگفتن

 :بریدم  حرفشو خنده با

 « نوشته؟ چی میزِ چیز چی؟ چی دکترای»

 :داد جواب درمونده جون طیبه

 !«میگه  چی  میفهمید  بامداد  فقط  …نفهمیدم  من  میگفتن،  خارجکی  مادر  دونممی   چه»

  پرسیدن  برای  مغزم  توی  سوال  کلی.  شد  جلب  توجهم  تموم  بامداد  اسم  آوردن  با  دوباره

 آهانی  فقط  همین  برای.  شد می  تو  به  مربوط  چون  بپرسم  نمیتونستم  ولی  رفت؛می  رژه

  بین   این .  گذشت  اشاحسنه  وجنات  وُ  گلوریا  محور  حول  میز  پای  صحبتای  بقیه.  گفتم

 دارن   روم  پیش  که  نمیاوردم  روم  به  اصال  کردمومی  رد  چیزو  همه  خنده  شوخیو  با  منم

 میزدن  حرف   تو  از  که  بودم  نشسته  جایی  که  همین!  میزدن  حرف  تو  از  درمیون  یکی

  باید   امروزو  اصال.  شدمی  محسوب  تر  العادهفوق  روز  یه  توی  العاده  فوق  مکالمه  یه  برام

 !کنم حساب گذشته سال پنج  این کل از  جدا روز یه عنوان به

 عمه  ببرم،  آشپزخونه  به  جون  طیبه  با  و  کنم  جمع  بشقابارو  خواستم  شدو  تمام  که  شام

 :پرسید ماهی

 «خریدی؟ بامداد برای تو شلوارو بلوزو اون»

 : دادم جواب کردمو هول

 « بله»

. میدیدم  قلبش  ته   از   رو  مهربونی  و   غرور  نگاهش  تو  بار  اولین  برای  بود  مالیم  نگاهش

 ! آورد زبون به من جلوی اسمتو بار اولین برای



 : گفت و زد لبخندی 

 !«ای سلیقه خوش اینقدر نمیدونستم... بود اندازش ... میومد بهش»

 :پرسیدم شده سرخ کمی و  دستپاچه. کردم ذوق

 « بود؟ اش اندازه»

 :زد لب و داد تکون سری

 « سایزشو؟ دونستی می کجا از آره»

 همین  خاطر  به  میده،   نشون  خودش  از  واکنشی  چه  بگم  راستشو  اگه  دونستم  نمی

 .بگم دروغ دادم ترجیح

 دیدم  رو  آقایی  یه  مغازه  توی  رفتم.  قدیم  به  نسبت  باشه  شده  پرتر  یکم  زدم،  حدس»

 «براش خریدم  آقا اون سایز با. بود قوارش قدو هم که

  بابات،  عین  شده  هیکلت  که  شنیدم  جون  طیبه   و  خودش  صحبتای  از  که  نگفتم  دیگه  و

  تا   بردم  مغازه  به  برداشتمو   تو  بابا  های  شلوار  بلوز  از  یکی  که   نگفتم  اینم.  بهروز   آقا   عین

 . بخرم ای خونه تو لباس برات

 دوباره   میشد؟  سرد  نگاهش  دوباره  کرد؟  می   کار  چی   میگفتم  راستشو  اگه  نظرت  به

 زمستونش؟  توی مینداخت منو  دوباره بست؟ می یخ چشاش

  بهارو   زمستونیمون  های  سال   از  بعد   ما!  کردیم  پیدا  بهارو  سالها  از   بعد  خونه  این   توی  ما

  دیدی؟   ما  به  شبیه  های  آدم  حاال  تا  میگن؟  چی  ما  به  شبیه  آدمایی  به!  کردیم  پیدا

  نفر؟ سه  ما به شبیه آدمایی

 هم  بار  یک  برای  ما !  رونده  جا  همه  از  یمونده  جا  همه  از  آدمای  …ماهی  عمه  تو،  من،

  زندگیت،   توی  من  مثه  یکی  وجود  دغدغه  بدون  شده  حاال  تا  بودیم؟  خوشبخت  شده  که



  زندگیت   توی  منی  اگه  کردی  فکر  حاال  تا  بخوابی؟   راحت  آرومو  بذاریو  بالشت  روی  سرتو

 باشی؟ خوشبخت تونستیمی نبود،

 ! آقام نبودم جهنم جز هیچی تو برای که من از آخ

  راه   فقط  که  خالی  چمدون  یه  با  بلند،  خیابون  یه  توی  سرگردونیم  آدمهای  شبیه  ما

 برای  زندگی!  موندن  برای  رو  جایی  نه  باشیمو   داشته  مقصدی  نه  اینکه  بدون  میرن

  توی   ما  پای  هم  وُ  شده   متوقف  ایستگاه  یه  توی  ماها  زندگی.  نشده  تموم  ما  مثه  آدمایی

 ! نمیکنه  حرکت خاکی بلند جاده این

  فهمیدی  تو  اگه.  نرسیدم  نتیجه  به  کردمو  فکر  نفر  سه  خودمون  به  رو  زیادی  شبهای  من

  میبینم   که  قدری  همین   فعالً.  بدونم  جوابشو  دارم   دوست!  بگو  بهم  جوابشو  روزی  یه

  می   که  قدر  همین.  کافیه  برام  نیست  گذشته  خشک  و  سرد  آدم  اون  دیگه  ماهی  عمه

 اتفاقات  از  میزنینو  حرف  همدیگه  با  میشینینو  همدیگه  کنار  شب  هر  نفر  دو  شما  بینم

 تدریس   از  تو  وُ  میکنه  شکایت  تو  به  من  دست  از  ماهی  عمه  کنین،  می  صحبت  روز  طول

 .میکنه  آروم آشفتمو خیال این، خونه یه توی که راحت خیالتون زنیو می حرف

 : گفت و داد تکون تایید نشونه به سری نشست ماهی عمه لبای روی رضایت لبخند

 فیسان   چوسان  و  اَتَینا  خرج  پوالتو  همه!  بخر   براش  بازار  رفتی  اگه  بازم!  کردی  خوب»

 !« نکن خودت کردن

 بهم  همیشه   مثه  وُ  دوباره  شاید  میکردم  فکر.  زدم  صدا  اسمشو  اعتراض  با  مو  برچید  لب

 اتاقشو  توی رفت! اتاقش تو رفت و شد بلند میز سر از لبخند یه با ولی بگه؛ بیراه و بد

 ! شده  شروع نفر سه ما برای زندگی، توی جدیدی دوره نفهمید

 ******** 

 چیزهایی  و  تو  به.  تو  به  شد  داده  اختصاص  بعدم  هایماه  حقوق  تمام  ماه،  اون  از  بعد

 داشته  نیاز  میکردم  فکر  که  چیزی  هر  برات  ماه  هر.  خونه   توی  باشی  داشته  باید  که



 ماه. تو اون گذاشتم لباساتو تمومه خریدمو کمد برات آخر ماه این . میخریدم رو باشی

 که نمیشد! خریدم میکردیو استفاده ازش تو بودمو عاشقش که  چیرمنی ادکلن قبلش

 یاد  منو  که  عطری.  باشه   همراه  باید  همیشه  عطرت.  بیرون  بزنی  خونه  از  عطرت  بدون

 .میندازه تو

  باشه   اگه بندازه؟ یادش  رو تو چیرمن، عطر که هست زندگیت توی هم ای دیگه کس

 نیست   این  منظورم!  خودتو  هم  داره  تو  عطر  هم  احتماالً!  میشه  حسودیم  بهش  من

 داشته  نظر  بهشون  تو   که  فامیل  توی  دانشگاه،  توی  خیابون،  توی  هستن،  دخترایی

  هم  باهات  بیننتو  می  اونا  که  اینه  حداقلش.  نیست  این  منظورم  نه،  عزیزم،  نه  باشی،

  بدبخت منه مثل نه! عطرتو  هم باشنو داشته میتونن واقعیتو خود هم  اونا. میشن کالم

 ""!سهممه عطرت فقط که

 جدید   مسواک  یه  براش  فرصت   اولین  که  کنم   می   فکر  این   به  و  میزنم   مسواک  دندونامو

  الو .  میگیرم  رو  نورا  شماره  موبایلو  سراغ  میرم  راست  یه  بیرون  میام  که  توالت  از.  بخرم

 :میگم  میکنه که

 «پیشت؟ بیام این خونه شب»

 :میده جواب وُ کشهمی  جیغی زده هیجان

 « دنبالت بیایم سریع شو آماده هستیم خونتون نزدیکه بابا با اتفاقا آره»

  میام   میگیرمو  سرسری  دوش  یه.  حموم  توی  میندازم  خودمو  کنمو  می  خداحافظی

 می   جمع  کتابامو  اول   خیس  موهای  با  همونجور.  ندارم   کشیدن  سشوار   به  عادت.  بیرون 

  کنی  گرم   ست   و  حوله.  بامداد   کمد  سراغ  میرم  بعدش  میدمو  قرارشون  کوله  توی  کنمو

  از  شورت  یه.  زیرش  لباس  کشوی  سراغ  میرم  بعد  برمیدارمو  خریدمو   براش  تازه  که

  اتاقم   در  که  میزارم  تخت   روی  براش  همیشگی  عادت   به  مرتب  و   کنم   می   خارج  توش

 .میگیره  قرار  در چوب چهار توی نورا هیکل وُ میشه باز



 «که  نشدی آماده سالم»

 :میگم و میدم سالم

 !«بعدش ربع یه نه باشید، اینجا دیگه دقیقه  بیست بود قرار»

 :گهمی  وُ  میزنه  سیب  از  گازی.  داده  بهش  جون  طیبه  معلومه  که  دستشه  توی  سیب  یه

 پول  میذاشتم  بود  حقت...  دنبالت  اومدیم  صوتی  فوری  که  باشه  خداتم  از  یارو  هوی»

 «بدی اسنپ

 به   نورا.  بیاره   حموم  توی  از  سوتینمو  شورتو  میگم  نورا  به  میکنمو  باز  دورم  از  حولمو

 اومدن   با  میشه  همزمان  پوشیدنم  شورت.  دراور  سمت   به  من  وُ  رهمی  سرویس  سمت

 : خواممی نورا از میندازمو شونم رو   سوتینمو بندای. نورا 

 « ببند برام سوتینمو»

  برای   که  لوازمی  کنار  تخت  روی  میندازه  کثیفمو  سوتین  و  شورت  وُ  کشهمی  پوفی

 :میگه  شوخی به بودمو کرده آماده بامداد

 توی  مرد  یه  اونوقت  داری  سن  سال  ۲۴...  ببندم  برات  سوتین  که  نیست  من  وظیفه»

 «بگیره عهده به خطیرو وظیفه این  که نیست زندگیت

 :میگم خنده با

 « خانم پتیاره گذاشتم تو عهده به خطیرو وظیفه این  که باشه خداتم از»

 :میدم ادامه میندازمو  بامداد حوله کنار افتاده سوتین و شورت به نگاه نیم یه

 «جون طیبه دست بده پایین  ببر …نذار اونجا اونارو»

 :میگه ای  منزجرکننده حالت  با و کنهمی ریز چشم

 « بشورن؟ سوتینتو شورتو بقیه میدی اونوقت داری نوحو خر سن کشینمی  خجالت»



.  نمیاد  بدم  منم!  بزرگترم  ازش  سالی  چهار  کنه  یادآوری  بهم  گاهی  میاد  خوشش  نورا  کال

 دست   این  از  انتقام  برای  اونم  کردمو  اذیتش  خیلی  سنی  تفاوت   سال  چهار  این  با  درواقع

 .بندهمی نافم به زیاد آمیز تحقیر حرفای

 : میدم جوابشو تفاوت بی

 « اصال نه»

 « پس  سرت تو خاک»

 شلوار   دکمه  حالیکه  در.  میارم   در  توش  از   پیراهن  یک  جینو  کنمو  می  باز  کمدمو  در

 :میگم میبندم، جینمو

 « تپلی جوجه کن حفظ بزرگترتو احترام»

 :گهمی منو سمت  میاد. خندممی و

 « بیا در رنگی کونم تو برو بیا»

 حالت   یه  با  مدادو  با  کمد  روی  روبه  وایساده  که  میبینم  رو  نورا   میپوشمو  پیرهنمو

 :میزنه  لب  که  میپوشم  مانتومو.  میکنم  فکر  دارم  یعنی  مثال  که  کرده  ریز  چشم  ایبامزه

  تو   عمه   پسر  میگم.  یکیه  سکسیمون  استاد  این   وُ  تو   عمه  پسر  اسم  که  جالب   چقدر»

 «هاته؟ استادمون  اندازه به هم

 پسرعمه   بگم  بهش  االن  اگه.  میشه  خشک  داره  قرار  جالباسی  روی  که  شالی  روی  دستم

 میده؟  نشون واکنشی چه خودش از نفره یه سکسیمون استاد منو

 خودش  بعداً اگه. نه یا بگم بهش باید نمیدونم. میزنم زل گلبهیم شال به منگ و گیج

  تموم   که  نمیخواد  دلم  هم  طرفی  از  ولی  میشه؛  بدتر  خیلی  چی  همه  موقع  اون  بفهمه

.  نیست  وقتش  االن  کنم  می  فکر  فقط  نخوام  اینکه  نه.  دایره  روی  بریزم  براش  زندگیمو

 :میگه باز که ست دوخته  همدیگه به لبام



 «شما؟ بامداد  شکلیه چه توام با  پتیار ندادی جوابمو»

 :میزنم لب سخته خودمم برای شنیدنش  که صدایی با

 !« ان یکی»

 :پرسهمی باشه نشده منظورم متوجه که انگار عادی خیلی

 « یکین؟ چی»

 گفتن   چقدر  که.  بده  حالم  چقدر  که  ندم  نشون   کنم  می  سعی.  باشم  آروم  کنم  می  سعی

  موردش   در  نورا  همیشه  که  ایه  عمه  پسر  همون   مون،  ادبیات  استاد  الوند  بامداد  اینکه

 : میگفت و جونم به میزد غر

 براش  میشی  حاضر  جوری  چه  میخوابه؟  تخته  روی  عمت  پسرم  نمیاد  بدت  آیدا  اه»

 «لطفاً نباش چندش اینقدر! آخه؟ کنی آماده  زیر لباس و حوله

 :میدم جواب و میاد بیرون چاه ته از صدام

 !« پسرعممه الوند،همون بامداد»

  نمیگه   چیزی.  کنم  می   حس  صورتم  روی  نگاهشو  سنگینی  ولی  نمیکنم  نگاه  بهش

 ترسناک  میکنن  سکوت  آدما  وقتی.  بگه  چیزی  یه  کاش.  میکنه  نگام  فقط  وُ  کرده  سکوت

 .کرد نگام و کرد سکوت. کرد نگام فقط. نگفت هیچی که بامداد مثل میشن،

 :میگه تعجب بهتو با بعد

 !« نه؟ دیگه کنی می شوخی داری»

 .«نه: »کردم زمزمه آروم

 :میزنه  داد سرشو توی میندازه صداشو

 «بگی؟ بهم اینو باید االن پتیاره خراب توئه»



 :گهمی کشدار قبل از  بلندتر و میکنه مکث

 «االن؟»

 حالت  کردم  می  فکر   که  چیزی  از.  میشم  خیره  ش  قیافه  به  و  کنم  می  جرأت  بالخره

 : میزنه   غر  وُ  میشه  کفری.  میگیره  خندم  ولی   نیست  خودم  دست.  تره  دار  خنده  صورتش

 « عوضی؟  آشغال داره خنده چی»

 : میدم جواب خندم میون

 « قیافت»

 :میگه  و میده فشار هم به لباشو حرصی

 « فیس کیری حرومزاده بخند عمت به برو»

 کیفمو  سریع.  بیرون  میزنه  اتاق  از  آورده  جوش  حسابی  که  هم  نورا.  میخندم   بیشتر

 :میپرسه نگرانش قیافه با جون طیبه ها  پله پایین. دوم می سرش پشت و برمیدارم

 «شد؟ دعواتون مادر؟ شده چیزی»

 :میدم  جوابشو خنده با

 !«نیست چیزی دلم عزیز نه»

 گله   زدش  بیرون  حدقه  از  چشمای  با  و  برمیگرده  داشت  قرار  ورودی   در  دم  که  نورا

 :کنهمی

  بعد ...  عمشه  پسر  استادمون،  الوند  بامداد  میگه  داره  تازه  خانوم  نشده؟  چیزی  چطور»

 رو  چیزی  همچین  یه  گلستان  و  گرمابه  رفیق  به  افتاده  یادش  تازه  رفاقت  سال  چهار

 « بگه

 :میگم میخندمو بیشتر



 «چهارسال نه نیم و سال سه»

 سردرگمی   با  منو  سمت  میچرخونه  گردنشو  اومده  بیرون  پذیرایی  از  که  ماهی  عمه

 :میپرسه

 « نگفتی؟ هیچی بامداد باره در نورا توبه»

. نبوده  ای  خنده  لبان   روی  اصال  انگار  که   جوری  یه.  میشه  محو  لبام  روی  از  خنده

 ای   دیگه  حرف  که  کنم  می  نگاش.  ماهی  عمه  به  میزنم  زل  بیچارگی  با.  میکنم  وحشت

 .نبود وقتش االن ولی میگفتم نورا به چیزو همه بعداً خودم. نزنه 

 :میکنه اشاره و میزنه  پوزخندی نورا

 !« کردی قایم ازم رو چیزی همچین چرا که عجیبه براش هم  ماهی عمه... ببین»

 در  مقابل  دقیقا  که  دوم  می  سرش  پشت.  بیرون  میزنه  خونه  از  و   میکنه  باز  درو  بعدش

 .میشم متوقف ماهی عمه صدای با ورودی

 «نگفتی؟ بهش بامداد از چیزی چرا»

 نگاه  که   صورتش  به  و  باال  میگیرم  سرمو.  سمتش  میچرخم  پایین  سر  با  میبندمو  پلکامو

  با   و  میدم  بیرون  رو  نفسم!  عصبانیه  و  ناامید  متعجب،  اندازه  چه  تا  میبینم  کنم،   می

 : میگم ضعیفی صدای

...  االن  نه  فقط   بگم  بهش  بود  قرار.  کنم  پنهانش  ابد  تا   بتونم  که  نیست  کسی  بامداد»

 !« میکنم تعریف چیزو همه براش وقتش به حاال

 :پرسهمی خشکی لحن و تمسخر با بالفاصله چون بکنم حرکتی نمیده اجازه

 « داد؟ طالقت بامداد که  وقتی کیه؟ وقتش»



 وامصیبتاه  قلبم.  کشهمی  سوت  مغزم.  میشن  میخ  زمین  کف  به  مردمکام.  میشم  الل

 .میشه حبس نفسم. میخوره پیچ دلم. میده سر

 :میده ادامه بدجنسی کمال در

  برات   کاری  همه  که   بچه  اون  …بده  انجامش  که  میگم  بامداد  به  من  میخوای  اینو  اگه»

 « …روش ام یکی این …میکنه وُ کرده

 : زنممی لب و میارم باال سرمو پریده رنگ صورت با

 ...« عمه»

  اومده   یادش  چیزی  انگار  که  دارهبرمی  قدم  یه.  کنهمی   بهم  پشتشو  بدمو  ادامه  نمیذاره

 :ایسته  می باشه،

 !« میزنه باال آستین براش داره گلبهار.  بود گرفته تصمیمو این خودشم که هرچند»

 :کنهمی  شلیک آخرو تیر وُ میزنه زل درموندم وُ بیچاره قیافه به وُ میچرخه

 توام   …میبینه  رو  خوشبختی  روی  باالخره  بامدادم  …میخوان  همه  که  چیزیه  طالقتون»

 !«بابا  بگی بهش راحت خیال  با بعدش میتونی

 **** 

 باشه  شکلی   این  قیافم  باید  من   االن  شد؟  مرگت  چه   بزن  حرف  خب  توله  آیدا؟  …آیدا؟»

 «تو؟ یا

 چص  باید  االن  که  کسیه  نورا.  میدم  حق  بهش  هرچند.  نمیکنم  توجهی  حرفاش  به

 حرفارو  اون  ماهی  عمه  وقتی  از.  هوام  توی  من  نورا  جای  ولی  بودمی   هوا  توی  و  و  میکرد

  اونم   کلمه  چند  حد  در  فقط  نورا  با.  االن  تا  دیروز  از  دقیقا.  ست  گرفته  حالم  زد  بهم

 آیدای   همون  باباش  و  مامان  جلوی  کردم  سعی .  شدم  صحبت  هم  بودم  مجبور  چون

  خیلی   که  بود  گفته  یواشکی  بهشون  هم  نورا.  نبودم  اما  باشم،  همیشه  شوخ  شیطون



  چرا .  فهمیدم  خان  هوشنگ  و  خانم  ملیحه  رفتار  از  اینو.  نپرسن  چیزی  نیستمو  روبراه

  جوابمم  سوال   و  نمیشدن  پرم   دم  خیلی   بودم  پیششون  که  همیشه  برخالف  که

 که   نمیاوردن  روشون  به  اصال  و  میزدن  حرف   اشاره  و  ابرو  و  چشم  با  نورا  با.  نمیکردن

 !اونا جمع توی تا بمونم دخترشون اتاق تو میدم ترجیح من

 بهم   کردم  احساس  جورایی  یه.  کرد  تنگ  خلقمو  دیروز  ماهی  عمه  حرفای  جورایی  یه

 .  دونممی امشده کسخل! کی سمت از دونمنمی منتها شده، خیانت

 رفتارم دید که امروز اما بود، برده  سر به  قهر دوران تو دیشبو دیروزو تموم نورا بیچاره

 . اومد پایین موضعش از نیست، اصول و ادا

 :میگه وُ میشینه تخت بغل کنارم میاد

 «بزنی؟  حرف نمیخوای»

 یه.  کرده  سد  گلومو  راه  چیزی  به  اما  میخواستم  درواقع.  بزنم  حرف  خواستمنمی  نه

 . انداخته  کار از صوتیمو تارای چیزی یه . بریده زبونمو چیزی

  کباب   براش  دلم.  میبوسه   گونمو  وُ  میشه  خم  صورتم  روی  وُ  کنه می  نوازش  دستمو

 داشتن  حقش  شاید.  کرده  خرج  معرفت  برام  هم  جوره  همه.  خوبیه  رفیق  نورا.  میشه 

.  منه  از  بهتر  یکی  داشتن   وریام  دورو  تمام  حق.  من  از  بهتر  آدمی.  منه   از  بهتر  رفیقی

 ! خورمنمی کاری هیچ  درد به من. خورمنمی هیچی درد به من

 «باشه خوب حالت فقط تو نداره، اشکالی بگی چیزی نمیخواد دیگه اصالً»

 : میگم و کنم می نگاش

 « خوبه حالم من»

 :میگه بازومو به میزنه



  عمه   میدونم  که  من.  تمرگیدینمی   تخت  روی  دیروز  از  بود  خوب  حالت   اگه  نزن  زر»

 «شدی ریختی این که گفته چیزی یه عجوزت

 .  نمیدم  جوابشو میکشمو پوفی

 «میاد جا حالت میکشی سیگار نخ دو شه؟ خوب حالت بیرون بریم میخوای»

 : پرسم می کنمو می  نگاش. میکنه هوس عجیب دلم میاره که سیگارو اسم

 « کجا؟ مثال»

 : میده جواب شیطنت با وُ  میکنه فکر کمی یک

 «بازی خراب»

 . میخندم حوصله بی مسخرش لحن به

 «نمیده حال دونفره بازی خراب»

 «بیان نویدم و امین میگیم خوب»

 نفره   دو  رفتن  بیرون  تمام  که  داره  ای  عالقه  چه  نمیدونم.  کنم  می  نگاهش  چپ  چپ

 :میگم و میشینم میشم بلند.  پسرا به بچسبونِ مونو

 «نداری؟ شومی نقشه هیچ که باشه راحت خیالم باید و»

 : میده جواب شرکی گربه  نگاه با وُ مظلومانه

 « بگردم پسر دوست دنبال تو برای بکنم غلط دیگه من»

 « بار هزار»

 .میگیره خودش به شیطانی حالتی و میکنه تغییر نگاهش رنگ

 « ... میاد خوشت امین از تو …آیدا باش راست رو من با بیا»



 :میکنم  جیغ  جیغ حال این با سوالی نه میگه خبری

 « چی؟»

 « نمیکنم باور که نه نگو»

 میومد؟  خوشم امین از من واقعا

 رو   جایگاهی  اون  برام  امین  حاال  تا.  نکردم  فکر  بهش  حاال  تا  یعنی  نیستم؛  مطمئن

 تنها  امین  که  نمیشم  این  منکر  هرچند.  میاد  خوشم  ازش  کنم  احساس  که  نداشته

 عالقه  بخاطر  امین  چون  اونم.  ببینه  دانشگاه  از  بیرون  منو  تونهمی  نوید  بجز  که  مردیه

 باهاش   صحبتی   هم  از  همین  برای  وُ  ندازهمی  بامداد  یاد  منو  خوندن  کتاب  ادبیاتو  به  اش

 .  نویده پسرخاله و باالییامون ترم از یکی امین. میاد خوشم

  فکر   این  به  میزنم  حرف  باهاش  وقتی  وقتا  گاهی.  سوادیه  با  شخصیتو  با  شدت  به  پسر

  که   عالیقمون  درباره  نشستیمومی  همینجوری  ماهم  بود،  نکرده  ترکم  بامداد  اگه  میکنم

 زدیم؟می حرف ادبیاته و کتاب

  یه ...  نه   ای  رابطه  اونجور   که  رابطه  البته.  کردم   حفظ  باهاش  مو  رابطه  همین  خاطر  به

 .  ساده وُ دوستانه رابطه

  فرق   امین  برای  ولی  است؛  ساده  و  دوستانه  رابطه  یه  این   من  برای  فقط  میکنه  فکر  نورا

 باشم  روراست  خودم  با  بخوام  اگه.  نیستم  ساده   دوست  یه  فقط  من  امین  برای.  میکنه

  توی  چی  فهمید  نمیشه   که  توداره  انقدر  امین  ولی  خوردن؛  تکون  خودمم  هایشاخک

 .بامداد مثل درست میگذره؛ سرش

  اخالق  یا  ابرو  و  چشم  مرده  کشته  بینم  می  پسر  یه  تا  که  نیستم  دخترایی  اون  از  من

  فرق   چیزی  یه  امین  مورد  در  ولی   بشم؛  خفنش  پرستیژ  میدونم  چه  و  شنگش  و  شوخ

 .میندازه بامداد یاد شدت به منو که چیزی یه میکنه



  چه   نمیدونم...  جور  یه  سندروم  جور  یه  بیماری،  جور  یه  باشه،  مریضی  جور  یه  شاید

  بامداد   یاد  منو  که  کسی  هر  یا  چیزی  هر  به   احمق  من  اینکه  فقط.  بذارم  اسمشو  کوفتی

 .میندازن چنگ نجات طناب یه مثل بندازه

  توهمات   به  کنه  پرتم  امین  با  کردن  صحبت  بیامو  بیرون  هوا  و  حال  اون  از  که  این  برای

 :میگم بامداد، با تینیجریم واهی

  برمیگردم  برمیدارمو کیفمو بگی، پرت و چرت بخوای آخر دفعه  مثل اگه ولی... باشه»

 «خونه

 . میده  تحویل بابا برو دست با و گردونهمی حددقه توی چشماشو نورا

 خودتو  تو  اونوقت  بهت  نداده  نخم  حتی  پسره  خوبه...  خبره  چه  انگار  توام،  حاال  بابا  باشه»

 !« بشی گور به سینگل تا مردا سمت نرو اینقدر …کردی  آویز حلق اینجا

 :میدم هشدار

 « بود گفتن من از»

 زنگ  ماهی  عمه  به  قبالً.  میزاره   قرار  شب  هفت  ساعت  برای  وُ  میگیره  تماس  نوید  با  نورا

 دستوری  هیچ.  نگفت  چیزی  هم   عمه.  میمونم  پیششون  شبو  که  بود  گفته  و  بود  زده

 . ناراحت نه بودمو خوشحال نه برگردم نبودم مجبور اینکه از منم. نداد

  به   دنیای  جای  هیچ.  ندارم   موندن  برای  رو   جایی  من  بودم  فهمیده  که  بود  وقت  خیلی

 جایی  برای  رو  خونه  اسم   شاید  همین،   برای.  شدنمی   منم  مال  نبودو  من   مال  بزرگی  این

  نداشتم؛   بهش  حسی  هیچ  قلبا  اما  آوردم؛  می  زبون  به  کردم  می   سر  روزمو  شبو  توش  که

  خونه   اسم  به  چیزی  از  تعریفی  هیچ  بچگی  از  من!  نداشتم  ای  خونه  وقت  هیچ  چون

 .ندارم و نداشتم



 به  میومدو  حساب  به  ما  پاتوق  بودو  انقالب  خیابون  توی  که  ای کافه  تا  نورا  خونه  از

  دووم   نورا  اینکه  تا  میاریم  در  بازی  مسخره  کلی  راه  توی.  میریم  پیاده  نورا  پیشنهاد

 :پرسه می وُ نمیاره

 « بزنی؟ حرف نمیخوای تو»

 برای   کالً   من   و  باشه،  مودش  رو  باید  آدم  حرفا  بعضی   گفتن   برای  کارا  از  بعضی  برای

 باید ولی ناقص چه اگر که میدونم حال این  با. ندارم  مودی هیچ گذشته از زدن حرف

 :میام حرف به باالخره و کنم می وا لب. بدم شرح نورا برای رو گذشته از بخشی

 دست   نمیتونست  چون  بابام!  میمیره  تصادف  یه  توی  بود  سالم  پنج  وقتی  من  مامان»

 بعد   سال  دو  بابامم...  مامانم  مادرِ  …نسا  مامان  پیش  مشهد  فرستاد  منو  کنه  بزرگم  تنها

 من.  کرد   ازدواج  دوباره  که  بود  سالم  ده  … قبرس  میره  و  میکنه  ول   منو  مامانم  مرگ  از

 .« ندیدم اشوبچه و زن

 ! ندیدم سال نوزده  این توی خودشم که نمیگم اینو دیگه و

 و  پدربزرگ  خونه  من  …پدربزرگمه  باباحاجی.  دنبالم  اومد  باباحاجی  رفت،  که  بابا»

  تا.  پدرم  مامانِ  وُ  بابا  میشن  واقع  در.  حاجی  مامان  و  حاجی  بابا.  شدم  بزرگ  مادربزرگم،

 زندگی   نسا  مامان  با  دوباره  رو  سالی  سه  یه  اون  از  بعد.  بودم  اونا  پیش  سالگی  هیفده

  عمه  با  که  سالیه  چهار  یه  االن   …تهران  برگردم  فرستاد  پیغام  ماهی  عمه  که  کردم  می

 «میکنم زندگی ماهی

 من  برای  گذشته.  کشهمی   تیر  قلبم  گذشته  یادآوری  از.  میشم  الل   میرسه  که  اینجا  به

 تیرش درست و کنهمی گیری نشونه کردنش، مرور از هربار که تیراندازه تک یه شبیه

  کنه می  گیری  هدف  که  واقعی  تیرانداز  تک  یه  با  تفاوتش  تنها.  کنهمی  اصابت  قلبم  توی

 روزی  من  ولی  میمیره  شلیک   از  بعد  آدم  اون  که  اینه  کنه،می  شلیک  واقعی  آدم  یه  به  و



  گذشته .  میشم  زنده  باز  و  میمیرم  بار  هزار  روزی  من.  میشه   شلیک  قلبم  به  بار  هزار

 .است کشنده هم قدر همین دردناکو قدر همین من برای

 چقدر  که  شده  متوجه  اونم  انگاری.  نپرسه  ای  دیگه  سوال  نورا  که   میشه  باعث  سکوتم

 . تلخه و سخت من برای چیز همه

 :میدم ادامه حال این با

 هم  بامداد  خود  و  بامداد  مادر  گلی  عمه  خودشون  بر  عالوه  حاجی  بابا  باغ  خونه  توی»

  با   عمه  بعدش   سال  دو   یکی  تقریباً.  بود  شده  فوت   هم  گلی   عمه   شوهر .  میکردن   زندگی

  گلی  عمه.  میکنه   ازدواج  داشت  پسر  و  دختر  یه  و  بود  شده  جدا  زنش   از  که  عموش  پسر

 خونه   برمیگرده  نمیساخت  ناپدریش  پسر  با  که  اونجایی  از  بامداد  اما  میره  باغ  خونه  از

 ...« شدیم بزرگ هم با بامداد و من.  باغ

 عادت من.  سخته  برام میزنم حرف  بامداد  از نفر  یک برای دارم  اینکه از میگیرم نفسی

 تکراری  اگه  حتی  کنم؛  تعریف  اون  برای  چیزو  همه.  بزنم  حرف  خودش  با  بامداد  از  دارم

 .باشه 

 تا  میده  بهم  فرصتو  این  ایستادن  پیاده  عابر  خط  پشت.  باشم  شجاع  کنم   می  سعی

 : کنم می باز  دهن من باز میشیم  رد که خیابون از. کنم جورش و جمع ذهنمو

 بزرگ   منو  اون...  باشیم   شده  بزرگ  هم  با  بامداد  و  من  که  این  از  بیشتر ...  اینه  واقعیتش»

  بلندم  میفتادم،  وقتی.  بود  مراقبم  همیشه  اون.  بزرگتره  من  از  سال  دوازده  بامداد.  کرده

 اشکامو   میکردم،  گریه  اگه.  بستمی  زخممو  جای  کشیدومی  موهام  روی  دست.  میکرد

  تا   میزد  حرف  باهام  اونقدر  میومدو  سراغم  میکردم،  قهر  اگه.  میکرد   آرومم  میکردو  پاک

  چیکار   بکنمو  چیکار  میداد  یاد  بهم.  برد می  دکتر  منو  میشدم،  مریض  وقتی .  کنم  آشتی

 لوازم.  خرید می   لباس.  میکرد  خرید  برام.  میداد  درس  بهم.  کنم  رفتار  چجوری.  نکنم

  وُ   مدرسه  میبرد  منو.  داشتم  نیاز  که  هرچیزی  …شلوار،  روسری،  التحریر،شال،



  رژ  اولین  اون   …   اون.  بافتمی  موهامو  حتی  …حتی.  میکرد  شونه  موهامو.  برمیگردوند 

 « اون. …خرید برام  میخرنو دختراشون برای مادرا معموال که لبی

. بدم   قورتش  کنم  می  سعی.  بجنگم  باهاش  کنم  می  سعی.  بندهمی  گلومو  راه  بغض

 .دارن حضور من های زخم ترین عمیق  که جایی به بفرستمش کنم می سعی

 !« پدرو یه جای همه از بیشتر …میکرد پر برام نداشتمو که کسایی تموم جای اون»

 به  که  همونطور  و  میشینه   لبام  روی  تلخی   لبخند  کرد،می  برام  که  کارهایی   یادآوری  با

 : میگم حسرت با هستم خیره پاهام جلوی

 بهش  من  بده  اجازه  بامداد  که  بود  این  من  نوجوونی  کودکیو  روزای  آرزوی  بزرگترین»

 !« بابا بگم

.  کردم  تحمل  حد  از  زیاده  همینجاشم  تا.  نمیگم  چیزی  دیگه  جمله  این  از  بعد  میدونم

  از   زیاده.  کشیدم  درد   حد  از  زیاده.  شدم  شکنجه  حد  از  زیاده.  زدم   حرف  حد  از  زیاده

 ! مُردم حد

 حرفی   یا  بپرسه  چیزی  این  از  بیشتر  نباید  بفهمه  که  داره  شعور  اینقدر  نورا  خداروشکر

 .  بدم ادامه رو سکوتم من میشه باعث هم همین. بزنه 

 .گرفتم یادش خوب خیلی آن سال این توی که چیزی سکوتم

  و  حال   این  با  اگه.  بیام  بیرون  گذشته  به  کردن  فکر  از  کنم   می   سعی  کافه  به  رسیدن  تا

 . شده مرگم یه میفهمن حتماً امین نویدو پیش برم قیافه این

  با .  بینیممی  میزننو  حرف  باهم  نشستنو  گوشه  یه  که  رو  پسرا  میشیم،  که  کافه  وارد

 سالم  میرسیم  که  بهشون.  میشن  بلند  شیم،  می  نزدیک  بهشون  که  نورا  منو  دیدن

 ولی  بودن،  نشسته  همدیگه  روبروی  ما،  اومدن  از  قبل  تا.  دیممی  دست  میکنیمو  علیک

  هم   به  تا  که  هستیم  دوستایی  اون  از  نوید  منو.  میشینه  امین  کنار   وُ  رهمی  نوید  حاال



  چهار   دیدار  یه  وقتی  ولی  میکنیم  هم  بار  درشت  و  کوچیک  های  تیکه  کلی  میرسیم

  رفتار   متمدن  آدم  تا  دو  مثه  و  میکنیم  خرج   شعور  هردومون  داریم  امشب  مثه  نفره

 . کنیممی

 دلش   چقدر  هر  نورا  میذارم  و  میدم  سفارش  چای  یه  من.  میاد  میز  سر  منو  با  ویتر

 .  کنه فکر دادن سفارش برای میخواد

 : گه می وُ میپرسه حالمو موجهی لبخند با امین

 «جدید؟ تحصیلی   سال آغاز از خبر چه»

 جدیدو  تحصیلی   ترم   جدید،  تحصیلی   ترم  وُ  دانشجوها  …خدمتتون  دارن  سالم»

 .«کنیممی تحمل همدیگرو …دانشجوها

 .میکنه کوتاه ای خنده امین

 « کتابی ادبیاتو عاشق که شما خانم؟ تحمل چرا»

 .« باشم دانشگاهم و درس عاشق نمیشه دلیل ولی هستم»

 .  میدم دوستانه لبخند یه با جوابشو منم که میده تحویلم محبت با لبخند یه

 موهای   با  معمولی  آدم  یه.  زشت  خیلی   نه   و  جذاب   خیلی  نه.  داره  معمولی  قیافه  امین

  عینک   یه  با.  استخونی  بینی  و  باریک  لبای.  ای   قهوه  چشمای  و  ای  قهوه  پشت  کم

  نشون   تر  متشخص  اونا  و  میندازه  ها  گوزن  فیلم  یاد  منو  که  مشکی  پهن  فریم  کائوچویی

 .میده

 :پرسهمی امین

 «داشتین؟ کالسایی چه هفته این»

 :میزنه  غر نوید



 یا  زدین  حرف  دانشگاه  و  درس  از  یا  کافه  توی  نشستیم  که  بار  هر   بابا  بیرون  بکشین»

 نشدین   خسته  خودتون  اگه  …جهانو  و  ایران  ادبیات  آثار  بررسی  و   تحلیل  کردیم  شروع

 «شدیم خسته ما واال

 :میدم  جوابشو

 «داری؟ دوست اینو جهان؟ و ایران اقتصاد و آزاد بازار بزنیم؟ حرف چی از»

 :میگه و میده تکیه صندلی به گندشو هیکل و میکشه پوفی نوید

  بهش   دخترمم  دوست  دوست  و  دختر  دوست  بود،  کم  ما  فرهنگ  و  ادب  خاله  پسر  این»

  ارجمندو   مشاهیر  کدوم...  کردم  گناهی   چه   قبلی  زندگی  توی   دونم  نمی...  شد  اضافه

 گیرم   دانه  ادب  و  نویسنده  هرچی  االنم  زندگی  توی  حاال  که  کردم  سرنگون  بزرگو

 «افتاده

  می   نازک  چشم  پشت.  میکنه   نگاه  نوید  به  چپ  چپ  وُ  میکشه  بیرون  منو  از  سرشو  نورا

 : گه می و کنه

 «نشستن  باهات میز یک سر ادب  اصحاب که بخواد دلت  هم خیلی»

 :میزنه  لب بانمکی لحن با و میکشه  رو نورا بینی و میاره  جلو دستشو نوید

  نویسنده  یه جون  قبلی،  زندگی در قطعاً  من  میبینم کنم  می فکر بهش دارم که االن»

 «االنم زندگی  توی گرفتی قرار من راه سر تو که دادم نجات بزرگو شاعر یا

  دلبری   میکنه  شروع  و  میخنده  میکنن،  آب   دارن  دلش  توی  قند  کیلو  کیلو  انگار  نورا

 .  نوید برای کردن

  که   این   از  کنم   می  حض  میبینمشون  دور  از  وقتی  که  جوریه  یه  نوید  و  نورا  رابطه

 عشقشون  سال  دو  از  بعد  بینم  می  که  این  از.  دیگه  نفر  یه  با  خوبه  حالش  چقدر  دوستم

 چی   و  انهمدیگه  عاشق  واقعاً  دوتا  اون.  گنجم   نمی  خودم  پوست  توی  نشده  کمرنگ



  که   کنه  پیدا  زندگیش  توی  رو  مردی  باالخره  دختر  یه  اینکه  باشه؟  ازین  بهتر  میتونه

 بالش   یه  روی  باهاش  سرشو  بتونه  که.  باشه  داشته  آرامش  سال  سالهای  کنارش  بتونه

 موهاش   اگه  باشه  راحت  خیالش  که.  کنه  دم  تازه  چای  براش  صبح   روز  هر  که.  بذاره

  راحت  خیالش  که.  بانمکه   مردش  برای  بجاش  ریخته،  چشمش  زیر  ریمل  یا  نشده  شونه

 .میکنه خرجش  عاشقانه. میکنه  حمایتش که. داره  دوسش ابد تا که داره یکیو باشه

 کسی  اون  میکردم  فکر .  نکردم   پیدا  رو  کسی  همچین  یه  زندگیم  توی  وقت  هیچ  من

  ولی   هست؛  مهدی  کنم   دم  تازه   چای  صبحا  براش  که  باشه،  عاشقم   ابد  تا  قراره  که

 که  نیست  چیزی  عشق  بفهمم  که  بودم  حرفا  این   از  تر  بچه   خیلی  من.  میکردم  اشتباه

 . کنم پیدا سالگی ۱۴ توی

. نیست هم کسی تقصیر. خورد رقم من زندگی روزهای ترین تلخ قیمت به تجربه این

  شده   گفته  بهم  قبالً.  ندارم   شکایتی  هیچ  هم  حاال  همین.  بفهمم  نخواستم  خودم  من

 خوشمزه   غذای   اون  نه  میجوشه،  توش  داره  آب   فقط   که   ست  گنده  دیگه  یه  اون  بود

.  سوختم   حسابی  جوشو  آب  دیگ  توی  رفتم سر  با  خودم  من  و  میکردم   فکر  من  که  ای

  تنم   از  داشتم  شدمو  پز  آب   پوست  من  ساال  این  تموم  توی  و  سوخت  تنم  پوست  تموم

 .کردممی زندگی داشتم جدیدم پوسته  با حاال میکندمو

 « کنی؟ می فکر چی به داری»

 :میدم جوابشو. پرسه می امین اینو

 «رسید؟ کجا به نامت؟ پایان  از خبر چه …هیچی»

 باز  هم  از  بیاد  حرف  به  میخواد  که  زمانی  چهرش  وُ  میشینه  لباش  روی  عمیقی   لبخند

 .میشه 

  قراره   خوبی  اتفاقات  کنم   می  فکر.  فهمهمی  منو  خوب   خیلی   که  کردم  پیدا  نفرو  یه»

 «بشه  دانشگاه  های  نامه  پایان  تاثیرگذارترین  از  یکی  تونه  می  الوند  استاد  قول  به  …بیفته



 میپرسه  باشه  شنیده  رو  الوند  اسم  انگار  نورا.  میزنه   تند  قلبم  الوند  استاد  اسم  شنیدن  با

 « نه؟ دیگه الونده  بامداد منظورت»

 .میپرن  باال ابروهاش جفت امین

 «میشناسیدش؟»

  چفت  وقتا  گاهی  دهنش  که  میدونم.  میکوبم  پاش  به  محکم  من  که  میکنه  باز  دهن  نورا

 : میدم  جواب   اون  جای   به  نمیگیرمو  تحویلش  من  ولی  کنهمی   نگام  اخم  با.  نداره  بست  و

 .«داشتیم کالس باهاش دیروز آره»

 :گهمی وُ میده تکون تایید نشونه به سری امین

 .«میندازه بیامرز خدا صدر دکتر یاد جونش، دور منو ... پریه خیلی  آدم»

  هم  امین  حتی  که  میکنم  فکر  این  به  من  میگیمو  «خدابیامرزدشون»  زیرلب  نورا  منو

  جا  حسابی حالم  میشه باعث موضوع این و کارش توی بهترینه بامداد که فهمیده اینو

  بامداد  از  بکنمو  سرکوب  خودمو  باشه  نیاز اینکه  بدونه  که  باشم  جمعی  توی  اینکه. بیاد

 .میده زندگی بهم بزنم، حرف

 :میگم اشتیاق با میدمو تکون سری

 اولمون   جلسه.  بردم  لذت  واقعاً  که  من  …خوبیه   استاد  منم  نظر  به ...  شدم   متوجه  منم»

 شیوه  کنم  فکر  کالً..  بودن   مونده  دهن  به  انگشت  کالس  توی  همگی  که  بود  خاص  انقدر

 .« بود خاص حسابی که اولی روز چون باشه؛ خاص هم تدریسش

 :پرسهمی امین

 «بگین؟ دارینو دوست که هایی نویسنده وُ کتابا اسم تا خواست شمام از»

 :میدم جواب



 « شماهم؟ از …آره»

 .میده  تکون سری امین

 :پرسهمی ازش نورا اینبار

 «دارین؟ رو درسی چه باهاش شما»

 «۳ شناسی سبک»

 :من  به میکنه رو و میگه اهانی نورا

 دیروز...  اومده  طور  خفن  و  جذاب  خیلی  استاد  یه  که  بودم  شنیده  ترمولک  چندتا  از»

  رو   تو  میبینی  شانسو  …چیه  منظورشون  فهمیدم  تازه  داشتیم  کالس  الوند  استاد  با  که

 «دانشگاه بیاد باید جذابی استاد همچین یه میکنیم تموم داریم ما که حاال خدا؟

 :میزنم غر وُ کنهمی  اخم نمایشی حالت با وُ میندازه باال ابروشو نوید

 « استادا؟ زدن دید یا دانشگاه میرین...  خانم  نورا باشه خوشم»

  های   لب  با  و  میزنه  پلک  هم  سر  پشت  اومده  خوشش  نوید  کردن  غیرتی  از  انگار  که   نورا

 :میگه  کرده کودکانش که  صدایی و آمده جلو

  کالسی   باهاش  نیست  معلومم   تازه  …نداریم  بیشتر  ترم  یه  دیگه  که  ما  عشقم؟   فایده  چه»

 «نه یا باشیم داشته

 « میشناسم رو جنبه بی دوتا شما من... باشین نداشته که بهتر همون»

 . کنم می گرد چشامو

 میشناسم؟  رو  دوتا  این  میگی  برگشتی  جنابعالی  که  زده  سر  ازم  خطایی  چه  من  اونوقت»

 «آوردی؟ در کجات از منو... بشناسی رو  نورا بتونی باشی باهوش خیلی نهایت چون

 :میگه  میاره، بیرون جیبشو آستری پارچه وقتی وُ کنهمی جیبش توی دستی نوید



 !«اینجا از»

 مثل  نورا  و   کنم  می   اذیت  نویدو  حسابی  من.  میگذره  خنده  و   شوخی  به  شب  باقی

.  بزنیم  همدیگه  کله  و  سر  به  زیاد  داریم  عادت   نوید  منو.  کنار  میکشه  خودشو  همیشه

  و   نورا  که  وقتی   چه   بیرون  میریم  هم  با  که  وقتی   چه.  مونه  تفریحات  جزو  جورایی  یه

  چیزی   یه  خط  طرف  اون  از  نوید  یا  همیشه.  میکنن  صحبت   دارن  گوشی   پشت  نوید

  یکه   که  اینه  کنارمونه،  امین  که  وقتایی  با  فرقش.  نشستم  نورا  کناره  که  من  یا  میپرونه

 ! گیرهمی  صورت ادب رعایت  با کردنامون بدو

 پیشنهاد  پسرا.  آیم  می  بیرون  کافه  از  میشیمو  بلند  بعدش  هستیمو  کافه  ساعتی  دو

 .بزنیم قدم یکم و بریم دانشجو  پارک تا میدن

 امین  با.  میرن  راه  امین  و   من  از   جلوتر  نوید  و  نورا.  میشیم  نفر  دو  نفر،  دو   شلوغی  میون

 .زد حرف دارم دوست که کتابهایی از. زد حرف ادبیات از میشه تر راحت

 سخته؛  باهاش  کردن  صحبت   یکم  نیست  شعر   و  کتاب   اهل  خیلی  نورا  که  اونجایی  از

 .دلپذیره  کردن صحبت دارم قبولش که کسی و دوست یه عنوان به امین با ولی

 

 و  میگیرم  دستش  از  رو  سیگار.  گیرهمی  طرفم  به  سیگارو  نخ  وُ  میکنه  روشن  سیگاری

 بسته  که  کوچه  داخل  کتابفروشی  به  میریم  راه  داریم  که  همانطور.  میزنم  پکی  بهش

 :پرسهمی وُ کنهمی اشاره خاموشه چراغاش و پایینه اشکرکره و ست

 « نکردن؟ باز هنوز»

  خریده   آقام  برای  زیادی   چیزای  پولش  با  که  بود  جایی  کتابفروشی  این.  میکشم  آهی

 .خوندم توش رو زیادی کتابای. گذروندم توش رو خوبی روزای که جایی. بودم

 «نه»



 « کنن؟ بازش دوباره قراره کی»

 :میدم جواب

 «میشم ناراحت واقعا بفروشدش بخواد اگه. نیست معلوم  فعال»

 « داری حق»

 قشنگی  و   قدیمی  کتابفروشی  واسه  کشهمی  پر  دلم  من.  میشیم  ساکت  هردو  وُ  میگه  اینو

 .  کردممی کار توش که

.  کنهمی  کار  همین  امینم  میندازمو  میبینم  که  ای  زباله  سطل  اولین   توی  سیگارمو  ته

 :پرسهمی ازم

 «خوندی؟ کتابی چه گذشته هفته»

 :میدم جواب

 «مهتاب سونات»

 .میندازه بهم نگاهی نیم یه و برمیگرده

 مهتاب   سونات  کتاب  هفته  این  بررسی  و  تحلیل  گروه  توی  میخواستم  اتفاقا  عالی   چقدر»

 «بدم پیشنهاد رو

 :میگم و  دادم تکون سری. غلیانه در درونم چقدر ندم نشون کنم می سعی

 !«خوبه اوم»

 کیفیت  میتونه  حضورش.  کنم  دعوت  جلسات  این  به  خوام  می  هم   و  الوند  استاد  خود»

 « ببره باال رو نشست

.  ترس  و  استرس  جور  یه  به  میشه  تبدیل  هیجانم  میرسه  که  حرفاش  اینجایه  به  خوب

 آشفته؟ یا باشم خوشحال  باید نمیدونم



 ببینم  دانشگاه  جز  به  رو  بامداد  تونم می  بیشتری   های  تایم   که  بابته  این  از  خوشحالیم

 . بزنم حرف و بشینم جلوش نمیتونم اصال که جهته این از آشفتگیم و

  بخش  لذت  زندگیم  جای  هر  زندگیم  از  لحظه  هر  توی  بامداد  وجود.  میپیچه  هم  به  دلم

 که  نبود  جوری  هم  ساعت  دو  اون  که  دیدمش   ساعت  دو  یه  تنها  االن  منتها.  بوده

 ...که کنم احساس

 !« باش مواظب»

  کرده،   سنجاق  اش  سینه  به  منو  و  پیچیده  کمرم  دور  که  دستش  و  امین  ترسیده  صدای

  کنارم   از  کشدار  بوق  با  ماشین  و  خیابونم  وسط  میبینم  کنم  می  که   نگاه.  میاره  خودم  به

.  ترسیده  من  از  بیشتر  اون.  میزنم  زل  امین  به  و  میگیرم  باال  سرمو  میترسم.  میشه  رد

 :میزنه لب

 « جان؟ آیدا خوبی»

 ! جان آیدا میگه بامداد شبیه چقدر

 من  انگار  که  جوری  یه.  میزد   صدا  اسممو  خاصی  جور  یه  بامداد.  نیست   اصلش  اما  شبیه

 جان   جوری  یه  و  کردمی  تاکید  آیدا  آخر  "دای"  روی  جوری  یه!  بودم  دلش  جان  واقعاً

 تمومه . شد  می  کمرنگ  هام  عقده  تموم  که .  آمد  می  در  پرواز  به  روحم  که  میکشید  رو

 . بست می رخت هام شدن سرکوب

 جان   کردم  احساس  که  گفت  جوری  یه  اما  نکرد؛  تلفظ  بامداد  شبیه  رو  جان  آیدا  امین

 ! میاره  در پرواز به روحمو سال هفت از بعد این و دلشم

 می   زمزمه  آروم  و   میزنم  زل  کنه  تکرار  رو  جان  آیدا  دوباره  که  هاش  لب  به  تشنه  نگاه  با

 کنم

 « امین خوبم»



 **** 

. دارم   استرس  ترسیدمو  بیشتر  ببینم  بامدادو  ها  سال  از  بعد  بود  قرار  که  روزی  اولین  از

 .پتیاره نورای اون گند …نه که من گند. بودم زده گند واقعی معنای به من

 بدبختی  توی  من.  بود  خندیده  فقط  اون  دادمو  فحش  بهش  همش  گذشته  روز  چند  توی

  بامداد   با  باید  چجوری  دونمنمی  واقعا  و  ام  خیره  کالس  در  به.  هستم  دنیا  یک  شماره

 .عیاره تمام بدبختی یه این. بشم چشم تو چشم

 : گهمی وُ زنهمی بازوم به نورا

 !«بگیر  آروم …بابا مُردی»

 :میگم میگیرمو گوشتالودش و سفت بازوی از نیشگونی

 « ست پاره جنده توئه دست از میکشم هرچی که ببیند دهنتو تو»

 :گهمی وُ خندهمی نورا

 !«کنی جمع حواستو میخواستی چه؟ من به»

 :کنهمی اضافه تموم بدجنسی با بعد

 مایزتو  سایز  که  استادت  وسایل  کنار  بذاری  سوتینتو  شورتو  خواستی  قصد  از  شایدم»

  علمشون   اونجوری  میداشتم  پروپیمون  پنج  و  هشتاد  منم  اگه  البته  …بکشی  رخ  به

 «میکردم

  کالسیام   هم  که  جوری  میکنم،  ناله  بلند  دستش  از  من  وُ  خندهمی  قاه  قاه  پدرسگ  بعدم

 صندلی  دسته  روی  سرمو.  نیست  مهم  اصال  من  برای  ولی  میزنن؛  زل  بهم  برمیگردنو

 . میدم  فشار هم روی محکم پلکامو میذارمو



  یا   کنم  افتخار  هام  سینه  سایز  به  که  نیستم  دخترایی  اون  از  من  اینه  واقعیتش  خب

 چشم  کردن  خیره  جز  بزرگ  سینه  فایده.  متنفرم  ازشونو  میکشم  خجالت  بیشتر.  بنازم 

 …هیچی چیه؟ مردا

 ولی   کنم  قوز  میدادم  ترجیح  که  شنیدممی  متلک  اونقدر  دبیرستان  توی  مدت  یه

 ! نبود من  های سینه درد دوای کردنم قوز متاسفانه

 به  گنده  گردو  چیز  دوتا  وُ  باشه  ای  ترکه  بدنت  اینکه.  متنفرم  بدنم  خودمو  از  چقدر

 من  برای.  هست  که  من  بنظر  نیست؟  زنه،  بهم  حال  واقعا  باشه  چسبیده  سینت  قفسه

 ! هست که

 : گفت بهم یکی یبار یادمه

 «مقنعه؟ زیر دادی نیست حیفشون بخوریم، بده هاتو هندونه اون»

 حاجی  مامان  به.  مدرسه  برم  خواستنمی  دلم   که  بود  بد  حالم  بقدری  روز  چند  تا

 :گفتمی میزدو تشر بهم بعدش میدونستم چون بگم نمیتونستم

  بذاری  نمایش  به  خودتو  میخوای  خودت  بپوش؟  گشاد  مانتوی  نگفتم  بهت  بار  صد»

 «نمیپوشی؟ چادر چرا فامیل دخترای ی بقیه مثه وگرنه

  بخاطر .  بود  متنفر  ازم  رسما  هم  گلی  عمه.  ازش  بودم  شنیده  زیاد   حرفا  نمونه  این  از

  آشپزخونه   تو  خونشون  رفتیم  بامداد  با  که جمعه   پنجشنبه.  گفتم  ماهی   عمه  به  همین

 !  بهم  خندید  که  کنم  گریه  بود  مونده  کم.  گفتم  بهش چیزو  همه آوردم  گیرش  تنها  که

  تو   میذارن  پارچه  و   پنبه  دیگه   دخترای  ببین  دختر؟  میزنی  غر  هاتم  سینه  واسه»

 « کنی؟می  گله نشستی تو اونوقت شه، معلوم بزرگتر بلکم که کرستشون

 :دادم جواب

 !«دارن نعمتی چه نمیدونن احمقن اونا»



 : گفت و نشست کنارم

 و   ببری  که  نمیتونی!  کنی  قایم  میخوای  گردتو  قشنگو  های  سینه  که  تویی  احمق»

 قشنگ  تنت  توی  میپوشی  که  هم  لباسی.  قشنگه  هم  خیلی  بدنت !  دور  بندازیشون

 .« برو  راه  محکم  دیگه  دخترای  تموم  مثه  کنو   سپر  سینه.  نیار   در  اداهاتو  این!  وایمیسته

 :نالیدم  درمونده

  سینه   رو  همه  چشم!  ماهی  عمه  میکنن  سرویس  دهنمو  پسرا  همه  که  کنم  سپر  سینه»

 !« همینجوریش هامه

 . انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه ماهی عمه

  اونایی   …خرابن  مردا  اون.  ره می  بدش  فکر  نره  چشمش.  رهمی  هرچیزی  روی  بد  چشم»

  خدا خلقت برای. داده بهت خدا که چیزیه  این  …تو نه …دارن مشکل میکنن نگات که

 .«نکن  ناله

 «داد؟می بهم تری کوچیک چیز  یه خدا نمیشد حاال»

 : کرد تاکید رفتمی داشت که طورهمون. شد بلند و خندید

 !«دختر  برو راه محکم  کنو سپر سینه»

 شنید، می  متلکا  اون  از  دونه  یه!  ها  بود  خوش  دلش.  میکشم  چی  من   فهمیدنمی  که  عمه

 .بیرون بزنه خونه از کردنمی جرات چادرم با

  بودم  تختم روی من. اتاقم توی اومد بامداد شب یه نرفتم، مدرسه روز دو اینکه از بعد

 :پرسید در پشت همون از زدو در. میخوندم کتاب داشتم و

 «جان؟ آیدا تو، بیام میتونم»

 .  کردم باز براش درو خودم پریدمو تخت روی از زده ذوق



 «آقام داخل بفرما»

  تو   اومد  وقتی  که  خودش  مثل  درست.  کرد  جلب  توجهمو.  بود  کتاب  یه  دستش  توی

 .بود تخت روی کتاب گرفت، چشمشو  که چیزی اولین اتاق،

 میخوندی؟  چی»

 : دادم جواب ایستادمو روبروش رفتم بستمو درو

 «کوری»

 میخوندم،   که  ای  صفحه  به  نگاهی  گرفتو  دستش  رو  کتاب  و  نشست  تخت  لبه  رفت

 . بشینم  تا کرد اشاره خودش کنار به دست با بستو کتابو بعد. انداخت

  مدرسه   که  بود  روز  دو  من.  اومده  چرا  که  بودم  مطمئن  واقع  در.  اومده  چرا  میدونستم

 که  بود  روز  دو  من.  ذاشتمنمی  سرم  رو  باغو   خونه.  نمیومدم  بیرون  اتاقم  از.  رفتمنمی

 .نبودم خودم شبیه

 یه   …نافذ  و  عمیق  و  طوالنی.  کرد  نگاه  بهم  و  گذاشت  خودش  اونور   رو  کتاب  تا  هردو

  واقعا  این  و  لخته  فکرم   لخته،  مقابلش  در  روحم  میکردم  احساس  که  میکرد  نگام  جوری

 .انداختم پایین سرمو. بود دهنده آزار

 :پرسید آروم

 «بزنیم؟ قدم بیرون بریم داری دوست»

 .  دادم تکون راست و چپ به سرمو

 :کرد  سوال ازم باز

 «بزنیم؟ حرف کوری  درمورد داری دوست»

 . دادم تکون راست و چپ به سرمو باز



 « کنیم؟ صحبت بده حالت چرا اینکه  درمورد داری دوست»

 ام   چونه  قفل  دستشو.  بزنه  خنده  تک  یه  شد   باعث  که  انداختم  باال  هامو  شونه  اینبار

 :زد لب. بود  آروم. کردم نگاش. چرخوند  خودش طرف به سرمو کردو

 !«بزن حرف»

  دستور .  بود،دادم  فکم  پایین  که  دستش  مچ   به  کندمو  خوشرنگش  چشمای  از  نگاهمو

 :داد

 «بچه کن نگاه من به»

 . زدم زل  خورشیدیش چشمای به دادمو بیرون نفسمو

 «بزنی؟  حرف نمیخوای»

 «نه»

 !«بگو بهم پس؟ میخوای چی»

 .بمیرم براش میخواست دلم زدمی حرف باهام محبت با  آرومو اینجوری وقتی

 :کردم  زمزمه

 «آقا مدرسه برم دیگه نمیخوام»

 :پرسید و برداشت دستشو

 «چرا؟ بپرسم میشه»

 …طوالنی سکوت یه. کردم سکوت

  چشاش   کردن  میخ  به  اونقدر  کرد،  نگام  فقط  سکوتم،  طول  توی.  نکشید   عقب  بامداد  ولی

 ! شدم تسلیم من باالخره که داد، ادامه صورتم به



 « نمیاد خوشم! میندازن متلک بهم پسرا»

 .داد تحویلم محوی لبخند

  بخاطرش   بخوای  که  نیست   چیزی  این.  جان  آیدا  میاد،  پیش  خانما  دختر  همه  برای»

 !«کنی ول رو مدرسه و درس

 :زدم غر. ورچیدم لب

 اصال   …خونه  بیاری  وُ   مدرسه  ببری  منو  خودت  قبل  مثه  دارم  دوست  …خوادنمی   دلم»

 « نمیبریم؟ چرا دنبالم؟ نمیای دیگه چرا تو

 : گفت مکث با و کرد نگام

 احساس  کمی  وقتشه  که  اینه  بخاطر  نمیکنم   همراهیت  دیگه  اگه  من  جان،  آیدا»

 «وایستی  خودت  پای  روی  نیازه  که   باهوشی  و   زیبا  خانم  یه  االن  تو .  کنی  بودن  مستقل

 :زدن نق

 وایستم  خودم  پای  روی  باید  چرا  اصال   …وایستم  خودم  پای  روی  خوادنمی   دلم  من»

 « هستی تو وقتی

 «باشم همیشه من نیست قرار»

  کردمو   بغض.  شد  آوار  سرم  رو  دنیا.  کرد  یخ  تنم  پوست.  شد  قطع  نفسم.  شد  گرد  چشام

 : گفتم گریه با و بغلش توی انداختم خودمو

 ...« آقام میمیرم من نباشی …نباشی نمیتونی …باشی باید تو …نداری حق …نمیتونی»

  بغل  از  بامداد. کرد  جدا  خودش  از  منو  و  گرفت  هامو شونه  من  های  گری  هوچی  میون

 ! نداشتم اجازشو من الاقل . بود متنفر کردن



 و  آزرده  نگاهش.  کرد  پاک  اشکامو  شستش  انگشتای  با  گرفتو  قاب  دستاش  با  صورتمو

 .شد کننده توبیخ کالمش

 !«بمیرم  قراره فردا همین که نگفتم بچه؟ آخه کنیمی گریه چرا»

 :کشیدم جیغ

 «نکنه خدا»

 .آهسته  و نرم. خندید

 نکنه  درد  دستم  ؟!جان  بچه  کشیمی   جیغ  چرا  … باش  آروم  …خوب  خیلی  خب،   خیلی »

 «نفهمیدم؟ من که شدی لوس  اینقدر کی تو  …کردنم تربیت بچه این با

 .کشیدم درهم چهره

 !«نیستم لوس من»

 «زدی؟ مدرستو قید متلک چهارتا بخاطر همین واسه پس»

  ضعیفم .  امننه  بچه  من  کنه  فکر  بامداد  خواستنمی   دلم.  انداختم  پایین  سرمو  ناراحت

 :نرسید  خودمم  گوش  به  صدام  که  کردم  زمزمه   آروم  اونقدری.  نمیام  بر  خودم  پس  از  یا

 «زدن حرف هامسینه از اونا خب»

  کندم  اونقدر  دندون  با  لبمو  پوست.  بزنه  حرفی  بخواد  که  نشنید  چیزی.  نگفت  چیزی

 .اومد حرف به تا

. مینشستم  کالس  ته  همیشه.  بود  بلندتر  خیلیا   از  قدم   بودم،  تو  سن   هم   تقریبا  وقتی»

  شدنو تیم یه توی فقط رحمیشون بی. باشن رحم  بی  خیلی گاهی میتونن ها پسربچه

 .«شدم متنفر بلندم قد از که بود اونقدر قدم بخاطر زبوناشون زخم. نبود  زدن کتک

 . کرد اخم. بهش  زدم زل گرفتمو باال سرمو تعجب با



 «لبت؟  با کردی چیکار»

  دستمال   یه  پاتختی  روی  کاغذی  دستمال  جعبه  داخل  از.  نشدم  منظورش  متوجه

 خونی  لبمو  فهمیدم  تازه  من  دادو  فشارش  کمی.  گذاشت  لبم  روی   و  برداشت  کاغذی

  محبتاش   این  به  من .  کرد   تمیزش  دقت  با  کشیدو  لبم  روی  بار  چند  دستمالو.  کردم

 سوسن به دیدممی  اگر که شدمی  من نصیب زیاد توجهات دست این از. داشتم عادت

 سوسن  سمت  دیگه  میداد  قول  که  میزدم غر  سرش  اونقدر  کنه،می  توجه  اینجوری  هم

 ! نره

 :پرسیدم ازش. بشنوم  داستانشو بقیه بودم کنجکاو

 «شد؟ چی بعدش خب»

 .زد کوک چشمام به چشماشو دادو فاصله لبم از دستمالو

  تا   بود  پاهام  از  رفتن  باال  عاشق  که  اومد  زندگیم  تو  ساله  چند  بچه  دختر  یه  بعدش»

 احساس . اومد خوشم بلندم قد  از که کرد،می  تالش اینکار برای اونقدر. کمرم به برسه

 .« کرد ایجاد من توی رو مثبتی حس همین. جذابه نفر یه  برای بلندم قد کردم

  ولی   باشم   تفاوت  بی   کردم  سعی .  شدم  سینه  به  دست  و  کردم  ریز  چشامو  حسادت  با

 .شدنمی

 «دختره؟ اون بود کی حاال»

 قلبمو  و  روحمو  گوشمو،  اینجوری  هاش  خنده  صدای  که  بود  وقت  خیلی  …بلند  …خندید

 .بود نکرده نوازش

 :داد جواب ریختو چشماش  توی محبتشو تموم. شد تموم که هاش خنده

 !« بودی تو  …تو»

 .درآورد  پرواز به اونارو نسیم یه مثه محبتش که شد  قاصدک دشت یه دلم



 : گفت  دادو دستم بودو آورده  همراهش که را کتابی

 « بخون کوری از بعد اینو»

 فکرم  تموم  خوندمو  رو  بود  ها  زن  درباره  روانشناسی  کتاب  یه  که  کتابو  اسم   فقط  من

 :گفت. کردم خوبش من و بوده بد حالس که بود دورانی پیش

 «بشین صاف وُ برو راه صاف …نکن قوز وقت هیچ دیگه»

 :کردم  فکر خودم با. نشنیدم  شنیدمو

 « میشه؟ خوب  حالم باشه، جذاب براش بدنم که کنم پیدا  کسیو منم اگه یعنی»

 :شنیدم  عصبانیشو و بلند صدای دفعه یه

 «تو؟  گفتی چی االن»

. کنه  لعنتم  خدا.  میزد  آتیشم  داشت  وحشتناکش  اخمای  با  که  سمتش  برگشتم  ترسیده

 : کردم من من ترسیده صدامو؟ بود شنیده  کجا از! میکردم  فکر داشتم مرگم خبر

 « آقا هیچی»

 میتونه  بامدادم  نمیشد  باورم.  بودم  ندیده  صورتش   توی  رو  عصبانیت  از  حجم  این  حاال  تا

.  نشه  باز  ابروهاش  گره  که  زیاد  انقدر.  شه  قرمز  صورتش  که  زیاد  اونقدر.  بشه  عصبانی

 و   خشم  از  که  صدایی  با  بردو  باال  تهدید  نشونه  به  اشارشو  انگشت   بار  اولین  برای

 : گفت لرزید می عصبانیت

  باش   مطمئن  اونوقت  بشنوم،  رو  مزخرفی  همچین   ازت  آیدا  دیگه  بار  یک...  بار  یک  اگه»

 « بره پایین گلوت از خوش آب نمیذارم



 بامدادم   که  این.  کوبوند  سرش  پشت  درو  و   رفت  بیرون  اتاق  از  عصبانی  همونطور  بعدش

  بامداد .  دیدم  روز  اون   تا  که  بود  اتفاقی   ترین  غیرممکن  بره  در  کوره  از  وقتا  بعضی  میتونه

 ! بود  رفته در جا از من  مزخرف فکر شنیدن از دارم خود همیشه

 :میگه و میزنه بازوم به نورا

 « توام با هوی»

 : پرسم  می حوصله بی

 « گفتی؟ چی»

 :میزنه  لب آروم شیطنت با

 «زده؟ سوتینت شورت با  استاد بنظرت میگم»

 . میشینم سیخ برمیدارمو صندلی دسته روی از سرمو. میشه چارتا چشام

 «تو؟ میزنی زر چرا»

 :گهمی  وُ میاره نزدیک سرشو

 !« ریخته روش چیزی البد تختت؟ روی  بذاره بشوردشونو داشته دلیلی  چه پس»

 « چی؟ چیزِ»

 :میده جواب وُ میاره پایین صداشو بدجنسی  با وُ خندهمی

 « ریزه؟می ازش چی میزنه جق که مردی …دیگه آبشو»

 : میتوپم بهش آهسته همونطور. کنم غش نورا توهمات بخاطر مونده کم

 « حرفا؟ این بامدادو …مومن کس نگو»



 چند   نیست  معلوم  کرده،  بازرسی  شورتتو  اون  که  اونجوری!  دیگه   مرده  اونم  چیه؟  کس»

 « بگیره دکترم نوبت برات داره دلیلی چه وگرنه باشه زده باهاش بار

 .میرم غره چشم بهش

 «کرده بزرگم بامداد»

  حسنات  و  وجنات  این  با  یکی  چرا  اینه  دارم  شک  بهش  که  چیزی  تنها  …داره  ربطی  چه»

  هر   سکسیش  شمایل  و   شکل  این  با  تونهمی   این!  بزنه  جق   تو   سوتین  و  شورت  با  بخواد

 !« باشه داشته تختش توی رو دختری

  اشاره   ابرو  و  چشم  با  بامداد  به  وُ  میزنه  ای  سقلمه  بهم.  میشه  ساکت  بامداد  اومدن

 .  کنهمی

  چی  که  فهمیدنمی  خونه  بود  نیومده  همرام  اگه.  نورا  حرفای  از  میشه  پر  سرم  تموم

 ! شده

  کمال   در  اومدیم،  اتاقم  به  وقتی.  ماهی  عمه  خونه  برگشتیم  بعدش  روز  دو  نورا  منو

  کاغذ   یه  وُ  داره  قرار  تخت  روی  مرتب  و  شده  شسته  من  سوتین  و  شورت  دیدیم  تعجب 

 :بود  شده نوشته روش. شد قطع نفسم برداشتم، که کاغذو. شده  گذاشته کنارش

  پروین   به  و  بکنی  اینکارو  خودت  بعد  به  این  از  کن  سعی.  شستم  زیرتو  لباس  ست»

 مراقب  بیشتر  باید  خانم  یک  بعنوان.  بندازه  شویی  لباس  ماشین  توی  تا  ندی  جون

 ...« برو حتما لطفا. گرفتم زنان دکتر وقت یه برات. باشی بهداشتت و سالمت

  نوشته   اسمشو  پایینترش  بودو  کرده  قید  ساعتشو  تاریخو  و  دکتر  مطب  آدرس  پایینش

 .بود



 یه  انداختمو  گیپورم  مشکی  سوتین  و  شورت  ست  به  نگاه  یه  یادداشتش،  خوندن  از  بعد

  روی   بعدش  و  افتاده  اتفاقی  چه  بفهمم  تا  کشید  طول  دقیقه  یک .  یادداشت  به  نگاه

 . کردم ناله کشیدمو جیغ فقط شدمو ولو زمین

  به   نمیتونم  حتی  امروز   که  کرد  زدم  خجالت  اونقدر.  داشت   درد  کرد،  بامداد  که  کاری

 .کنم نگاه چشماش

 منو  تا  میارم  پایین  سرمو  میچسبونمو  دیوار  به  خودمو  میخونه،  رو  اسامی  که  زمانی

. کشممی پایین خودمو میتونم که جایی تا میارمو باال دستمو میخونه که اسممو. نبیه

  دانشجوهای  بین از  نمیکنم جرات …کرده مکث بعدی اسم خوندن برای میشم متوجه

 :میگه که کنم نگاش دیگه

 «میکنین؟ بازی باشک قایم دارین آذرپناه خانم»

 کالس  همه  میدادن؟  اضافه  دستمزد  بهش   جلسه  هر  اونم  من   کردن  ضایع  برای

 : میگم و میشم بلند فورا من میخندنو نفری چند. من سمت برمیگردن

 « من اسم خوندن با شد همزمان افتاد، پایین چیزی یه استاد ببخشید»

  باهاش   شدن  چشم  تو  چشم  از.  کنمنمی  نگاش  حتی  احمقانه  توجیه   این  گفتن  موقع

 . کشممی خجالت

 .«بفرمایید »

.  خندهمی  داره  خانم  پتیاره.  کنممی  نگاه  میلرزه   داره  که  نورا  های  شونه  به  میشینمو

  دستشو   اون  و  میکوبم  بازوش  به  محکم.  فیس  پوکر  ایموجی  شبیه  شده  االن  دقیقا  قیافم

 .  نشه بلند هاش خنده صدای تا میگیره دهنش جلوی

 چیزو   همه.  وقتاست  همون  مثه.  کنهمی  شروع  تدریسشو  بامداد  غیاب  و  حضور  از  بعد

  کتاب یا ها مرجع  از مثال تا  ده قسمتی هر برای. میده توضیح جزئیات با و ریز به ریز



 ها  زمینه  همه  در  مطالعاتش  گسترده  سطح  متوجه  آدم  که  اونقدر.  میزنه   دیگه  های

 .میشه 

  باال   برهمی  دستشو  نشسته  کالس  جلوی  که  گلبرگ.  میشیم  نزدیک  که  کالس  پایان  به

 :پرسهمی و

 «سوال؟ یه استاد»

 :گهمی  و کنهمی نگاش  بامداد

 « بفرمایید»

 بودین،  نوشته  بینامتنیت  از  که  هست  قبلتون  شب  چند  اینستاگرامی  پست  درباره»

 «بدین؟ توضیح بهش راجع یکم میشه

 :میگه گوشم کنار و میاره پایین صداشو نورا

 «کنه؟ سرچ گوگل  از نمیتونست یعنی …چاپلوس دختره»

 :پرسه می ما به رو و میندازه کالس کل به نگاه یه بامداد. میشم بامداد جواب منتظر

 «بده؟ رو کاظمی خانم جواب باشه داشته دوست که هست کسی»

 :میگه خنده با پسرا از یکی

 « استاد بدونیم دربارش اینکه شرط به ولی داریما دوست خیلی»

 . میندازه کالس های بچه کل به ساده نگاه یه بامداد و میخندن ها بچه

 «نمیدونن؟ بینامتنیت درباره چیزی ادبیات دانشجوهای یعنی»

 : میده جواب پسرا از دیگه یکی

 « دونیممی خودمون استاد، کنندست ناامید»



 :میگه و میشه سینه به دست بامداد

 باید   متفاوت  شعرای  و  متون  با  داشتن  سروکار  همه  این   و  چندسال  این  توی   قاعدتا»

 « میشدین آشنا بینامتنیت مبحث با ترقبل  خیلی

 : میده جواب کرد، رو شوخی اولین که پسری

 !«داره هم  خفنی اسم چه استاد، باهامون نکردن آشناش»

 .هوا  رو رهمی کالس دوباره

 اینقدر.  میشم  قضیه  این  متوجه  دیر  من  و  رهمی  باال  من  احمق دست  تعجب  کمال  در

  نگاه   با  و   میده  تکیه  تخته  گوشه  به.  میبینه  اونو  بامداد  آوردنش،  پایین  از  قبل  که  دیر

 :میگه من به کردن

 «آذرپناه  خانم بفرمایید»

 .میشم بلند میدمو فشار هم روی پلکامو

 :میگم و میکنم خیس زبون با زیریمو لب

 شد  مطرح  کریستوا  جولیا  توسط  بار  اولین  پنهان،  متن  همون  یا   بینامتنیت  اصطالح »

 دیگه   متن  واگویه  متنی  هر  واقع  در  و  نیست  اصیل  متنی  هیچ  که  معناست  این  به  و

  یا   معاصر  های  متن  واسطه   به  جدید  متن  گیری  شکل  یعنی  جورایی  یه.  هست  ای

 بینامتنیت  با  غیره  و  تلویح  و   تضمین  یا  اقتباس  که  میکنن  فکر  بعضیا.  قدیمیه 

 وضعیت   بینامتنیت  که  میگن  و  مخالفن  پردازا  نظریه  از  بعضی  ولی  داره  همپوشانی

  از   مجزا  جزیره  یک  متنی  هیچ  میگه،  کریستوا.  نیست  اختیاری  متناستو  از  گریزناپذیر

  روابط   و  حاضر  متن  پنهان،  متن  …داره  رکن  تا  سه  بینامتنیت  …آم .  …نیست  دیگه  متون

 « میگیره  بر  در  رو  هنرها  تمام  و  نداره  کاربرد  ادبیات  در  تنها   بینامتنیت  البته  …بینامتنی



  االن  بگم  اگه  دروغه.  کنهمی  تاییدم  سر  با  و  میشینه  بامداد  لبای  روی  محوی  لبخند

 .میشه داره نورافشانی دلم تو. نشدم  مرگ ذوق

 مثالتون   اگه  بشن؟  متوجه  بهتر  دوستان  تا  بزنید  میتونید  مثالم  پناه،  آذر  خانم  خب»

 «فبها که باشه هم معاصر ادبیات درباره

 :میام حرف به  میدم بیرون که نفسی با و میکنم فکر کمی

 در   آیدا  بودی  شعر  اگر  لولیتا،  بودی  کتاب  اگر  اینه،  مهتاب  سونات  رمان  اول  جمله»

  اول   جمله  یک  همین  با  نویسنده  واقع  در  …مهتاب  سونات  بودی  موسیقی  اگر  و  آینه

 مهتاب  سونات  که  میدونیم  ما  …فرامتنی  و  بینامتنی  روابط  به  میده   ارجاع  رو  خواننده

  کتاب   از  اسم   ور  اون   از.  کرده  هدیه  بوده  شاگردش  که  گیچاردی  کنتس  به  بتهون  رو

  دوازده   دختر  یه  عاشق  که  هست  ادبیات  استاد  یک  درمورد  داستانش  که  آورده  لولیتا

  الهام   یا  کتاب  یک  از  کرده  اقتباس  نویسنده  که  نبوده  معنا  این  به  این  …میشه  ساله

  ازش   عمدا  نویسنده  که   متنیه  بیرون  ارجاع  یک  این  اتفاقا  …هنری  اثر  یک  از  گرفته

  نویسنده   با  کنهمی  نشون  خاطر  ما  به  لولیتاست  کتاب  در  که  هایی  موتیف.  کرده  استفاده

 موتیف  مهتاب  سونات  در  و  برهمی  رنج  دختربچه   یک  عشق  از  که  میشی  مواجه  ای

  کالب   فایت  فیلم  داره  آرمان  که  میخونیم  آخر  فصل  در  یا.  میاد  وسط  شاگردی  استاد

 خونه   کتاب   توی   رو  غمزده  غرب  نمایشنامه  بعدش   صفحه   چند  دقیقا  و  میبینه  رو

  روایت  و  فرم  اگه  مهتاب   سونات  کتاب  توی  …آرمان  خودکشی  با  میشیم  روبرو  وُ  ذارهمی

 چند  فقط  اینا  که  فرامتنی  و  بینامتنی  روابط  این  از  پره  کنیم،  پوشی  چشم  ازش  رو

 .«بردم اسم فیلم و ادبیات موسیقی، در من که بود، اش نمونه

 روی  مخصوصشو  لبخندای   اون  از  که  میندازم  نگاه  بامداد  به  میشه  تمام  که  ام  جمله

 حفظ  شعر  حافظ  از  که  وقتاییه  اون  شبیه  نگاهش.  من  به  زده  زل  وُ  نشونده  لباش

.  دادممی  نشونش  بیستمو  های  نمره  که  هایی  موقع  اون  مثه.  میخوندم  براش   کردمو می



  خودم  پوست  توی  من  وُ  کنهمی  افتخار  بهم  داره  میگه،  نگاهش.  میزنه  برق  نگاهش

 .  نمیگنجم

  بر   عالوه.  میده  توضیح  تر  جامع  و   تر  کامل  و  کنهمی   کالس  های  بچه  به  رو  بعد

 بوف  بینامتنی  روابط  از  وُ  میگه   برامون  هم  غیره  و  فرامتنیت  و  ترامتنیت   از  بینامتنیت

 . میزنه  مثال برامون نامه گشتاسپ و شاهنامه  تا مسخ و کور

 :کنهمی اضافه هم آخر در

  بینامتنی  روابط  و  میکنید  انتخاب  عکس  یا  شعر   فیلم،  کتاب،   یک  آینده  جلسه  برای»

 که   آثاری.  نویسدمی   من  برای  مقاله  صورت  به  و  میکنید  پیدا  اثر  اون  در  رو  فرامتنی  و

 فهرستتون  از  شده،  منتشر  مقاله  و  شده  داده   توضیح  بینامتنیشون  روابط  درمورد  قبالً

 .« میرید نشده پرداخت بهشون که ای دیگه آثار سراغ و میزنید خط

 ساکت  تا  میندازه  بهشون  نگاه  یه  فقط  بامداد  و  میکنن  اعتراض  بلند  صدای  با  ها  بچه

  بینامتنیت  درمورد  هاشون  نویسنده  و  کتاب  چندتا  اسم  میگیره  آروم  که  کالس.  بشن

 . نویسهمی تخته روی رو

 :میزنه غر گوشم کنار نورا

  … پتیاره  دختره  …بریم  گا  به  باید  ما  مالیش  خایه  بخاطر  که  کنه  لعنت  گلبرگو  خدا»

 « پاره جنده گایی می  مارو  چرا بزنید تیک استاد با میخوای خب

 داره   کمتری  مطالعه که  نورا  مثل  کسی  برای   دونممی  خوب.  میگیره خندم  غرغراش  از

  کنه   پیدا   توش  رو  فرامتنی  و  بینامتنی  روابط   بتونه  راحت  که  کتابی   یه  کردن  پیدا

 پیشنهاد   بهش  همین  بخاطر.  خوبیه   بازه  فیلم  که  دونممی   طرفم  یه  از  ولی  سخته؛

 :میدم

  فیلم   که   تو  …باشه  داشته  بینامتنی  ارجاعات  که   فیلم   یه  دنبال  بگرد  دادن  فحش  جای»

 .«هستی هم قهاری باز



 :گهمی و کنهمی نگام ناباوری با

 !«خوردم؟ می  گهی چه نداشتم تورو من …آیدا ای العادهفوق  تو»

 .میشم چیزی یه متوجه که خندممی ریز

.  کنم  حسش  میتونم  من  ولی  نویسنمی  و   انداختن  پایین  سرشونو  تند  تند  ها  بچه  همه

 بامدادو  نگاه  که  میگیرم  باال  سرمو.  کنم  حس  خودم  روی  رو  کسی  نگاه  سنگینی  میتونم

 بگیره  اوج و بشه تند قلبم ضربان میشه باعث  که عجیبی نگاه. بینممی خودم روی

 بامدادو  نگاه  که  میگیرم  باال  سرمو.  کنم  حس  خودم  روی  رو  کسی  نگاه  سنگینی  میتونم

 .بگیره  اوج و بشه تند قلبم ضربان میشه باعث  که عجیبی نگاه. بینممی خودم روی

  محو  همش میکردم حس گوشتم و پوست توی پیش دقیقه چند تا که  خجالتی تموم

 دوباره  برای  که   کسی.  روبروم  مرد  دیدن  برای  دلتنگی.  داده  دلتنگی  به  جاشو  وُ  شده

 داغ.  میشم  گرم  خورشیدیش  چشمای  گرم  آفتاب  جلوی .  بدم  جونمم  حاضرم  داشتنش

 .  میشه پایین وُ باال دریا امواج مثه دلم. میشن گون گل هام گونه. میشم

 بود؟  گفته چی نورا

  ببره؟ تختش به رو دختری هر تونهمی بامداد اینکه

  با.  گیرهمی  آتیش  شکمم  توی  چیزی.  میشه  منقبض  معدم  جمله،  این  آوردن  یاد  به  با

 …هنوز وقتی میزنم باال آستین براش داره گلی عمه اینکه آوردن بخاطر

 شده؟  مرگم چه

 … بامداد زن خواستمنمی  وقت هیچ من

  بامداد؟ همسر بامداد؟ زن



 کلمه  دو  این.  بیارم  هم  کنار  رو  کلمه  دو  این  نباید  من  میکنم؟  چیکار  خودم  با  دارم

 .  ربطن بی. ناهمگونن. زشتن هم کنار

 این   با.  شده  تعریف  ای  دیگه  جور  یه.  میشه  تعریف  ای  دیگه  جور  یه  من  برای  بامداد

 اینکه   به  کردن  فکر  و  حسودم   من.  ببینم  کنارش  رو  ای  دیگه  شخص  نمیتونمم  وجود

 ! میزنه آتیشم باشه  بامداد زندگی توی زنی شاید

 «بریم؟ میتونیم استاد»

 .میده کالس دخترای از  یکی به و میگیره ازم  نگاهشو مکث با  بامداد

 !«بره  تونهمی کرده تموم هرکسی …بله»

  فکر   وحشتناکی  واقعیت  به  و  صندلی  به  شدم  میخ  من  اما  میشن  بلند  یکی  یکی  ها  بچه

 ! نکرده عبور ذهنم از حتی  سال  هفت این توی وقت هیچ که میکنم

 :میگه بهم نورا

 «بریم کن  جمع»

 نورا .  کنه می  گرگر  تنم  پوست.  شده  فلج  مغزم.  شده  فلج  تنم  همه .  شدن  فلج  دستام

 .میزنه  شونم به محکم

 «خانم  عنتر دیگه پاشو»

  فکری   یه.  میذارم  ام کوله  توی  خودکارمو  و   رسید  سر.  بیام  خودم  به  میشه  باعث  ضربش

  میزنه   غر  نورا.  برن  دانشجوها  تا   بدم  لفت  میکنم  سعی.  خورهمی  وول  سرم  توی  مدام

 . میرم  در جا از فشنگ مثه برمیداره کیفشو که بامداد. نیست مهم برام اصال ولی

 !« کن صبر  شد چی»



  بامداد   با  همراه  دخترا  از  چندتا  که  میبینم  و  میرم  بیرون  کالس  از .  مونمنمی  نورا  منتظر

 تا   میکنم  صبر.  برمیدارم  تر  کند  هامو  قدم.  میپرسن   سوال  ازش  و  برمیدارن  قدم  دارن

 مرگشونه  چه.  وضعیت  این  کنهمی   عصبیم.  نمیکنن  دل   لعنتیا  ولی  بشن  دور  ازش  دخترا

 بامداد   از  کی؟   از   اونم  میکنن؟  دلبری  گفتن  پرت   و  چرت   با  یا  میپرسن  سوال!  آخه؟

 ! من

 دور   اینکه  تا  بشناسمش  باشه،  نزدیکم  دشمنم  میدم  ترجیح  من  خب.  کشممی   پوفی

  کدوم   هیچ  کالس  احمق  دخترای  دونممی   هم  حاضر  درحال!  کیه  که  نفهمم  و  باشه

 قالب  خودشونو  که  خونی  کتاب  و  باهوش  دخترای  از  اون  چون.  نیستن   بامداد  میل  باب

 .خطرن بی کبریت خانما دختر این نتیجه در پس. میاد  خوشش نمیکنن

.  نیستن  ماجرا  کن  ول  خانما  جنده  همچنان  منتها  رسیدیم  دانشگاه  محوطه  به

  دارن   دادند  رضایت  باالخره  میشم،  متوجه  میکنم،  نگاشون  دور   از  که  طورهمون

 دندونامو   زدن،   زل  بامداد  به  باری  حسرت  نگاه  با  که   میبینم  وقتی.  میکنن  خداحافظی

 اهمیتی  برام  واقع  در.  چی  فهممنمی  ولی  گه،می  چیزی  یه  داره  نورا.  میدم  فشار  بهم

 :میزنم داد بلند میشه، دور دانشجوش دخترای جمع از کمی که بامداد. نداره

 !«کنید صبر لحظه یه استاد»

 :گهمی و میزنه زل بهم متعجب نورا

 ...«چی»

 می کنهمی نگاه بهم و برگشته که بامدادی به خودمو دو با و مونمنمی سوالش منتظر

 دخترا .  میشم  توبیخیش  هم  کمی  و  سوالیش  نگاه  متوجه  رسم،می  که  بامداد  به.  رسونم

 .جهنم  به  برن.  لقشون  ون*ک  خب   ولی  زدم  صدا  استادو  چرا  بفهمن  تا  میکشن  سرک

 :کنهمی  مالتم که کنم باز خواممی دهنمو زنم،می نفس نفس

 !« ندو وُ برو راه خانم یه مثه و نزن داد  دانشگاه محوطه توی»



 یا  گذشته؟  وقت  چند   کردمی  گوشزد  بهم  اینجوری  که  باری  آخرین   از!  کنممی  کپ

 گذشته؟  سال چند بگم، بهتره

 سر  میذارم!  نیست  بهش  کردن  فکر  وقت  االن  ولی   کنهمی   روشن  ذهنمو  چیزی  یه

 . کنم پایینش و باال حسابی تا فرصت

 : میگم هیجان با ولی نیست خودم دست

 !« نمیشه تکرار  …آقا چشم»

 .میشه  نرم. میشه عوض نگاهش نوع

 «بنویسم؟ مهتاب سونات بینامتنی  روابط درباره میتونم  من...  سوال یه»

. بخوره  پیچ  شکمم  میشه  باعث  که  جوری  یه.  کنهمی  نگام  عجیب  بجاش  نمیده  جواب

 . شه عوض حالم

 «رفتی؟ دکتر»

 پایین  سرمو!  باشه  « رفتی؟  دکتر»  سوالم  جواب   نمیشه  باورم.  میشم  شوکه  سوالش  از

 : زنممی لب آروم. میندازم 

 « آقا بله»

 :کنهمی سوال دوباره  وقتی میاد بیرون دهنم از مقطع مقطع نفسم

 « گفت؟ چی  خب»

 : میدم جواب خجالت با. گیرممی دندون به زیریمو لب

 .«داد دارو …آم  …نبود خاصی چیز»

 « میخوری؟ داروهاتو موقع به»



  سرمو   میتونم  تنها.  کنهنمی  کار  زبونم.  شده  بسته  دهنم.  میدم  فشار  هم  روی  پلکامو

 :گهمی بالفاصله که بدم تکون

 «دیگه کتاب یه سراغ برو …نه …پرسیدی که سوالی درمورد و …خوبه»

 :کنممی زمزمه آروم

 « آقام چشم»

 !« بامداد آقا سالم»

 بامداد؟ آقا بود؟ گفته چی. میزنم زل نورا به و  میاد باال ضرب با سرم

 :میده  ادامه گشادی گل لبخند با

 «ببینمتون  وقت هیچ بود نشده ولی ماهی عمه خونه میام زیاد من»

 ! پرووئه  چقدر که دختر این دست از خدا وای. میشه چارتا چشام

 :میگه خوشرویی با  بامداد

 !« جان نورا  بوده من سعادتی کم»

 .میزنه  ایمحجوبانه مثال لبخند نورا

 !«بامداد آقا کنیم زیارتتون درسی محیط بجز جایی بعد دفعه انشاهلل»

 : میگم دلم تو بزنه؟ حرف اینجوری بود بلد هم نورا جان؟

 « نورا گاییدمت»

 بهم  نگاهی  نیم  نورا!  بشه  گفتم،  بهش  دلم  تو  اونچه   متوجه  که  میکنم  نگاش  جوری  و

 ! لحظه اون توی تخمشم به من کال ولی میندازه

 : میده جواب ذاتیش  محبت با  بامداد



 !«عزیزم حتما»

  متاسفانه .  کردمی  استفاده  همیشه  مرد  و   زن  برای  و  بود  بامداد  کالم   تکیه  عزیزم،  این

 !هستم اآلنم گویا و قضیه این از بودم متنفر نهایت بی منم

 :کنهمی باز دهن چاپلوسی با نورا

 برام   تعریفتونو  خیلی  جان  آیدا  اینکه  بخصوص  …ببینمتون  داشتم  دوست  همیشه»

 !« کردهمی   آماده  لباس  یا  میخریده  لباس  همیشه  کی   برای  دوستم  ببینم  اینکه  و  میکرد

 !  نورا کنه لعنتت خدا. نورا خرابت ذات به تف! تف

 :پرسهمی انتظارم برخالف و میندازه بهم نگاهی نیم  بامداد

 «چیه؟ نظرت دیدی که االن خب»

 زد   دستی  یه  قشنگ  بامداد  ولی  چیه،  که  بود  مشخص  کامال  جمله  اون  از  قصدش  نورا

 .بده جوابشو چی قراره احمق نورای موندم من و

 !«بکنه  شما برای هرکاری داشته حق آیدا میکنم، فکر»

 قیافم!  بامداده  دنبال  چشمش  که  کسی!  میده  جلوه  آویزون  دختر  یه  منو  دقیقا  بیشعور

  تفت   شر)..(ک  به  اینکه  برای.  کنم  حس  اینو  میتونم  قشنگ  و  فیسه  پوکر  ایموجی  شبیه

 :میگم فورا نده ادامه دادناش

 !«فروشی کتاب بریم بود قرار …نورا داشتی عجله کنم فکر»

 !« حاال نمیشه دیر»

  کلمات   شدم،  کلید  دندونای  بین  از.  بگیرم  فحشش  زیر  مونده  کم.  بیفتم  پس  مونده  کم

 :فرستممی بیرون رو

 !« باشه داشته کار آقام شاید»



 ! چرا؟! کنم؟نمی جمع کوفتیمو حواس چرا! من بر وای ای

  از   منو  میده  که  پیشنهادی  با  بامداد.  کنهمی  نگام  تعجب  با  و  میشه   متوجه  فورا  نورا

 . میده نجات فعال هچل

 « برسونمتون؟ میخواین دارین عجله اگه»

 : میگم کنه، فاتحه این از بیشتر نورا اینکه از قبل

 !«میریم خودمون …انقالبه همین …آقا ممنون»

 .دهمی تکون سری بامداد

 ...«جان نورا»

 .کنهمی من به رو

 !« فعال جان، آیدا»

 ! رهمی

. نگفت  وقتا  اون  مثه.  نبود  وقتا  اون  مثه.  بود   سرد  جانش  آیدا  ولی  …ولی  جان؛  آیدا  گفت

 …که وقتایی اون مثه

 «آقاته؟  بامداد …آقات؟»

 :توپیدم بهش کالفه و حرصی

 !« بوده آقام  بچگی از …آقامه... بله»

 :کنهمی زمزمه نورا

 «احمق شنید نزن داد …کولی  خب خیلی»

 ! رهمی داره که میشم خیره بامداد به و گردمبرمی فورا



 :گهمی  وُ کشهمی دستمو نورا

 !«زا پسرعمه جناب رفت انداختو نگاهی حاجی، جنبیدی دیر»

 تموم  مسیر  توی   منم.  بریم  کتابفروشی  به  تا  میفتیم  راه.  اصطالحش  از  گیرهمی  خندم

 گوش  سکوت  در  اونم.  بندممی  نافش  به  و  میکنم  ردیف  داشت  لیاقتشو  که  فحشایی

 راه   پیاده  کتاب،  خرید  از  بعد.  کنهمی  عصبیم  بیشتر  همین.  میده  تکون  سر  وُ  میده

 . خریممی کاپوچینو دوتا نزدیکیه،  همون که بری بیرون قهوه از میریمو

. نداشتم  رو  خونه  به  رفتن  حوصله.  کنیممی   گز  پیاده  انقالبو  گرفتیم،  که  کاپوچینمونو

 . شم خالص  دستش از زودتر کنهمی هوس همچین دلم نورا جمله با ولی

 « نمیکنی؟ تور بامدادو چرا»

 دستمال  با. بیرون میزنه باهم حلقم  و دماغ از کاپوچینو مایع که گفتش یهویی اونقدر

 . کنممی پاک مغنعمو صورتو

 : میگم حرصی و میکنم نگاش چپ چپ

 «مومن نگو کس»

 : گهمی و میندازه باال شونه القید نورا

 !«میاین همدیگه به بنظرم»

 :زنممی طعنه

 !« رسیدی؟ مهم و خطیر نتیجه این به بامداد دیدن  دوبار از اونوقت»

 :میندازه باال ای شونه وُ میشه بدجنس

 «داره؟ زن …زد ذوقم تو یکم اشحلقه  هرچند !.. توئه سینگلی ماحصل …راستش نه»



  کرد؟ می  دستش  حلقه   بامداد.  کرد  رو  و  زیر   حالمو   عجیبی  طرز  به  نورا   آخر  جمله  تا  دو

 بودم؟  نشده متوجهش من چرا پس …پس

 راه  که  همینطور.  میشه   وحده   متکلم  خودش  وُ  کنهمی  برداشت  هیچ  منو  سکوت  نورا

 :کنهمی طرح سوال کلی میریم

 براش  تو  چرا  خوابه؟می   تو  اتاق   توی   ماهی  عمه  خونه  میاد  وقتی  چرا  داره  زن  اگه»

  ولی   آیدا  ها  نشی  ناراحت  ها؟  شه؟نمی   زده  حرفی   ازش  وقت  هیچ  چرا  میخری؟  لباس

  البته .  کنهمی  دستش  حلقه  الکی  تو  مثه  شاید!  غریبن  و  عجیب  جورایی  یه  خونوادت

  هول  خانمای  عفریته  بخاطر  باید  داره،  تو  پسرعمه  که  رویی  و  بَر  این  با  …ها  داره  حقم

  بفهمم   منم  تا  نه  یا   داره  زن  واقعا  ببینم  بگو  حاال!... بندازه   دستش  حلقه  دانشگاهی

 « هوم؟ بزنم؟ باال آستین برات تونممی

 این  درآورد؟  کجاش  از  سوالو  این.  میندازم  دستم  توی   طالیی  ساده  رینگ  به  نگاهی

 ! محکمه  گوشی تو یه شبیه بیشتر من برای که سوال

 … زنش اسم. .. میندازه دستش توی حلقه بامداد  …داره زن  بامداد

 :زنممی  لب آروم 

 !«داره زن آره»

 .میاد بیرون دهنش از غلیظی اَه. خوابه می نورا باد

 !«امین پروژه همون  سراغ برم پس …آیدا  شانست تو ریدم»

 . میکنه  بازش دوباره. نشده بسته هنوز دهنش

 «نداره؟ زن انگار  که جوریه یه چرا پس  ست؟ غریبه یا آشناهاتونه از کیه؟ زنش»

 .کنممی نگاش سوالی و نورا سمت برمیگردم



 «نداره؟ زن انگار چی یعنی»

 «میاد؟ تنها چرا ماهی عمه خونه میاد وقتی داره، زن اگه خب»

 :میده جواب وُ میشه پرسشم متوجه خودش بپرسم سوال اینکه از قبل

  دختر   اونجا  قضا  از  که  مادربزرگش  خونه  رهمی  بفهمم  باشمو  نوید   زن  اگه  من  واال»

 و   خوابهمی  اتاقش  توی  میخره،  شخصیشو  لوازم  براش  که  هست  ام  سینگلی  خوشگل

 حتی   یا  …اونجا  بذاره  پاشو  ذاشتمنمی  یا  میده،  انجام  رو  کنیمی  براش   تو  که  کارایی  کال

  همراش   بازم  باشم،  داشته  مشکل  شووَرَم  خونواده  با  ممکنه  اینکه  با  بره،  بود  قرار  اگه

 !« میرم

  اونو   و  واقعا  کیه  بامداد   همسر  که  دونستنمی  کسی  اگه.  بود  منطقی  حرفاش

 دستش  توی   حلقه  اون   وُ  نداشته  زن  وقت  هیچ  که  رسیدمی   نتیجه  این  به  نمیشناخت،

 ! الکیه

 باشه،   کرده  کشف  چیزی  انگار  و  میندازه  زباله  سطل  توی  کاپوچینوشو  لیوان  نورا

 :میگه هیجان با سمتمو میاد ذوق با. کوبهمی بهم محکم دستاشو

 « آیدا؟ نه نه؟ بشه قراره یا آره؟ شده جدا زنش از حتما»

 روی  انداخت  و  شست  منو  باهاشون  گذشته  هفته  که  ماهی  عمه  حرفای  یاد.  میشم  الل

 :گهمی  هم سر پشت وُ میده تکون بازومو هی نورا. میفتم بند

 « گفتم  درست بگو …بگو …بگو نه؟ مگه نه؟ مگه همینه»

  رابطه   چرا.  میشم  خشک  من.  میشم  منجمد  من  ظهر  شلوغی  میون  رو،  پیاده  وسط

  دقیقه  چند  توی  و   راحت  اینقدر  نیست،  علنی   دوستمم  پیش  که  بامداد  منو  واقعی

 سریع   اینقدر  تونست  نیست  باهوش  هم  خیلی  که   نورایی  چطور  شد؟  عیان  صحبت



  عمه   که   گفت  رو  چیزی  دقیقا  ولی  نداره  خبر  جزئیاتم   از  حتی  اون  چیه؟  به  چی  بفهمه

 . کرد تفش صورتم توی گذشته هفته ماهی

  کنم،می  احساس.  شدم  خورد  میکنم  احساس.  کنممی  شکست  احساس  اما  چرا  نمیدونم

 ! میشه  کنده داره وجودم از چیزی

 میسوزونه  داره  پامو  نوک   تا  سر  از  و   شده  ریخته  مغزم  توی  انگار  اسید  به  شبیه  چیزی  یه

 . کنهمی تجزیه تنمو گوشت و

 !«هدف به زدم نه؟ مگه همینه ایدا»

 :کشیدن نقشه میکنه شروع! نمیگنجه خودش پوست توی کرده  که کشفی از نورا

  بشن،   جدا  هم   از  خوانمی   که  داره  ایرادی  و   عیب   چه  زنیکه  بفهمیم  باید  …منو  ببین»

  که   جوری  به  …میکنی  محو  بامداد  برای  پوستی   زیر  ریزو  خیلی  رو  کمبودا  اون  تو  بعد

 به   تر  ریز  خیلی  باید  بعد!  کنیمی  االن  که  کارایی  همین  مثه  …کنه  پیدا  کشش  سمتت

  میان  کله  با  خودشون  …تری  مناسب  بامداد  با  ازدواج  برای  تو  کنیم   حالی   ماهی  عمه

 «سمتت

 :میده ادامه باز و خندهمی بلند

  بازیاتو   اوسکول  یکم  فقط  میشی  زنش  نکشیده  سال  یه  به  کن  باور  …باهوشم  من  چقدر»

 «تمومه  کار کنی کم

 :کنممی زمزمه ها  زدهخواب مثه لب زیر

 !«بابامه  مثه بامداد ولی»

 .میشه  من مات. میزنه خشکش که اونه اینبار …شنوهمی صدامو

 « پسرعمته یارو …آیدا خیال بی»



 :گهمی تردید با و کنهمی فکر یکم بعد

 «داره؟ بهت حسو همین اونم»

 : پرسممی

 « حسی؟ چه»

 !«دختری و پدر همین»

 کنهمی  تموم  کشیدنشو  نقشه  دیگه  اونم.  نمیدم  رو  نورا  جواب!  دونستمنمی.  دونمنمی

 هرچند .  بدم  تشخیص  نمیتونم  که  جوریه  یه  صورتش  حالت.  فکره   توی  معلومه  ولی

  اینقدر   که  هایی  دغدغه.  میده  جولون  داره  سرم  توی  ای  دیگه  چیزای.  نیست  مهم  برامم

  سرم  توی  دیگه  که   بس  کنن؛  درز  بیرون  به  تا   کننمی  سوراخ  مغزمو  دارن  که  زیادن

 !نیست جا دیگه  که بس. ندارم جا

 .میگردم گذشته توی جواب دنبال و میکنم فکر نورا آخر پرسش به مدت تموم

 : گفت باباحاجی

 «کن بازی ها بچه با حیاط تو برو»

 ها  بچه.  ترسیدممی  ها  بچه  از   من.  کنم  بازی  ها   بچه  با  خواستنمی   دلم   من   ولی

  میدونستیو   اینو  تو  فقط  بودمو  راضی   خودم  تنهایی  از  من.  بودند  ترسناکی  موجودات

 .میکردی درک

 : گفتم

 !«میدم قول …کنمنمی سروصدا باباحاجی؟ بمونم اینجا»

 :اومد  حرف به آمیز تحکم اما. نکرد اخم

 «باباجان پاشو. نیست بچه جای اینجا …شهنمی نه»



.  بود  داده  یادم  حاجی  مامان  اینو.  نزنم  حرف  باباحاجی،  حرف  روی  بودم  گرفته  یاد

 خانما . جمع همگی بودو جمعه. آشپزخونه  توی رفتم. شدم بلند جا از و گفتم  چشمی

 پشت   دید،  منو  تا  گلی  عمه.  میزدن  حرف  زنونه  چیز  یه  درباره  بودنو   نشسته  میز  دور

 . گرفت ازم نگاه کردو نازک چشمی

 :پرسید حاجی مامان

 «مادر؟  میخوای چیزی»

 : گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

 « بشینم پیشتون اومدم نه»

 :توپید تندی لحن  و اخم با چرخوندو من سمت سرش تیز  گلی عمه

 «بیرون برو. نیست بچه جای اینجا»

 : گفت و بهشو کرد اخم ماهی عمه

  ازش   باباتو  ارث  مگه   کشی؟نمی   خجالت  ست؟  بچه  با  زدن  حرف  طرز  چه  این»

 «خوای؟می

 .انداخت دماغش  روی چینی گلی عمه

 !«عمه میارین بارش لوس دارین خیلی شما»

 :زد لب کردو  نگاش سرد ماهی عمه

 !«بچسبه  بودن لوس وصله بهش که باشه کرده کاری  آیدا نمیاد یادم»

 . زد  پوزخندی  گلی عمه

 تافته  خودشو  اینکه  نه  کردمی  بازی  ها  بچه  پیش  بیرون  رفتمی   نبود  لوس  اگه»

 !«بدونه  جدابافته



  من   با  گلی  عمه  مشکل  دونستمنمی   چی؟  یعنی  جدابافته  تافته  دونستمنمی  موقع  اون

 ! دونمنمی هنوزم …چیه

 .  نمیاد خوشش من از که بود این فهمیدممی که چیزی تنها

 :پرسید  منو سمت چرخوند سرشو  گلی عمه جمله شدن تموم از بعد ماهی عمه

 «جان؟ آیدا کنی بازی ها بچه با بیرون نمیری چرا»

  بهتره   شاید  میکردم  احساس  فقط  میدادن،  معنی   چه  گلی  عمه  حرفای  دونستمنمی  من

 عمه  میکردم  کاری  باید.  بکنم  کارو  این  قراره  که  بدم  نشون  جوری  موقعیت   اون  توی

 .میومد  خوشش ازم گلی عمه  میکردم کاری. باشه داشته دوسم بازم ماهی

 :دادم جواب

 «…بکنم هست کاری اگه ببینم میخواستم»

 : گفت فتانه عمو زن . خندیدن آروم حاجی مامان و ماهی عمه

 !«بچه این شیرینه چقدر»

 :کرد اضافه لبخند با ماهی عمه

 !« کن بازی بیرون برو عزیزم، نه.. محبت با هم و شیرینه هم»

 دوسم  همیشه  میکردم  کاری  باید.  داشتن  دوسم  اونا.  میمیردم  داشتم  خوشی  از  دلم  ته

 من   با  رفتارشون  که  کنم،   بازی  کسایی  با برم  که   نبود  مهم  همین  بخاطر.  باشن  داشته

 .آشغاله  تیکه یه مثه

 .باشن داشته دوسم  بیشتر بقیه تا بدن راه بازیشون به منو حتما میخواستم اتفاقا

 بچه   منم   خب   ولی  افکارم؛  رفتارو  بوده  بچگانه  چقدر  میبینم  بهش  میکنم  فکر  که  االن

 ! بود سالم ده همش موقع اون. بودم



  بازی   منو  وقت  هیچ  اونا.  میکردن  بازی  وسطی  داشتن  ها  بچه  رفتم  که  حیاط  به

  و   کس  بی  بچه  یه  فقط  من.  دختردایی  نه  و  بودم  دخترعمو  نه  من   اونا  برای.  نمیدادن

 ! بودم هم اذیت و آزار انواع  واسه خوبی هدف قضا از که بودم کاری

 :پرسیدم سوسنو سمت دویدم

 « میدین؟ بازی منم»

 سوالو   همون   و  حسین  عمو  پسر  علی   پیش  رفتم .  علی  به  داد  گرفتو  توپو  و  نکرد  نگام

 : داد جواب سوسن برخالف. کردم  تکرار

 « بچه کنار برو»

. بود   تر  بدجنس  همشون  از  و  تر  بزرگ  همشون  از  مهدی.  مهدی  سمت  دویدم  کرده  بغ

 .باشن  داشته  دوسم  بقیه  که  میکردم  کاری  باید .  بودم  مجبور  ولی  خواستنمی  اینو  دلم

 «کنم؟ بازی باهاتون میذاری مهدی»

 محکم  بود،  وسط  که  ها  بچه  از  یکی  سمت  به  و  گرفت  اومدو  سمتش  که  توپی  مهدی

  دستاش   توی.  برگشت  طرفش  توپ   که  دومی  دفعه.  انداخت  بهم  نگاهی.  کرد  پرتاب

 : گفت نهایت در و کرد  برانداز منو.  داشت نگه

 «باشه»

 .زد داد بلند که وایستادم کنارش زده ذوق. نمیشد باورم

 !«ها  بچه نخودیه آیدا»

 .بهم کرد رو

 « وسط برو»



.  میدادن  بازی  منو  که  بود  این  مهم.  ام  نخودی   که  نبود  مهمم.  وسط   رفتم  زده  ذوق

  آروم  مهدی  بعد.  نشنیدم  که  گفت  بهش  چیزی  زمینو  دیگه  طرف  اومد  حرص  با  سوسن

  هاش   تیمی  هم  به   و  دیگه  سمت  رفت  خنده  با  سوسن.  گفت  گوشش  توی  چیزی

 .رسوند  رو چیزی یواشکی

  هدف   بقیه.  نداشتن  کاری  من  با.  میدویدم   وسط  شاد  و  خوشحال  من  و  شد  شروع  بازی

. سوختمی  صورتم.  افتادم  زمین  روی  درد  با  که  شد  چی  دونمنمی  لحظه  یه  که  بودن

 .همینطور  پامم و آرنج

 من .  شد  سرازیر  چشمام  از  اشک  انگشتام،  روی  خون   دیدن  با  صورتمو  رو  بردم  دست

 !کرد پرتاب طرفم محکم توپو مهدی کی ندیدم حتی

  خونه   توی  ها  بچه  بشنوی   که  نبودی  …نبودی  تو.  میخندیدن  ها  بچه  و  زدممی  زار  من

 :میخوندن میچرخیدنو دورم بودنو کرده درست حلقه یه. میخوندن چی من برای باغ

 نه   نیست،  ما  شبیه  بد،  دختر  این  کوچولو،  آیدا  حوضک،   لی   لی  لی   لی،   لی  لی  لی»

  … نداره  دوس  اونو  وُ  رفته  باباش  نداره،  مامان  کوچولو  آیدا  ترسوست،  هم  خیلی  قهرمانه،

 ...« داره کس نه داره، خونه نه

 !«خبره؟ چه اینجا»

 یادم  کردن  گریه  تو  اومدن  از  زده  ذوق   من.  طرفت  برگشتن  همه  تو  عصبانی  صدای  با

 ها  بچه  صورت  روی  دور  یه  نگاهت.  شدن  ترک  زهره  ترس  از  دیدنت  با  بقیه  و  رفت

  چشمای . نخورد  جنب  دیگه و  نشست.  نشست  بودم  من  که  جایی  وسط به  و کرد  عبور

 توی  من  دیدن  انگاری.  نخوردی  تکون.  بودن   من  خیره  ترسیده  و  نگران  خورشیدیت

  صورت  با  و  آروم.  کنی   چکاری  باید  نفهمی  که  بود  شده   باعث  بار  اولین  برای  حالت   اون

 :زدی لب آروم. زیاد خیلی. بودی ترسیده. زدی  زانو کنارم و  شدی نزدیک رفته وا

 «آیدا؟ خوبی»



  من.  کنم  لوس  خودمو  تو   برای  بخوام  شد،  باعث.  بیاد  یادم  دردم  شد،   باعث  تو  سوال

 . کردی می وارسی پامو  و دست  و صورت تو و کردم می  گریه هق هق

 «جان؟  آیدا داری درد»

 : گفتم دادمو تکون سرمو گریه میون

 « آقا داره درد خیلی»

 که  صدایی  با.  ها  بچه  سمت  دادی  و  کندی  من  روی  از  چشماتو  میخ  بعد  دقیقه  چند 

 :پرسیدی آمیز، تحکم شدت به اما بود آروم خیلی

 « یکیتونه؟ کدوم کار»

 :داد جواب بالفاصله سوسن

 !« نکرد قبول ولی نکنه بازی گفتیم! میکردیم بازی داشتیم»

 !«سوسن؟  کردنیه بازی جور چه این»

 . انداخت پایین سرشو سوسن

 !«داداش  ببخشید»

 :کرد تکرار سوالشو دوباره و شد بلند  بامداد

 «کرده؟ پرت آیدا سمت توپو  کی»

 کجا  از  نمیدونستم.  پرسیدی   اون  به  رو  سوالتم  حتی.  رفت  مهدی  سمت  دقیقا  پاهات

 .بودی  فهمیده ولی فهمیدی؛

 : کرد  زمزمه آروم مهدی

 «ببخشید»



 :گفتی و کشیدی کنار

 « کن عذرخواهی آیدا از. نکن عذرخواهی من از»

 کشیده  قد   هم   حسابی  و   بود  رشد  سن  توی  اینکه  با.  بود  انداخته  پایین  سرشو  مهدی

 : گفت تر آروم مهدی.  بود تر کوتاه تو  از خیلی خیلی قدش بازم ولی بود،

 «آیدا ببخشید»

 « باشه شنیده آیدا نکنم فکر …بلندتر»

  اومدی   تو.  شد  دور  جمع  از  درهم  اخمای  با  هم  بعد.  کرد  تکرار  جملشو   بلندتر  مهدی  و

  میخواست  دلم.  کنی  لوسم  بیشتر  میخواست  دلم.  کنی  بلندم  تا  گرفتی  دستمو  و  سمتم

 . کنی بغلم

 «آقا برم راه نمیتونم»

 .کردم دراز سمتت دستامو

 .بود من برای فقط. بود من مخصوص که لبخندایی اون از. زدی لبخند

 «عزیزم میگیرم دستتو من بری، راه میتونی»

 کوتاه   قدماتو  توام.  رفتممی  راه  آروم  و  زدممی  لنگ.  کردی  بلندم  آروم  و  گرفتی  دستمو

 بدم   نشون  همه  به  داشتم   دوست.  کنی  بغلم  همه  جلوی  داشتم  دوست .  داشتیمی   بر  تر

  هیچ   تو  آغوش  ولی  بدم؛  همه  به  بغلتو  پز  داشتم  دوست.  مهمم  عزیزم،  برات  چقدر  که

 !نشد هم وقت هیچ. شدنمی  من نصیب وقت

 : گفتی صندلیتو روی نشوندیم. خودت خواب اتاق به بردی منو

 «بیام تا  کن صبر»



 به   داشتم.  کردی  تمیز  بینیمو.  اومدی  پانسمان  وسایل  با  دقیقه  چند  از  بعد   و  رفتی

 مهدی  و   سوسن  بابای  که  همونجور  که   این  به.  کردممی  فکر  میکردی  برام  که  کارایی

 بقیه   باباهای  و  علی  بابای  شبیه  اینکه  به.  کنیمی  رفتار  من  با  کنهمی  رفتار  باهاشون

 با . کردم جمع صورتمو که زدی زخم چسب پامو و دست. کنیمی  رفتار من با ها بچه

 :پرسیدی محبت

 «داری؟ درد هنوزم»

 !«یکم»

  محبت   بهم  میخواستی  وقتی  همیشه  که  بود   کاری  تنها  این.  کشیدی  موهام  روی  دست

! مینشوندی   پاهات  روی  نه  و  میکردی  بغلم   نه  میبوسیدی،  منو  نه  تو.  میدادی  انجام  کنی

  نوازش   کوتاه  موهامو  میکشیدیو  سرم  روی  دست  که  بود  این  میکردی  که  کاری  تنها

 .کردیمی

 «ست؟ ریخته بهم وُ ژولیده همه این که نکردی شونه موهاتو»

 «نیست بلد تو مثه ولی کشیده برس  برام جون طیبه»

 : گفتی و زدی قهقه بلند

 !«بچه تو دست از»

 مو کش یه کردی، باز که مشتتو. درآوردی  چیزی یه کردیو شلوارت جیب  توی دست

 ! دادی نشون بهم رو داشت کبوتر آویز که

 :پرسیدم زده هیجان

 «منه؟ مال»

 « شماست مال …خانم بله»



 : گفتم آوردمو جلو لبامو. میومد خوشم خانم میگفتی بهم اینکه از

 !« بچه میگن بهم همه …نیستم خانم منکه»

 : دادی جواب کردیو پخش صورتم روی نورانیتو لبخند

 «باهوشی و شیرین کوچولوی خانم یه شما»

 شدیو   بلند  بعد.  زدی  زل  صورتم  به  محبت  با  تو  خندیدمو  ریز.  تعریفت  از  رفت  غنج  دلم

 بگم  بهت  که  کردممی  فکر  این  به  فقط  من  میزدی  شونه  که  موهامو.  آوردی  برس  رفتی

 :پرسیدم  زدمو دریا به دلمو باالخره موهامو، بافتن کردی شروع که موقعی. نگم یا

 « میشی؟ من بابای»

 :دادم  ادامه من و نگفتی چیزی. شد خشک موهام روی دستت

  بشی،   بابام  اگه  تو  …میکنن  اذیتم.  ندارم  مامان  و  بابا  من  میگن.  میکنن  مسخرم  ها  بچه»

 !«کنهنمی مسخرم کسی دیگه

 جلو   دستتو  آخر  در  گرفتیو،  سر  از  موهامو  بافتن  دقیقه  چند  بعد.  نگفتی  چیزی  بازم

 : گفتی آوردیو

 !«مو کش»

.  کنی   دعوام  که  ترسیدم.  ترسیدم.  بود  تلخ.  بود  خشک.  بود   سرد.  بود  جوری  یه  صدات

 پایه  بستی،  که  موهامو.  بیاد  بدت  ازم  مامانت  مثه  که.  باشی  نداشته  دوسم  دیگه  که

 توی   چی  نمیدونم.  خودت  طرف  چرخوندی  صندلی  با  منو  گرفتیو  رو  صندلی  های

 .شد  گرم کمی اولت زده یخ نگاه که دیدی صورتم

 «شد؟ شکلی  این قیافت چرا»



  باش   داشته  دوسم  بازم.  زنمنمی  حرف  دیگه   نمیگم  دیگه  …آقام  ببخشید  …ببخشید»

 «خب؟

  توضیح   کردیو  پاک  اشکامو.  خوردن  سر  هام  گونه  روی  گوله  گوله  اشکام  کردمو  بغض

 :دادی

 خیلی   من  برای  شما.  دارم  دوست  شمارو  همیشه  من  اوال  …جان   آیدا  نکن  گریه»

  بابای   من  سوما  …برگرده  کنی  صبر  باید  …مسافرته   بابات  اآلنم  داریو  بابا  تو  دوما  …عزیزی

 ""«باشم که  خوامنمی  خودمم …گل  دختر باشم نمیتونم وقتم هیچ …نیستم تو

 از  قبل.  میپیچه  سرم  توی  بامداد  آخر  جمله  تا  سه.  میام  بیرون  ها  موقع  اون  فکر  از

 : میگم کنم، خداحافظی نورا با اینکه

 «نه»

 :میگم. کنه می  نگام سوالی نورا

 وقتم   هیچ... نبود  بابام  وقت   هیچ  اون.  نبودم  دخترش  مثه  بامداد  برای  وقت  هیچ   من»

 .« نخواست اینو

 **** 

 سال   هفت  این  توی  لحظاتی  چه  دقیقا  که  میکردم  فکر  این  به  رو  گذشته  شب  دو  تموم

 برای  که  ویزیتی  مثل  درست.  گذاشته   پیش  قدم  من،  با  رابطه  در  خودش  شخصاً  بامداد

 طیبه  یا   ماهی  عمه.  میذاشت  درمیون  ماهی  عمه   با  مسائلو  جور  این  معموالً.  گرفت  دکتر

  اینکه .  میخواست  بامداد  خود  که  بود  چیزی  این.  بودن  تا   دو  ما  وسط  همیشه  جون

 هم   و  بمونه  دور  ازم  هم  کسی،  دادن  قرار  واسطه  با  و  باشه  نداشته  من  با ایرابطه  شاید

  و  امورات  به  که   خواست  می   عمه  از  همیشه  واقع  در.  برسه  من  به  مربوط  مسائل  به

 افزایش  یا  موبایل  خریدن   مثل.  خودش   نظر  زیر  هم  اون  کنه،  رسیدگی  من  احتیاجات

  عمه   از  مستقل  تونهمی   که  داد  نشون  دکتر  نوبت  گرفتن   با  ولی  ماهیانم  توجیبی   پول



  بامداد   جلد   توی  بره  میشد  باعث  که  میکردم  رفتار  جوری  وقتی  یا .  بذاره  جلو  قدم  ماهی

  تذکر  بهم  استاد  یه  مثل  اون.  داد  رخ  دانشگاه  محوطه  توی  که   اتفاقی  مثل.  همیشگیش

 چه  میگفت  بهم  و   ایستاد  می  اشتباهم  رفتار   بابت  که  بود  بامدادی  همون  دقیقا  نداد

 . غلطه کاری چه و درسته کاری

  اشتباه   های  روش  از  هرچند  بامدادو  دوباره  میتونم  که  فهموند  بهم  گیری  نتیجه  این

  رو   غلطی  رفتار  یا  کنم  نگرانش  باید   یا  من  که  بود  این  منزله  به  دقیقاً  این  و.  برگردونم

 .بدم انجام چشماش جلوی درست

 برام   حاضر  حال  در  البته  که!  بودم  سادومازوخیسم  آدم  یه  شبیه  من  صورت  دو  هر  در

 کنم   احساس  که  کنه  رفتار  جوری  من  با  بامداد  اینه،  مهمه  که  چیزی.  نیست  مهم  اصالً

 تا  میکردم  ایجاد  رو   فرصتی  باید.  برمیگرده   سال  هفت   این  از  قبل   به  داره  چیز  همه

  پیدا   اینو  فرصت  وقت   هیچ  من.  بدم  توضیح  بهش  چیزو  همه  سال   هفت  بعد  بتونم

  که   کسی.  ببینم  خودم  از  دورتر  روز  به  روز  بامدادو  که  شد   باعث  همینم  شاید  و  نکردم

 انجام  برگردوندنش  کردنشو  متوقف  برای  حتی  کاری  نمیتونم  من  و  میشه  دور  ازم  داره

 .بدم

 به  باید  که  اونجوری  هیچکدوم  ولی  کردم  فکر  توجهش  جلب  برای  متفاوتی  چیزای  به

  ممکنه   که  چیزایی  اون  که  کردممی  فکر  من  حداقل  یا.  نبودن  درمون   درست  و  قاعده

 .نیستن کارآمد خیلی کنه،  جلب بامدادو نظر

  می.  داشتم  وقت  نیم  و  ماه  دو  ماه  دی  امتحانات  تا  تنها  من.  داشتم  کمی  فرصت  من

 همه  کنم  خیال  که  ست  احمقانه-قبل  سال  هفت  به  نه  چیزو  همه  ماه  دو  توی  بایست

  به  شده  که  هم   کمی  حداقل  که  بکشونم  سمتی  به- برمیگرده  قبل   سال  هفت   به  چی

 .بشم نزدیک  بامداد



 میپوشیدم،   ساده  بررسی،  و  نقد  جلسات  در  بخصوص  و  جا  همه  که  همیشه  برخالف 

 . کردم لحاظ صورتم آرایش و لباس انتخاب توی خاصی وسواس اینبار

  بلندم   زیادی  موهای  کردن  خشک  به  عادت  که  اونجایی  از  و  گرفتم  دوش  همه  از  اول

 رهاشون  شونم  طرف  دو  تا  ببافه  گیس  دوتا  برام  تنها  خواستم  جون  طیبه  از  نداشتم

 . کنم

 کرم .  کردم  کامل  آرایش  اینبار  ولی  میشد  ختم   کالباسی  رژلب  یه  به  آرایشم  معموالً

 لبام   به  ایگوجه  قرمز   لب  رژ  یه  و  ریمل  پرمو  های  مژه  کشیدم،  چشم  خط  زدم،  پودر

 .  زدم

  داخلش  رو  فیلی  بلند   آستین  دار  دکمه  پیراهن  که  پوشیدم  روشن  آبی  تنگ  جین  یه

 خردلی   بلند  پاشنه  کفش  و  کیف   و  شال  با  کردمو  تنم  خاکستری  باز  جلو  سارافون.  زدم

 . کردم ست

  از   بعد  جون  طیبه.  میزنم  لبخند  آینه،  توی   تصویرم  آخرین  یاد  به  و   ام  تاکسی   توی

 :خوند برام سعدی از و زد برق چشماش دید منو اینکه

 «را موی نباشد دلبندی و دالویزی وین/را روی ندیدم زیبایی و خوبی بدین من»

 .  چرخیدم دور یه ماهیو عمه پیش رفتم. خندیدم  ریز

 «عمه؟ چطورم»

 : گفت و  کرد نگام چشمی زیر

 «کردی؟ قرمز مرغ کون مثه لباتو که خبریه»

 حرفی   کرد  ای  قهوه  هیکلمو  اینکه  از  بعد  اصال  واقعا؟  لحظه  اون  میگفتم   چی  بهش  باید

 :دادم  جواب وقیحانه خیلی و  فیس پوکر قیافه با حال این با میموند؟ هم

 !« بامداده کتاب برسیه و نقد جلسه»



  برای   روشی  که  حاال  اما  میاوردم،  ماهی  عمه   جلوی  بامدادو  اسم  کم  خیلی  معموال  من

 .بفهمونم رو چیزایی به هم ماهی عمه به  بود الزم کردم، پیدا بامداد، به شدن نزدیک

  تا  سر  به  نگاه  یه.  کرد  ریز  چشم  و  آورد  باال  سرشو  کامل   عمه  جمله   این   گفتن   از  بعد

 : زد لب پوزخندی با و انداخت پام

  چشمی گوشه بلکم که بیای خوشگل بامداد چشم به تا درآوردی ریختی این خودتو»

  من  صد با تو  از دیدم، خونش توی پیش روز چند من  که لعبتی اون! بده؟ نشون بهت

 !« تره سر مالیدن

 که  حاال.  شد  وارد  شکمم  توی  که  بود  محکم  مشت  یه  مثل  ماهی  عمه  جمله  آخرین

  جون   به  و  کردن  کمین  سرم  توی  زیادی  احمقانه  سواالت  میشم،  نزدیک  کافه  به   دارم

 .افتادن مغزم

 خوشگل  منو  بامداد  که   داره  دلیلی  چه  رسیدم؟می  خودم  به  همه  این  باید  چرا  واقعا

 حسادتمو  سنسورای  بوده،  بامداد  خونه  توی  زنی  اینکه  شنیدن  چرا  زشت؟  یا  ببینه

 ...دیگه  سوال  کلی و کرده؟ تحریک

 . کنهمی متشنج اعصابمو بیشتر همینم . ندارم جوابی هیچ اینا هیچکدوم برای

  قهقهه   وُ  نشسته  دخترا   از  یکی  کنار  هم  نورا.  اومدن  ها  بچه  اکثر  میشم  که  کافه  وارد

. من  روی  شده  میخ  همشون  چشمای!  میشه  کشیده  سمتم  ها  نگاه  میرم  که  جلو.  میزنه

 یهویی   ساده  همیشه  آیدای  چطور  که  جالبه  اونام  برای.  بهته   از  پر  نگاهاشون

  وُ   میده  تحویلم  لبخندی  باالییا  ترم  از  یکی   بهرام.  کرده  تغییر  درجه  سیصدوشصت

 :گهمی

 «جان آیدا شدین زیبا چه»

  ندید   گلبرگو  ریه)..(ک  پوزخند  میکنم  سعی.  میکنم  تشکر  میدمو  لبخندشو  جواب

 : کنهمی زمزمه گوشم کنار. بشینم نورا کنار بگیرمو



 «ای؟ چیکاره امشب …پتیاره شدی جیگری چه»

 : میگم آروم منم میخندمو

 !«بدی پا اگه شمام خدمت در»

 « سلیطه؟ کردی بزک اینجوری دادیو صفا بزتو پاچه ابروهای که شده چی»

 باید  که   گفتمی  بهم   حسی  یه  دیروز  از  فقط.  کردم   اینکارو  چرا  فهمیدمنمی  خودمم

 .بوده احمقانه بسیار کارم میکنم فکر حاال که هرچند. بشم ظاهر عالی

 واقعیتش  ولی   میزنیم؛   گپ   باهم   کمی  و  میده  قرار  مخاطب  منو  نشسته   روبروم  که  امین

 .فشارم تحت و دارم استرس شدت به. فهممنمی حرفاش از هیچی من اینه

 و  تایمه  آن  بامداد  که  دونممی.  میندازم   ساعتم  به  نگاهی  نیم  امین،  صحبتای  میون

 :کنهمی پر گوشمو امین صدای مونده، پنج  ساعت تا دقیقه پنج میبینم وقتی

 «اومدن استاد»

  احساس  ایستاده،  کنارش که  زنی دیدن با ولی ببینمش تا  میچرخم. میشیم بلند همه

  سقوط   نداره  انتها  که  ای  چاله  سیاه  اعماق  به  دارم  و  شدن  خالی  پاهام  زیر  میکنم

 ! میکنم

 «اومدن استاد»

  احساس  ایستاده،  کنارش که  زنی دیدن با ولی ببینمش تا  میچرخم. میشیم بلند همه

  سقوط   نداره  انتها  که  ای  چاله  سیاه  اعماق  به  دارم  و  شدن  خالی  پاهام  زیر  میکنم

 ! میکنم

 آدم  یه مگه لعنتی. شده  میخ بامداد کنار  زیبای زیادی زن به و شده چشم جونم همه

.  داره  روشنی  پوست  و  سبز  چشمای  چی؟  یا  بود  آدم  آخه؟  باشه  زیبا  تونهمی  چقدر

. میاد  صورتش  ترکیب  به  و  کوچولوئه  لباش.  نیست  مهم  اصال  ولی  عملیه  تابلو  بینیش



 پس!  جلوتره  من  از   هیچ  صد  و  خانم  نده*ج  زده  لب  رژ  یه  فقط.  زده  لب  رژ  یه  فقط

 در!  لعبتیه  واقعا.  عمه  داشت  هم   حق.  کردمی   لعبت  لعبت  که  دیده  اینو  ماهی  عمه

 …من مقابلش

  بره می  رو مردا دل  چشماش همون با که زناییه اون از. میشه بلند نهادم ته  ته  ته  از آه

 . بده  نشونشون هم چشمی گوشه یه بخواد، اینکه به برسه چه

 متوجه   بشا  و  خوش  از.  کنه می  راهنماییش  ما  سمت  به  بامداد  میبینم  و  میگزم  لب

 : گهمی گوشم دم نورا. خودمونه  دانشگاه استادای از میشم

 !« اینه؟ بامداد زن …بودم گفته بهت که ایه خوشگله استاد همون …گودرزیه خانم»

 :گهمی باز و میکنم یخ

 « خدایی میان بهم»

 دانشگاهن  استاد  هردوشون .  بلندن  قد  و  شیک   زیبا،  سوم  هردو  خب،  آره  میومدن؟  بهم

  خدا   نه  بهش،  کنم  حسودی  زن  یه  عنوان  به  بخوام  اینکه  نه  ام؟چی   من  مقابل  در  و

.  میشه   حسودیم  کنهمی  توجه  بهشون  بامداد  که  آدمایی  تموم  به  فقط  …فقط  من.  شاهده

 ! باشه داشته  بامدادو توجه که کسیه من نظر از زمین کره آدم ترین خوشبخت

 :پرسهمی و کنهمی اشاره گودرزی خانم و بامداد صمیمانه رابطه به گلبرگ

 «استاد؟ دارید نسبت هم با»

 و  میکنم  چهارتا  دودوتا  خودم  با  یکم  بعد!  چه  تو  به  آخه  خانم  عنینه !  یبس  ی  دختره

 .بدونم  بامدادو جواب دارم دوست خیلی منم میبینم

 !«هستن اقوام از»

 :میگه بهرام



 « استاد پس فرهنگید و ادب اهل خونوادگی»

 نورا   حرف  به  دوباره.  میکنم  نگاه  بهشون  گنگ  و  گیج  من  علیکا  سالم   و  ها  معرفی  میون

 و   میان  همدیگه  به   نورا،  میگه  راست  میگم،  خودم  به  صد  در  صد  بار  این  و  میکنم  فکر

 مونده  کم.  بینمنمی  هیچی.  نمیشنوم  صدایی  هیچ.  میشه  قلبم  توی  سوزشی  باعث  این

 ما   سمت.  بکنم  ته  از  بلوندشو  موهای  تار  تار  دانشگاهمونو  استاد  سر  رو  بپرم  جا  همون

 :میگه  صمیمی نورا میان، که

 «الوند استاد سالم»

 «هستن؟  خوب بابا و مامان خوبین؟ جان نورا سالم»

  توجهشون   ها  بچه  از  ایدسته  شد  باعث  بامداد  و  نورا  صمیمانه  و  گرم  پرسی  احوال

 هم   اون  بار،  یک  فقط   من  که  درخشانی  و   متین  های  لبخند  اون  از  یکی  نورا.  بشه  جلب

 :میگه و مینشونه لباش روی رو بودم دیده ازش بامداد با مکالمه توی

 «باشید سالمت... خوبن خداروشکر»

 : میده دست و گودرزی خانم سمت میچرخونه گردنشو

 « بینمتونمی اینجا که خوشحالم  چقدر …استاد سالم»

 « هستم دانشکده  ساعی های بچه جمع در که افتخاره باعث …عزیزم مرسی»

!  پوف .  میزنه   حرف  طمانینه  با   و  نرم   چقدر  و   لطیفه  چقدر.  آهنگه  خوش  چه  صداش

 !تموم  چی همه لعنتی

  سالم   سردی  لحن  و  دوستانه  غیر  نگاهی  با  لب  زیر  من  و  من  به   میکنه  رو  بامداد  بعد

 هم   از  بامداد  های  لب.  میپره   باال  بامداد  ابروهای  جفت  که  تابلوئه  رفتارم  اونقدری.  میدم

 :میگم من اون از قبل ولی بگه چیزی که شن می باز

 .«برمیگردم االن اجازه با»



  … سخته  چقدر.  میرسونم  بهداشتی  هایسرویس  به  خودمو  و  میگذرم  کنارش  از  فورا

 بشینم   توالت   کف  میخواد  دلم .  نیست  خوب  اصال  حالم.  وحشتناکه   چقدر   چقدر  چقدر

 گردنم   روی  و  کنم  می  خیس  رو  دستام  جاش  به.  کنم  نمی  کارو   این  اما  بزنم  زار  و

  بامدادو   بینممی  و  جمع   پیش  برمیگردم  دوباره   بعد  دقیقه  چند.  بشه  خنک  تا  میزارم

  اونقدر .  میزنه   استارت  رو  جلسه  امین  من  اومدن  با.  نشستن  هم  کنار  گودرزی  خانم

 کمل   سیگار  بسته  و   کیفم  سمت  میره  دستم  و  میشم  بیخیال  بامدادو  حضور  که   عصبیم

 . زنممی آتیش سیگاری بقیه، به توجه بی و میارم  در توش از آبیمو

  که   قضیه  این  چون  نه؛  یا  داده  نشون  واکنشی  ببینم  نمیخوام.  کنم  نمی  نگاه  بامداد  به

 .میره فرو قلبم توی خنجری مثل نمیکنه نگاه من به وُ آرومه همیشه مثل ببینم

 .  بخونه شو کتاب از صفحه چند خودش دید صالح به میکنه خواهش  بامداد از امین

 مهتابو  سونات  کتاب  امین.  میندازم  نگاه  بامداد   به  ناخودآگاه  و  میگیرم  کامی  سیگارم  از

 .میزنه ورق رو کتاب داره و پایینه سرش که بینم می رو بامداد و بامداد دسته میده

  کمال   در  بعد.  کتاب  صفحه  به  میزنه   زل  باشه  کرده  پیدا  نظرشو  مورد  صفحه  انگاری

 در   اونم  گیرن،  می  هدف  منو  رنگش  خوش  چشمای  و  میان  باال   مردمکاش  ناباوری

 .عصبیه و گر توبیخ عجیبی جور یه نگاهش و کرده اخم  شدت به که حالی

 :میکنه شروع آهنگی خوش  صدای با و کتاب سمت برمیگردن چشماش

 حاال  همین  درست.  میکنم  اعتراف  رویت  پیش  را  این.  امکرده  اشتباه  من  آیدا،  میدانی»

  زیادی   هایلب   پی  چشمم  که   ام  کرده  خبط.  من  به  ای  زده  زل  و   ای  نشسته  روبروم  که

  چیزی   کنم  آرزو  لحظه  همین  حاال،  همین  توانستممی  اگر.  است  رفته  تو  انگیز  هوس

 انگشت  دو  میان  که  باشم  سیگاری  نخ  آن  که  است   این  بر  ترجیحم  باشم،  خودم  جز

 هات لب   میان  که  باشم  سیگاری  فیلتر  همین  دهم،می  ترجیح.  ای  گرفته  وسطت  و  اشاره

  ترم،   پست   هم  هاتانگشت  میان  سیگار  نخ  از  من.  میگیری  کام  آن   از   و  ای  گذاشته



  ای  دوخته را معصومت  زیادی های چشم  که  حاال همین صراحت کمال  با را  این! آیدا

 .میکنم اعتراف من، به

 تو  به  میخواهد  هی  که  آدمی  این  از.  بیزارم  هستم  که  چیزی  از  من  تو  با  آیدا،  میدانی

  داشتنت  صرافت  از  که   میدانم  خوب   را  این.  نیست  وصالی   ما  برای.  رسدنمی  اما  برسد؛

. شودنمی  میکوبم،  دیوار  و  در  به  را  خودم  هرچه  شورم،می  دست  هرچه  منتها.  امافتاده

 .بود تو با که شودنمی. داشت را تو که شودنمی. گذشت تو از که شودنمی

 میسر  چیزهایی  چه  تو  با.  بگو  من  به  کلمه  یک  تنها  و  بیا!  من  معصوم   دختربچه  آیدا،

   شود؟می

 … بگو

  گردنم   دور  را  ام  کرده  پنهانش  خوابم  اتاق  توی  که  داری  طناب  من  آنکه  از  پیش  بگو

 !« بپیچانم

 زبون  از  داشت  وقتی.  میکنه   جوریم  یه  مداد  با  خود  از  اونم  کتاب  از  قسمت  این  شنیدن

 آرمانم  مگه!  بود  خودش  شبیه  ای  دیگه  وقت  هر  از  بیشتر  میزد  صدا  رو  آیدا  آرمان،

  اینجوری   بامداد  فقط  مگه؟  کشهمی  رو  آیدا  آخر(  دای)   میکنه؟  تلفظ  بامداد  مثه  آیدارو

 ! ای دیگه کس هیچ نه و بلده بامداد فقط. کنهمی  تلفظ رو آیدا

  اینکه   محض  به  ولی  میشه  پایین  و  باال  هی.  میشه   پایین  و  باال  هی  دریا  موج  مثه  دلم

 …منو به میدوزه مستقیم میاره، باال و کنهمی کتاب صفحه روی از نگاشو

 ! جوریه؟  یه اینقدر نگاهش چرا

 یه  بعد.  میاد  و  رهمی   صورتم  دستمو  توی  سیگار  بین  مردمکاش  میشه،  حبس  نفسم

 باعث  که  میگه  گوشش  کنار  چیزی  یه  گودرزی  خانم.  پیشونیش  روی  میشینه  کور  گره

 . اون سمت برگرده میشه،



 !  عفریته زنیکه

  من   و  بینامتنی  روابط  و  دید  زاویه  و  روایت  فرم   از.  میشه  شروع  سمت  یک  از  صحبتا

 همه   خانم  عفریته  گیرای  صدای  و  زنانه  های  خنده  چون  میگن،  چی  بفهمم  نمیتونم

  سیگار   که  نگذشته  دقیقه  پنج  اولم  سیگار  شدن  تموم  از.  کرده  جذب  خودش  به  رو

 روونه  نگاهی  نیم  حرفاش   میون  بامداد  میشه  باعث  فندک  صدای.  کنممی  روشن  دومو

 . کنه من

  خیلی   من   …بله!  میده؟   نشون  اکشنری  داره  بامداد  که  بودم  نشده  متوجه  من  خب

 عنشو  شب  آخر  تا  قراره  دیدم،  واکنش  ازش  که  حاال  و  شدم  قضیه  این  متوجه  خوبم

 ! دیگه  آیدام من ناسالمتی. دربیارم

  دو   توی  شد،  باعث  اینا  همه  و  بحث  توی  نکردن   مشارکت  سکوت،  سیگار،  پشت  سیگار

 !سادگی همین به. کنم زهرمار تلخی به بامدادو اوقات قشنگ بعد ساعت

  حتی  گاهی.  رهمی  هم  تو  بیشتر  اخماش.  میامد   کش  من  روی  بیشتر  عصبیش  های  نگاه

 .  رهمی در دستش از فندک صدای شنیدن با کالم رشته

  تونه می  بامداد.  میدم  ادامه  و  تونممی  بله  بدم؟  ادامه  و  باشم  جنده  همینقدر  میتونم

 چرا؟ ! نمیتونه  نه باشه؟ خوددار این از بیشتر

. بیارم   بیرون  موبایلو  و  کنم  دست  میشه  باعث   جیبم  توی  گوشی  ویبره  اینکه  دلیل  به

  احوال   این  همه  با.  فهمیدم  چراییشو  صفحه،  روی  اسمش  دیدن  با  و  لحظه  همون  دقیقا

  شماره  داره؟ منو شماره اون. کنهمی سِر پام  و دست اومده سمتش از که پیامی دیدن

 منو؟ 

  که   اولی  روز  از  موبایلشو  شماره  وقت  هیچ  اون  چون  طبیعیه  دارم  شمارشو  من  اینکه

 باز   پیامشو.  دارم  خاصی   حس  یه.  گیرممی  استرس.  بود  نکرده  عوض  شد،   دار  گوشی

 .میکنم



 «آیدا بریم شو بلند و کن خاموش سیگارتو»

 توی  باهاش  شدن  تنها.  بامداد  شدن  بلند  با  میشه  همراه  آوردنم  باال  سر.  گزممی   لب

 داشتم؛   آرزوشونو  من  که  بود  چیزی  اینا  همه  و  همه  دادنش،  پیام  من،  رسوندن  ماشین،

 !ام عصبانی دستش  از من. تخمم به …ولی

 :نوشتم براش

 «میمونم بیشتر من»

 :میگه و گودرزی خانم به کنهمی رو. میندازه  من به بعد موبایلشو به نگاهی

 «بریم؟»

  خب .  کنهمی   اعالم  موافقتشو  و  مینشونه  لباش  روی  ای  العادهفوق  لبخند  گودرزی  خانم

  جمله   که   بعدی  سیگار  برداشتن  برای  رهمی   دستم   که  اونقدر.  میشم  عصبانی  بیشتر  من

 :کنهمی  منجمد منو  بامداد

 !«بریم جان، آیدا»

 کمی  و  دستپاچه.  میشه   من  معطوف  ها  نگاه  همه.  چرخهمی  من   سمت  صورتا  همه

 :میگم احمقانه

 «آقا بله... ب»

 سوال   نورا  از  بامداد.  میز   روی  از  برمیدارم  فندکمو  سیگارو  فورا  میدمو  قورت  دهنمو  آب

 :پرسهمی

 « میاد؟ دنبالت مهدوی آقای جان نورا»

 :میاد دستپاچه بنظر نورام

 « نه.. ن»



 «بریم پس»

.  میشه  همراه  دار  سوال  عالمت  نگاه  کلی  با   و  سرسری  ها  خداحافظی.  گیجن  جمع  همه

  شونه  به  شونه  دقیقا  گودرزی  خانم.  میفتیم  راه  بامداد  سر  پشت  بچه  دوتا  مثه  نورا  منو

 . میندازم   باال  هامو  شونه  فقط  من  و  بهم  میدوزه  چشم  سوالی  نورا.  کنه می  حرکت  بامداد 

 دقیقا  ماشین.  بیرون  کافه  از  میریم  کنه،می  حساب  سفارشامونو  بامداد  اینکه  از  بعد

 با  و  کنهمی  باز  شاگردو   سمت  جلو  در  میرسیم،  که  ماشینش  به.  جلوتره  متر  چند

 :کنهمی اشاره سرش با من به رو خشونت

 « بشین» 

 خوردم،   گه  کردم،  غلط  دکمه.  کنهمی  باز  نورا  و  گودرزی  خانم  برای  عقبو  در  بعد

  کجاست؟

  صد   به  صدوپنجاه  گفت   میشه  حاال  خب !  عقب  گودرزی  خانم   و  نورا  و   میشینم  جلو  من

 ! بخور خانم عفریته. من نفع به

 کرده  یخ.  دهنم  تو   اومده  قشنگ  و  داده  مکان  تغییر  سینم  توی  از  قلبم  اینا  همه  با  اما

 :پرسهمی گودرزی خانم از کنیممی حرکت وقتی  و میزنه استارت. بدنم

 «جان؟ گلوریا  بیک خان خونه یا  میری خودت خونه»

 عقب،  به  رو  من،  فرز  حرکت  توی  جوابشو  میشه،  گرد  چشام  بیک  خان  اسم  شنیدن  با

 : پرسممی  زده هیجان. نمیشنوم 

 !« بیکید؟ خان دختر گلوریا شما»

 :میده جواب متعجب گلوریا

 « عزیزم؟ شناسیمی منو بابای»



 .خندم می ریز

 « چطوره؟  حالشون …بیکم خان عاشق من میشناسم؟»

 :میده جواب تردید با گلوریا

 «شناسی؟می بابارو کجا از …خوبن»

 :گه می بامداد من جای

 !«محمده دایی دختر آیدا»

.  میداره  نگهشون  عجیبی  حال  با  من  روی  و  برمیداره  بامداد  روی  از  مردمکاشو  گلوریا

  جور   و  جمع  خودشو  تا  میگذره  ثانیه  چند.  باشه  شده  زده  هیجان  من  مثه  نمیاد  بنظر

 :میگه   و میزنه لبخندی. کنه

 « خوشبختم …تویی آیدا پس»

  اندازه   به  اون  میرسه  بنظر  منتها  میدم،  فشار  دستشو  خوشحالی  با.  میاره   جلو  دستشو

 :پرسهمی  بامداد از و کنهمی رو. نیست خوشحال من

 «نکردی؟ معرفی زودتر چرا»

 :میگه  و میده بیرون نفسشو  بامداد

 !«نیومد  پیش فرصتش ولی میخواستم»

  از  لباشو  بامداد  که  موقعی  فهمیدم  االن.  میندازه  من  به  هم  نگاهی  نیم  آخرش  جمله  با

 ! بگه چی  داشت قصد کرد، باز هم

. باشه  زدن  حرف  به  راغب  خیلی  نمیاد  بنظر.  پرسممی   بیک  خان  درباره  بیشتر  گلوریا  از

  شده  تنگ  خیلی  بیک  خان  برای  دلم.  کنمنمی  توجه  منم  ولی.  مجبوره   انگار  بیشتر

 .میترکونه  زبونش با مرجکمو بپرسمم. پرسید  نمیشد  که ماهی عمه از. خب



  بغل  رو  گلوریا  حتی  اینبار  من  و  میشیم  پیاده  نفر  چهار  هر.  رسیممی  مقصد  به  وقتی

 :میگم بهش . عزیزه  پس بیکه خان دختر اون. میکنم

  از  بگو بشه، تفی خوب صورتش که جوری یه کن مالیش ماچ بیکو خان من طرف از»

 «آیداست طرف

   آخه؟ مرگشه چه! نمیتونه ولی بخنده کنهمی سعی گلوریا

 « جان آیدا حتما»

 :میگه  بامداد به آخر لحظه و میده دست نورا و بامداد با

 «دستوره یه این! بگی نه نمیتونی خونه، بیا شب پنجشنبه»

 سوزه؛می   تنم  پوست  تموم.  میکشم  درد.  میشه   بدنم  وارد  همزمان  سوزن  تا  هزار  هزار،

 .نیارم خودم روی به میکنم سعی ولی

 «عزیزم حتما»

 حاال.  برسن  استخونم  و  گوشت  به  و  برن  فرو  تر  عمیق  سوزنا  میشه  باعث  بامداد  جواب

.  میشیم  ماشین  سوار  و  میکنیم  خداحافظی.  درخشانه  و  واقعی  گلوریا  لبخند  گفت  میشه

 از  ولی  میخندم  و  میکنم  شوخی.  نفهمه  کسی   رو  بدم  حال  تا  میزنم  حرف  نورا  با  یکم

 . د*گامی دهنمو داره مادر پدرو بی سوزنای اون فشار درون

 حواسم  اینقدر!  میاد  پایین  جفتمون  فک  ایسته می  نورا  خونه  روبروی  دقیقا  بامداد  وقتی

  چی؟ یا گرفته نورا از آدرسو بامداد نفهمیدم که بود پرت

 :میپرسه گوشم زیر خداحافظی موقع نورا

 « دادی؟  مارو خونه آدرس تو»



  دقیق   همه  این  ماهی  عمه  بود؟  بلد  چجوری  رو  نورا  خونه  بامداد.  میدم  تکون  سر  فقط

 بود؟  داده بهش آدرسو

 مثه  ماشین  سکوت.  درمیاره  حرکت  به  اتوموبیلو   دوباره  و  میکنیم  خداحافظی  نورا  با

 لمسی  ضبط  صفحه  روی  و  میبرم  دست.  کنه می  امخفه  و  میپیچه  گردنم  دور  دار  طناب

  آهنگ  این  شاید  میگم،  خودم  با  من  و  موتسارته  کارای  از  یکی.  میزنم  رو  پلی  ماشین

 . بده  آرامش جفتمون به شاید. کنه کم  بینمونو تنش از کمی

 .میخواستمش هاسال من که بود چیزی تنهایی،  این لحظه، این

 و  آرومه.  بندازم  نگاه  بامداد  صورت  به  میکنم  جرات   من  و  میکنیم  گیر  ترافیک  توی

  لمس   صورتشو  و  کنم  دراز  دست  میخواد  دلم  چقدر.  شده  خیره  روبروش  به  مستقیم

  صحبت   چقدر  میبینم  کنارشم  که   حاال  ولی  بزنم  حرف  باهاش  خواد،می   دلم   چقدر.  کنم

 ! باشه غیرممکن چقدر. باشه سخت تونهمی سال همه این از بعد کردن

 :میپرسم و کنممی باز لب باالخره میگذره که ایدقیقه چند

 «گفته؟ بهت ماهی عمه آقا؟ میدونستی کجا از  رو نورا خونه آدرس»

 اونقدر   جواب  منتظر.  ندارم  وجود  حتی   انگار .  دهنمی   جوابی   و  کنهمی   عوض  رو  دنده

 جون   به.  میرممی.  میشم  خفه.  کنممی  بغض!  کنهمی   تسلیمم  باالخره  تا  میکنم  نگاهش

  آروم   اشکام  میدم  اجازه  و  میچرخونم  پنجره  سمت  گردنمو  میفتمو  ناخنم  بغل  پوست

 . بچکن هام گونه روی آروم

   … ولی داشتم، کنارشو بودن آرزوی همیشه که هستم کسی کنار االن من

 یه.  همینه  دقیقا  اآلنم   وضعیت.  باشم  بدخت  هم   خوشبختی  اوج   تو  میتونم  من

 ! معنا تمام به بدبخت خوشبخت

 «نکن»



.  سمتش  برگردم  نمیتونم   حتی  گریونم  چشمای   بخاطر  بود؟  من   با.  نمیشم  متوجه

 :میزنه لب آروم باز. میزنم نشنیدن به خودمو

 !«آیدا نکن»

 واقعا.  کنممی  گریه  دارم  بشه  متوجه  و  بزنم  حرف  میترسم  حتی.  گردمبرنمی  سمتش

 …میدمو نشون بدبختیمو حقارتو اوج دیگه میکنم گریه  دارم بفهمه وقتی

  دستش   توی  و  میگیره  دستمو  بعد.  میشم  گیج.  میشم  مات.  دستم  روی  میشینه  دستش

 چرخ.  وایمیسته  دنیا.  وایمیسته   قلبم!  خودش  پای  روی  درست  کجا  اونم.  میداره   نگه

 .وایمیسته  مغزم دنده

 « نکردی؟ ول عادتو این هنوز»

 .میشه سرازیر بهار ابر مثه اشکام خوشی از اینبار و گیرممی دندون به لب

 : مالیمت با اما میده دستور

 !« نکن گریه»

 دست  نتونم  میشه  باعث   نگاهش  سنگینی.  کنممی  گریه  دارم  فهمیده.  فهمیده  لعنتی

 . کنمنمی گریه منکه بگم،  تموم پررویی با بعد و کنم پاک اشکامو ببرمو

  باهاش  زدن  حرف  کردنو   نگاه از  خودمو  بیچارگی  با و  بچرخونم  گردنمو   بیشتر مجبورم

  ازش  کردن  نگاه  بدون   باز  برسر  خاک   من   و  میگیره  سمتم  دستمالی!  کنم  محروم

 اینکه  جای  میزنم  زل  ماشینا  و  آدما  به  و  میگیرم  بینیمو.  کنممی  پاک  اشکامو  میگیرمو

 .میزدم له له دیدنش برای سال هفت که  مردی به بدوزم چشم

  حس .  بودنه  بامداد  کنار  خوب  حس  همین  یکیش.  مدیونه   چیزارو  خیلی  من  به  دنیا

 ! عمرم های لحظه ترین قشنگ توی باشم ترین بیچاره من تا گرفته ازم که خوبی



  همینجور   میشم  متوجه .  کشیده  طول  حد  از  بیش  برگشت  مسیر  میشم  متوجه

  درحالیکه   اونم  ماشین  توی  رو  ساعتی  چند.  میرونه   داره  هدف  بی  خیابانا  توی  سرگردون

 .گذشته  دستشه توی هنوز دستم

 :میدم جواب. جونه طیبه . برمیدارم موبایلمو. میخوره زنگ گوشیم

 « دلم؟ جون»

 :پرسه می نگران

 «مادر؟ موندی کجا»

 :میگه  بامداد بدم جواب اینکه از قبل

 «…منی با بگو»

 :میگم و میشه لبم مهمون ناخواسته لبخند

 «عزیزم بامدادم با»

  فکر   غیرممکنی  چیز  به  داره.  ناباوره  من  های  لحظه  این  اندازه  به  هم  خط  طرف  اون

 ! بود ترین غیرممکن همه از بیشتر من برای که کنهمی

 :میگه طوالنی مکث از بعد

 « خونه؟ میاد بامدادم مادر، باشه»

 نمیشدم؟  رسون پیغام کبوتر من وسط این نمیشد لعنتی؟

 : پرسممی بامداد به نگاه بدون

 « خونه میای پرسهمی جون طیبه»

 « بدم انجامشون امشب باید دارم کار نه،»



 :میپرسه تلفن شدن قطع بمحض. کنممی خداحافظی میدمو انتقال بامدادو صحبتای

 « میخوری؟ شام»

  واموندم   دهن  اما  باشم؛  کنارت  بیشتر  تا  وجود   تموم  با  میل،  کمال  با.  ست  بله  جواب

 :گهمی

 !«خونه  برم خواممی  نه،»

 باز   اشکام  و  خونه  سمت  رهمی  داره.  نیست  نامعلوم  دیگه  مقصد  و  نمیگه  چیزی  دیگه

 .مسخرم اشکای بخاطر. منفیم جواب بخاطر کنممی نفرین خودمو! میگیرن راه

  ماشینو .  میدارم  نگه  بسته  دهنمو  منم.  نمیگه  چیزی  دیگه  ماهی  عمه   خونه  به  رسیدن  تا

  کلید  که  در  سمت  میریم.  میشه  پیاده  اونم  میبینم  تعجب   کمال  در  و  کنهمی  پارک

 . بشم وارد من اول تا وایمیسته کنار. کنهمی باز درو و میندازه

  خونه   توی.  میریم  باال   ایوون  پله  چندتا  از.  میشه   ممکن  که  امشبه  غیرممکن  دومین  این

 .  میشکفه گلش از گل  میبینه  رو دوتا ما اینکه محض به جون طیبه

 «اومده چشمت نور که بیا جان پری ماه …اومدین خوش …اومدین خوش»

  لب  زیر  پایینه  سرم  که  طورهمون.  میشیم  تنها  باز.  رهمی   ماهی  عمه  اتاق  سمت  به  و

 :میگم

 «بخیر شب …آقا رسوندیم که مرسی»

 وقتی  ولی  میمونم  منتظر.  میکنم  شکار  عجیبشو   نگاه  میارمو  باال  سرمو.  نمیگه   چیزی

  اونقدر   میخوره  بهم  خودم  از  حالم  داره  کم  کم.  کنممی   بغض  باز  نمیگه  چیزی  میبینم

 . کنم راحت اطرافیانمو خودمو  همیشه برای بردارمو تیغ یه برمو میتونم که

 .  کنممی حس کامل خودم روی رو نگاهی سنگینی درحالیکه اونم  میرم باال ها پله از



  و   برمدارم  فندکو  و   سیگار  بسته.  کنممی  سارافونمو  شلوارو  و  شال.  برم می   پناه  اتاقم  به

  هامو   دکمه.  زنممی  آتیش  سیگارمو  و  میکنم  بازش.  پنجره  سمت  میرم  لخت  پاهای  با

 .برنمیداره سرم از دست خفگی این. نداره ای فایده ولی میکنم باز سینه روی تا

  سیگارو   خواممی  درحالیکه  دستپاچه.  میشه  باز  اتاق  در  که  میگیرم  سیگارم  از  کامی

 و   زدن  در  روی  بامداد.  میزنه  خشکم  تعجب  از.  میشه  اتاق  وارد  بامداد  کنم،  خاموش

 …حاال و  داشت تاکید خیلی ورود برای گرفتن اجازه

 دستم   از  سیگارو.  میاد  سمتم  مستقیم  و   بندهمی  درو.  کنهمی  اخم  سیگار  دیدن  با

.  میندازه  زباله کوچیک سطل توی سیگارو ته و کنهمی خاموشش پنجره  لبه و میگیره

 :کنهمی  دراز دستشو و سمتم میاد بعد

 «بسته»

 رو  پنجره.  کتش  جیب  توی  ذارهمی.  بهش  میدم  سیگارو  بسته  و  میفهمم  منظورشو

 :گهمی بعد میکشه، رو پرده و بندهمی

 !«نکن باز رو پنجره تنته پیرهن ال یه فقط وقتی»

 یادمه.  اسفناکم  پوششی   وضعیت   از  البته  و   توجهش  همه  این  از  میشه  فشرده  قلبم

 جلوی  پوششم  سر  اتفاقا  و  ببینه  نامناسب  لباس   با  منو  نداشت  دوست  وقت  هیچ  بامداد

 … حاال بودو موافق حاجی مامان با خودش

 !هست  و نیست خودش شبیه چقدر! شده عجیب امشب بامداد چقدر

 «فهمیدی؟ خودت یا دستت سیگار نبینم  دیگه بگم الزمه»

 «آقام فهمیدم»

 ولی   کنهمی  باز  درو.  میکنم  اشروونه  تمنامو  از  پر  چشمای  من  و  میره  در  سمت  به

 :پرسهمی و برمیگرده



 « نداری؟ کاری شب پنجشنبه»

 ! نمیاد یادم لحظه اون توی باشم داشته هم کاری اگه

 !«نه»

 «دنبالت میام باش آماده. شام  برای کرده دعوتمون بیک خان»

 !غیرممکن سومین از اینم

 : کنم پنهون زدمو ذوق لحن نمیتونم

 «منتظرم …حتما»

 دیگه   پیرهنم  که  جایی  درست  و  میاد  پایین  صورتم  روی  از  نگاهش.  وایستاده.  نمیره

  ام   سینه  قفسه  روی  و  باال  میان  مردمکاش  باز!  کنه  می  استاپ  نکرده   پنهون  رو  چیزی

  و رنگ خوش چشمای حالت اگه. کنهمی  برانداز صورتمو میلی  بی با بعد و  میان کش

 داره  الوند  بامداد  میگفتم،   نبودن،  تفاوت  بی  و  سرد  همه  این  آروم،   همه  این  صورتش

 ! میزنه دید منو

  خونه   پنجره!  نکش  کنار  هم  رو  پرده!  نرو  پنجره  جلوی  میپوشی  اینجوری  وقتی»

 !« میشه باز اتاقت روبروی درست روبرویی

 : میگم حواس بی و زنممی  پلک  سرهم پشت

 !« باشه»

 .میندازه باال ابروشو تای یک

 «چشم …نه باشه»

 دارم  باز  سال   هفت  از   بعد  حاال  و  بودم  شنیده  بار  ها  میلیون  من   رو  جمله  این

 :میگم نرمی به! شنومشمی



 « آقام چشم»

.  میشه خارج اتاق  از و میشن جدا من روی از میلی بی با چشماش. دهمی تکون سری

 توجه  تموم  دوباره  میمونمو  زنده  من  نه  بکشم؟  خودمو  میخواستم.  میشم  ولو  زمین  روی

  سرتاپام   به  و  میشم  بلند.  آیینه  سمت  میرم  پا  و  دست  چهار.  کنممی  خودم  مال  بامدادو

 !چشم تو حسابی ام سینه خط و  مشخصه کامال مشکیم شورت. میندازم نگاه

  رو؟ جا دو هر کشدار و طوالنی اونم کرد؟ نگام تفاوت بی و سرد بامداد و

 !  باشه داشته تونهمی زن یک که ام حالتی ترین سکسی در من حاضر درحال

 روی   و  میخورم  تلو  تلو  … کردنم  غش  تا  چیزی.  نمیمونه  قلبم   شدن   منفجر  تا  چیزی

 میفته؟ اتفاقی چه داره. ریزهمی بهم اوضام. میشه  پایین و باال  هامحس. میفتم تختم

 ...نه

 ! بشه ممکن که نیست غیرممکنی این. نداره امکان چهارمی غیرممکن

 **** 

 بودن   معلق  احساس  چرا  دونمنمی.  بودم  واقعی  برزخ  یه  توی  رو  گذشته  روز  پنج  تمام

  باعث  ندونستن  همین  و  آسمونم  و  زمین  بین  میکردم  احساس  چرا  دونمنمی.  داشتم

  میکردمو   حس  وجودشو  که  بود  ای  نامرئی  ناشناخته  حس  یه  فقط.  بود  شده  عذابم

 مثه   ای  دیگه  چیزای.  بود  ییده*گا  دهنمو  که  نبود  فقره  یک  این  فقطم.  نه  ماهیتشو

 …و بامداد عجیب رفتار رابطشون، بامداد، به درخشانش لبخند گلوریا،

 ! هوف

 .همیشه از تر بدبخت من و انفجاره به رو مغزم



. بود  خوبی  کالس.  شدیم  خارج  دانشگاه  از  نورا  منو  و  شده  تموم  بامداد  کالس  تازه

  که   بود  همونی  من  با  رفتارش.  شریف   و  جذبه  پر.  بود   همیشگی  بامداد  همون  بامداد

 .سرد  و تفاوت بی. بود قبالً

  بامداد   کتاب  بررسی  و  نقد  جلسه  توی  که   نفری  چند  گذشته،  هفته  نشست  از  بعد

 بخصوص.  چیه  نورا  و  من  با  بامداد  رابطه  بفهمن،  تا  بودن  کشته  خودشونو  داشتن،  حضور

 تو  بدجوری  نداشتیم،  نظیر  بدجنسی  توی  ما  که  اونجایی  از  خب  و  عنینه  گلبرگ  اون

 .گذاشتیمشون  کف

  ازش  فجیعی  طرز  به  داد،  نشون  گلوریا  سمت  به  بحث  کشوندن  با  نورا  پیش  روز  چند

 :کرد اعتراف حتی. متنفره

 باشم،   شبیهش  میخواست  دلم.  بودم   فَنِش  جورایی  یه  جمعه،  نشست  از  قبل  تا  من»

 از  چشم  گوشه  یه  منتظر  که  گلبرگ  شبیه  یکیه  اونم  بنظرم  رفتارش،  اون  از  بعد  ولی

 !«زندگیش  روی بندازه بختک مثه خودشو تا بامداده، طرف

 : گفتم شوخی به منم

  منم   این   کنه،می  فکر  ببینه  بامداد  با  نسبت  منو  کارای  و   رفتار  هرکسی  اینه  واقعیتش»

 « بامداد زندگی توی بندازم خودمو منتظرم که

 : گفت برداشت، نه و گذاشت نه نورام تعجب کمال در

 ...« شدین بزرگ هم با بامداد و تو …میاین دیگه بهم خیلیم دوتا شما که بنظرم»

 : کردم اصالح

 !« کرده بزرگم بامداد»

 :زد لب و چرخوند حدقه توی چشماشو نورا



 طرفتون  از  پالسایی  یه  من  …شدین  ساخته  هم   برای  دوتا  شما  من  بنظر  …هرچی  حاال»

 «کنممی دریافت

 :دادم جواب و خندیدم

 « غذاست بوی خوبی، دریافتش توی تو که چیزی تنها»

 :کرد اضافه جدیت با کرد، تاییدم اینکه بر عالوه و خندید هم نورا

 اون  ندیدی  …الونده  استاد  نخ  تو  بدجوری  گودرزی  خانم  که  بجنبون  دست  هرحال  به»

 « گفت؟ چی شب

 هام  خنده  میون.  رفتم  ریسه  خنده  از.  درآورد  رو  گلوریا  ادای  کردو  نازک  صداشو  بعد

 : گفتم

 «برهمی خودش همراه  منو  پیشامدی هرگونه از پیشگیری برای بامداد نباش، نگران»

 «توروخدا؟»

 «بخدا»

 از  بعد  مهمونی  قبل  روز  یه  تا  داد  ایده  فراوون  شوق  و  ذوق  با  نورا   که  شد  اینجوری  و

.  باشم   داشته  بیک  خان  خونه  مهمونی  برای  مناسب  لباس  یه  من  تا  خرید  بریم  دانشگاه

  قابل  جوره  هیچ  اینکه  با.  من  نه  ام  هیشکی!  بیارم  در  رو  گلوریا  چشم  جورایی  یه  تا  چرا؟

 .  کردم قبول رو نورا پیشنهاد ولی نبودم  گلوریا با مقایسه

 که  گفتم.  دلم  توی  بود  کرده  شکوفه  قشنگی  حس  قاراشمیشم،  اوضاع  میون  واقع  در

  کسل،   و   حوصله  بی  لحظه  یه.  بودن  معلق  خودم  مثه  احساساتمم!  آسمونم  و  زمین  بین

 . زده هیجان هم لحظه یه

 این  پز  باالخره  تا  کشید   طول  روز  دو  خونه،  به  من  همراه  بامداد  باشکوه  ورود  از  بعد

 کرد؟  چیکار ماهی عمه مقابل در و بدم، ماهی عمه به رو بزرگ دستاورد



  کوتاه   ولی!  سادگی  همین  به!  کرد  ای  قهوه  هیکلمو  مجلسی   و  شیک  خیلی   معمول  طبق

  جنگی   خروس  شبیه  گاهی   ماهی  عمه  منو  خب.  کردم  بارش  تیکه  حسابی  نیومدمو

 ! نبود غریبی عجیبو چیز اینم میشدیم،

  نورا   ولی  نیستم  موافقش  خیلی.  قیمت  گرون  پاساژ  یه  سراغ  مریم  نورا  درخواست  به

 !تر فِید هم گلوریا تر، گرون و تر شیک هرچی کنهمی فکر

  نورا   ولی  نیستم  موافقش  خیلی.  قیمت  گرون  پاساژ  یه  سراغ  مریم  نورا  درخواست  به

 بامداد  گفتم  بهش  چندباری!  تر  فِید  هم  گلوریا  تر،  گرون  و  تر  شیک  هرچی  کنهمی  فکر

 :داد جوابمو چی نورا و باشه، چشمش به عقلش که نیست مردایی اون از

 برای   …خانمه  عنکبوت  اون  خاطر  واس  اینا  …که  بیاری  در  بامدادو  چشم   نیست  قرار  تو»

 !« دارم ایدیگه های برنامه  بامداد

 .کردم همراهیش اونور و اینور کشیدمو  آه فقط مزده فلک من

 اونجایی   از  نورا  اعتقاد  به.  میکنیم  پایین  و  باال  رو  ها  مغازه  مشغول  فکر  با  رو  ساعتی  چند

 رسمی  و  خانمانه  چیز  یه  منم  بهتره  رسمیه،  و  میپوشه  شلوار  و  کت  همیشه  بامداد  که

  به   من  که  چیزایی.  میریم  زنانه  شلوار  و  کت   و   دامن  و   کت  سراغ  همین  برای.  بخرم

 یا  تهش  که  میکنیم  دو  به  یکه  و  دعوا  اونقدر  ها  فروشگاه  توی.  ازشون  متنفرم  شدت

 اون  نه  که  اینه  مهمه  که  چیزی  ولی!  میخندن  برامون  یا  میکنن  نگامون  چپ  چپ  بقیه

  شکر   به  اونم  نه،  دامن  و  کت  ولی  خریدیم  دامن  و  پیراهن  ما  خب.  من  نه  و  شد  برنده

 ! فشن و مد خدایان  درگاه به من دعاهای

 روش   دامن  پارچه.  میخرم(  A-line)  مدل  بلند  دامن  یه  و  مشکی  ساده  پیراهن  یه

. کرده   جذابش  و  پرشده  سیاه  رنگ  با  گالش  خالی  فضای  که  داره  براقی  آبی  بزرگ  گالی

 نظر  صرف  کفش  خرید  از  دارم  آبی   هم  و  مشکی   بلند  پاشنه  کفش  هم  که  اونجایی  از

 .میشه تموم کارمون باالخره و کنهمی خرید خودش برای نورام. میکنیم



  مردی  یه  یهو.  میچکه  صورتم  و  سر  روی  بارون  های  قطره  میایم،  بیرون  که  پاساژ  از

  ماشینا  صدای.  زنممی  پلک.  کشهمی  جیغ  سرم  توی  زنی  یه.  کشه می  داد  سرم  توی

 …زنممی پلک. میشه گم چشمام جلوی از خیابون. زنممی  پلک. میشن  محو

 ...«آیدا؟ …آیدا؟»

 :زنممی لب آروم. کنهمی نگاهم نگران. میام خودم  به نورا تکونای با

 !«خونه برم باید»

 نشده  متوجه که  نیست احمق  سالم همه  این  بعد  ولی نگفتم، نورا به هیچی  وقت هیچ

 :گهمی دلواپس. باشه 

 !«باهات میام منم»

 :بگم خواممی

 «نه»

 نورا.  میشیم  ماشین  سوار  خریدا  از  ای  دسته  با  هردو  و  میگیره  تاکسی  فورا.  نمیگم  ولی

.  دربیارم  کیفم   توی  از  رو  هندزفری  میکنم  سعی  لرزون  دستای  با   من  و  میده  آدرس

 :پرسه می نورا

 «میخوای؟ چی»

 : میزنم لب ضعیف

 !« هندزفریم»

  اتصال  پورت  کنه،می  که پیداش. میشه گشتن مشغول و برمیداره زانوم روی از کیفمو

 و  بلده  رمزمو.  ذارهمی  گوشم  توی  رو  هدفونا  و  کنهمی  گوشی  درگاه  وارد  رو  هندزفری

 nothing else  آهنگ   و  رهمی  پخشم  لیست  سراغ.  کنهمی  باز  رو  گوشی  فورا



matters  گردمبرمی  دوباره  من  کنه،می  پیدا  ادامه  که  موسیقی.  ذارهمی  برام  رو  متالیکا 

 متوجه  تازه  و.  میشه  فعال  مغزم.  میگیره   قرار  قلبم.  میاد   بیرون  آروم  نفسم.  زندگی  به

.  شناخته منو چقدر بزنم، خودم از حرفی  بگم، بهش چیزی من اینکه بدون نورا میشم

  حرکت   بی  که  لباش  میکنه  صحبت  راننده  با  داره  نظر  به.  میندازم  بهش  نگاهی  نیم

  میشه   خیره  نگرانش  و  درشت  چشمای  با  و  برمیگرده  که  میشه  نگاهم  متوجه  میشن،

 :میپرسه که اینه شبیه لباش حرکت. بهم

 «خوبی؟»

 فکر   این  به.  میده  تحویل  لبخندی  شده  راحت  خیالش  حاال  که  نورا  و  میدم  تکون  سر

 ابری   آسمون  و  پاییز  به  اونقدر  بودم،  نورا  با  که  ای  گذشته  سال  چند  توی  که  کنم  می

 رفیق   یه  مثل  درست  نمیاد  بر  کاری  من  از  وقتی  حاال  که  دادم  نشون  واکنش  بارون  و

  بامداد  اون  از قبل تا که کاری. داره هوامو و میرسه زنگاه به سر  که کسی. میکنه عمل

 .نورا  حاال و دادمی  انجامش

  که  پرسید ازم چندباری اوایل اون. ندادم توضیح  براش حالمو این دلیل وقت هیچ من

 چرا  که  نیست  مهم  براش  دیگه  حاال.  هیچی  میگفتم  فقط  منم  میشه،   مرگم  چه  دقیقا

  اینه   مهمه  که  چیزی  میبینه،  چشماش  جلوی   مرگشو  انگار  که  میکنم  رفتار  جوری  من

 .کنه دور  ازم مرگو میکنه سعی و منه کنار را نو که

  و  حی   کردن  کمک  برای  تا  بدونن  چیزارو  خیلی   دلیل  آدما  نیست  نیازی  کنم  می  فکر

  آدما .  بمونن   کنارت  تا  باشن  داشته  خبر  چیزت   همه  از  تا  نیست  نیازی.  باشن  حاضر

  همین  باشن،  که  همین.  بگیرن  دستتو  هم   بفهمن  چیزت  همه  از  اینکه  بدون  میتونن

  به  شبیه کاری یه بشی، پرت نذارن بگیرنو  لباستو باشه، نمونده سقوطت به چیزی که

 . کرد من برای نورا که کاریه همون این. کردن نجاتت



 بیرون   ماشین  از  خرید  هایکیسه  با  نورا  وایمیسته  ماهی  عمه  خونه   در  دم  که  تاکسی

 عمل   فرز  میکنه  سعی  و  میده  تکون  سریع  و  تند  اونجوری  توپولشو  هیکل  اینکه  از.  میاد 

 .میگیره خندم کنه

 آرومم  من.  کنه  باز  و  حیاط  در  و  میاره  بیرون  رو  خونه  کلید  دست  کیفم  عقب  زیپ  از

  نکنه   دلواپسه؟  اینقدر  چرا  میره؟  راه  داره  بلند  های  قدم  با  اینقدر  نورا  چرا   نمیدونم  ولی

 که   حاال  نمیدونه  خدا  خنگ   ولی   بشم؟  بیهوش  و  بره  نفسم   قبل  دفعه  مثل  میترسه

 داد  و   زدن  جیغ  صدای  دیگه  میشنوه،  رو  متالیکا  صدای   فقط  گوشام  که  حاال  پیشمه،

 . نمیزنه  زنگ گوشم توی دیگه های آدم های زدن

 بهش   که  زنممی  لبخند.  شده  خیره  من  به  نگرانی  با  و  وایساده  در  دم  جون  طیبه

  صدای .  شنوم  نمی  خودمو  صدای  ولی   میدم  سالم   کنممی  فکر.  خوبه  حالم  بفهمونم

 چیزایی  یه  میخورنو  تکون  تند  تند  که  بینم  می  لباشو  فقط.  شنوم  نمی  هم  جونو  طیبه

  رو ها پرده نورا. من اتاق به باال میریم نورا منو. میده جواب گویا هم نورا میگنو نورا به

 ای  خونه  تو  لباس  و  میاریم  در  و  لباسامون.  کنهمی  روشن  اتاقو  المپ  و  کشه  می

 دست  چند  که  داریم  آمد  و  رفت  همدیگر  های  خونه  تو  اونقدری  نورا  و  من.  میپوشیم

 میاره در گوشم توی از رو هندزفری و  سمتم میاد نورا. باشیم داشته همدیگه از لباس

 :گهمی و

 .«شد تموم»

 مثل   و  بزنم  حرف  نمیتونم  اینکه  از  وقتا  گاهی.  میدم   تکون  سر  فقط  و  نمیگم  چیزی

  متنفر   خودم  از  بگم،   براش  میکنه،  تعریف  برام  تاب   و   آب   با  و  چیز  همه  که  خودش

  شیطنت   با  بشه،  عوض  بینمون  جو  اینکه  برای  و  برمیداره  و  خرید  های  کیسه.  میشم

 :میگه 

 «دودور ددر بری شنَوه با قراره ببینه. بدیم نشون ماهی عمه به خریداتو بریم»



  مثل   کنممی   سعی  و  میزنم  لبخند  نشکنم  رو  دلش  اینکه  برای  ولی  ندارم  اشوحوصله

 هنوز  جون  طیبه.  میریم  پایین  طبقه  به.  کنم  استقبال  پیشنهادش  از  هیجان  با  خودش

 :میگم و میبوسم لوپشو. میرسه  نظر به نگران

 «کجاست؟ عمه …دلبر خوبم»

  لب   دلواپسی  حفظ  با  چون  باشه،  زده  گولش  من  رفته  کش  لبای  که  نمیرسه  نظر  به

 :میزنه

 « جان مادر آشپزخونه تو»

 :میگم کشدار حال، همون در و میکشونمش آشپزخونه طرف به و میگیرم دستشو

 «خریدم چی ببین بیا»

.  میبوسیم  رو  ماهی  عمه  گونه  نورا  منو  و   میدیم  سالم.  میریم  آشپزخونه   به  نفری  سه

  عمل  به  دادن  پوز  سراغ  میرم  منم  و  برامون  بریزه  چایی  تا  سماور  سراغ  میره  جون  طیبه

 .ماهی

 «میشه چارتا چشاتون …خانما خریدم،  چی بیک خان مهمونی برای ببینید بیاید»

 قایم   رو  زدنم  حرف  لحن   و  صورت  روی  گذشته  ساعت  یه  آثار  که  کنم   می   تالشمو  تمام

 قراره  که   آدمیم  شبیه  انگار  که  میکنن  نگام  جوری  یه  همه  چرا  دونم  نمی   ولی   بکنم؛

 :میگه فقط و نمیکنه بدخلقی ماهیم عمه حتی.  بره نفسش زود خیلی

 « خریدی  چی ببینم بده نشون»

 میریزه  چای  جون  طیبه.  میاره  جا   حالمو  یکم  داده   دلم  به  دل   ماهی  عمه  میبینم  اینکه

 . میدم   نشون  بهشون  و  میارم  بیرون  رو  ها  لباس  تاب  و  آب  با  منم.  میشینه  کنارم  میاد  و

. کنن  می  بسنده  بپوشی،  شادی  به  وُ  قشنگه  یا  مبارکه  به  فقط   جون،  طیبه  و  ماهی  عمه

 .بودم ترسونده رو همه حسابی آخر دفعه. نگرانن  میفهمم



 نورا  از  جون  طیبه.  میشینیم  نشیمن  توی  و  خوریم  می  نهارو  لباسا،  دادن  نشون  از  بعد 

 نورا   کنار  از  عذرخواهی  با.  میزنه  زنگ  خونه  تلفن  که  میپرسه  سوال  خونوادش  درباره

 :میپرسه و من به کنه می رو ماهی عمه. میره تلفن سمت به و میشه بلند

 « میری؟ خودت  یا دنبالت میاد بامداد»

 ذوق   با.  میشه   پرسیده  ازم  بشه  من  توی  واقعی   هیجان  ایجاد  باعث  که  چیزی  باالخره

 :میدم جواب

 « دنبالم میاد بامداد خود»

 شعف،  جور  یه  غرور  جور  یه  نگاهش  توی  چرا  نمیدونم  اما  میده  تکون  سر  ماهی  عمه

  هیچ   که  نیومده  بدش  اتفاق  این  از  کنم  احساس  میشه   باعث  که   بینم  می  چیزی  یه

 جون  طیبه  نگران  و  بلند   صدای  اما  بگم،  چیزی  که  میکنم  بازم  لب .  هست  خوشحالم

 :کنهمی امخفه

 «مادر؟ شده چی بگو …جان سوسن نکن گریه»

  پر  ذهنم   تموم.  نیست  خوبی  نشونه  اصال   این  کنه؟می  گریه  داره  و   خطه؟  پشت  سوسن

 .بندازه گریه به سوسنو تونسته که ترسناکی و منفی افکار از میشه

 :پرسهمی شده نگران هم ماهی عمه

 « طیب؟ شده چی»

 :میده قرار مخاطب سوسنو آخر در و میندازه ما جمع به نگاهی جون طیبه

 «بردنش؟ بیمارستان کدوم»

  بار   هزار  کنه،می   قطع  «اونجا  میایم: »گفتن  با  رو  گوشی  و  میگیره  آدرس  جون  طیبه  تا

  ولی  نمیپرسم  من.  شده  بیمارستان  روونه  کی  بپرسم  ندارم  جرات.  میشم  زنده  میمیرمو

 :کنهمی سوال بده نشون محکم داره سعی که ای گرفته صدای با ماهی عمه



 « بیمارستانه؟ کی»

 :میزنه  لب ضعیف جون طیبه

 !«کمال آقا»

 …رهمی نفسم

 ! بیمارستان  به چه رو صبور و محکم باباحاجی باباحاجی؟

  ایستیممی  برش  و  دور.  سمتش  میریم  نگرانی  و  دو  با  نفر  سه  ما  و  میفته  پس  ماهی  عمه

.  بگیره  نفس  کنهمی  سعی   و  اش  سینه  روی  گذاشته  دستشو.  زنیممی   صداش  مرتب  و

 نشون   واکنش  سریع  فقره  این  در  اما  بزنه  خشکم  شدمی   باعث  شاید  گذشته   ترسای

 . بیارم قرصاشو تا  عمه اتاق سمت دوممی و میدم

  که  کمی.  کنم  می  نگاه  صورتش  به  ترس  با  میزارم  دهنش  توی  که  زیرزبونیشو  قرص

 :میزنه  لب  ضعیفی  صدای با میاد جا حالش

 !«بیاد بده خبر بامداد به یکی»

  شماره  و برمیدارم عسلی میز روی از رو گوشیم کنم فکر ای دیگه چیز به اینکه بدون

 . میگیرم سال  هفت از بعد بار اولین برای بامدادو

  سوم   به  دوم  بوق.  بده  جواب  بامداد  تا   میمونم  منتظر  و  برم  می  گوشم  کنار  موبایلو

 :شنوم می خط دیگه طرف از رو بامداد نگران صدای نرسیده

 «جان؟ آیدا»

 لحظه،   اون  اما  اومد؛  بیرون  بامداد  لبای  میون  از  نگرانی  با  که  جانی  برای  میره  ضعف  دلم

 : میگم فقط و نکنم فکر چیزا این به کنممی  سعی

 !«االن همین …خونه بامداد بیا»



 :میگه تنها چون شده؛ متوجه صدام  لحن از چی دونمنمی

 «اونجام دیگه ساعت نیم»

 :میگم ماهی عمه به رو و کنم می قطع رو گوشی

 «اینجاست دیگه ساعت نیم»

 جون   طیبه  به  حالی  بی  با  شده  راحت  بامداد  اومدن  بابت  از  خیالش  حاال  که  ماهی  عمه

 :میگه 

 « طیب گلی به بزن زنگ»

  عمه   دست  سیمو  بی   گوشی  و  میده  انجام  رو  خواست  ازش  عمه  که  کاری  جون  طیبه

 .  میده ماهی

 « بیمارستانه؟ چرا شده؟ چی کمال …ببینم نکن گریه لحظه یه …بهار؟ گل الو»

 نگرانی   جز  به  حاال.  میپره   قبل  از  بیشتر  رنگش  که  میگه  بهش  چی  گلی   عمه  دونم  نمی

 گوشی  عمه  اینکه  محض  به.  میشه   اضافه  هم  ماهی  عمه  واسه  دلواپسی  باباحاجی،  برای

 :میپرسه  جون طیبه میکنه قطع رو

 « شده؟ چی»

 :میزنه لب ضعیف جونو بی ماهی عمه

 رسوندنش  تازه.  خودشونم  نمیدونن  هنوز.  شده  بیهوش  خونه  وسط  یهویی  میگن»

 «بیمارستان

 در  به بامداد ورود منتظر همه حیاط در صدای شنیدن با. میگذره سختی به ها دقیقه

  باز . میرن ورودی در سمت به و میدن جرات خودشون به پاهام. میشیم  خیره نشیمن

 .نگران  بامدادِ با شدن روبرو با میشه همزمان در کردن



 « آیدا؟ شده چی»

 :میدم جواب

 «میدونستی؟  بیمارستان، بردن رو باباحاجی»

 :میده جواب

 !« بیمارستان میرفتم داشتم آره»

 :میگم

 .« شد بد ماهی عمه حال دادو بهمون خبرشو زدو زنگ سوسن»

 : کنه می زمزمه لب زیر و میگذره من کنار از بامداد

 !«سوسن دست از»

 نورا  به حین همون در و میره ماهی عمه سمت به بامداد. میریم نشیمن اتاق به هم با

 : پرسه می آروم و شینه می ماهی عمه پای کنار. میده سالم جون طیبه و

 «عزیزدلم؟ خوبی»

 یادم  که  بود  گذشته  اینقدر.  بودم  ندیده  دیگه  هم   کنار  رو  نفر  دو  این  که   بود  وقت   خیلی

 .  دارن دوست  را همدیگر چقدر رفته

 :میگه الجون ماهی عمه

 « کمال»

 با   و  میکنه  وارد  بهش  کوچیکی  فشار  و  ماهی  عمه  دست  روی  ومیذاره   دستشو  بامداد

 :میگه بخشی  اطمینان لبخند

 از  حاجی  بابا  کنی  داغون  خودتو  اینجوری  تو  االن.  بشم  قربونت  نشده   چیزی  که  هنوز»

 « میشه؟ بلند بیمارستان تخت روی



 :گیرهمی بهونه ماهی عمه

 «بامداد پیشش بریم»

 :میشینه بامداد پیشونی روی ریزی اخم

 «میای در پا  از که بیاری فشار خودت به و بکنی تابی بی اینجوری بخوای اگه»

 : میفهمم  لرزونش  صدای  و   تر  چشام  از  اینو.  گریه  زیر  بزنه  ماهی  عمه  که  نمونده  چیزی

 « پیشش برم میخوام»

 :میگه  و دهمی تکون سری بامداد

 .« بریم حاضرشو برو. عزیزدلم باشه»

 به  رو بامداد. بشه آماده تا میبره اتاقش به و میگیره رو ماهی عمه بغل زیر جون طیبه

 :میگه  من

 « لطفاً بیار  برام آب لیوان یه»

  استفاده   فرصت  از  نورا  منو  بعدش.  میارم  بامداد  برای  آبی  لیوان  و  میرم  آشپزخونه  به

 طبقه   به  میگردیم  بر  و  کنیممی   عوض  لباس  سریع.  میریم  باال  طبقه  به  و  کنیممی

  با  ماهی  عمه  میرسیم،  که   ها  پله   پایین   به .  ان  آماده  جون  طیبه  و   ماهی  عمه.  پایین

 :گهمی  اخم

 « کجا؟ تو»

 .خورممی جا

 !«دیگه  بیمارستان»

 .برمیگردونه  روشو

 !« خونه بمون»



  فهمم؟نمی  چرا چی؟ یعنی

 :میکنم پافشاری

 « خونه؟ بمونم باید چرا بیمارستانه، توی باباحاجی»

 .سمتم برمیگرده عصبی  ماهی عمه

 «نداره تورو دیدن روی اونجا کسی …آیدا نکن دو به یکه من با اینقدر»

  توی   بنشونه  لرز  نهایت  در  و  کنه  خیسم  که  نبود  یخ  آب  سطل  یه  ماهی  عمه  آخر  جمله

  و   چپ  هوک  یه.  کنهمی   خشکم  که  بود  برق  جریان  خود  ماهی  عمه  آخر  جمله .  تنم

 . کنهمی بیهوشم. کنهمی  گیجم و میشه وارد سرم طرف  دو که بود راست

 :زنممی  لب ضعیف روبروم، آدمای به مبهوت و خیره

 «ببینم رو باباحاجی خواممی فقط من جهنم، به برن»

 : میده جواب ماهی عمه

 «رفته؟ یادت …پیش سال  خیلی دادی دست از شانسو این تو»

  آیدای   مثه  میشم  درست.  وایستاده  روبروم  کی  نیست  مهم  دیگه  و.  میرم  در  کوره  از

 : کشممی داد . کردمی اصابت همه به ترکشاش و میشد  منفجر یهو که مخربی

 منو  اصال  چرا  هستین؟  چی  ناراحت  دیگه  …که  نکردین  شیشه  تو  خونمو  کم،  شمام»

 « نمیکنید؟ ولم چرا داشتین؟ نگه

 :میگه بدجنسی با باشه، شده ناراحت ای ذره  اینکه بدون ماهی عمه

 !« بگیره تصمیم درموردش باید شوهرت که چیزیه این»

 :کشممی   جیغ  و  میشه  ور  شعله  فورا  آتیشم  اما  میشم؛  خفه  ایلحظه  حتی.  کنممی  یخ



 ماهی  عمه  کنم  فکر   …بدجنسید  همتون  شما  …آذرپناها  همه  از   …متنفرم  همتون  از»

 «بدجنسید  که بس مرده و کرده دق خونوادت و تو دست از شوهرت

 :میشه  بلند بامداد هشدار صدای

 !«آیدا»

 چشمای  که  میکنم  نگاهش.  میزنه  خشکم  که  میگه  عصبانی  و  کشدار  رو  آیدا  جوری  یه

 . میزنه  آتیشم داره منو به دوخته برافروختشو  خورشیدی

 :گهمی مالیمت با و کنهمی ماهی عمه به رو

 .« برگردم تا عزیزم صبرکن»

  زده   زل  باز  دهن  با   و  داره  حضور  نورام  میاد  یادم  تازه  من  و  کنهمی  عذرخواهی  نورا  از

 .من به

  از   و  میکشونه  منو  خشونت   با  و  میگیره  دستمو  مچ.  میاد  سمتم  بلند  قدمای  با  بامداد

 ! میده هول اتاق داخل به  منو و کنهمی باز اتاقو در. برهمی باال ها پله

  رعشه   بدنم.  میلرزه  پام  و  دست  من؟  با  کنه؟می  رفتار  من  با  خشونت   با  داره  بامداد 

 ! انتظارمه در توبیخی چه ببینم  منتظرم و گرفته

 :گهمی و بندهمی اتاقو در

  دختربچه   هنوز  فکری  و   عقلی  لحاظ  از  و  باال  رفته  سنت   فقط  که  دادی  نشون  امروز»

 «کنم تربیتش  درست نتونستم متاسفانه که هستی ادبی بی

  ولی   کنمنمی  افتخار  بهش  کردمو  رفتار  بچه  یه  مثه  واقعا  دونممی  خودم.  گهمی  درست

 .میزنم نیش بهش وقتی نیست خودمم دست

 !« کردن ولم خدا امون به منو سال  هفت چون شاید»



 

 بازم   که  بدی  تشخیص  بدو  و  خوب  خودت  بود  رسیده  وقتش  که  اینه  بخاطر  شاید»

 !« نداری تشخیص قدرت انگار متاسفانه

  ولی   مثبته  جوابم  شده؟  رحم  بی.  برهمی  خودش  با  و  میشوره  تموممو   کلماتش  سیل

 .دادم  نشون خودم از زشتی رفتار من. گفت درست چون گیرم؛نمی ای خرده بهش

 : گهمی میبینه که رو سکوتم

  تنه   یک  که  کسی  با  اونم  دادی،  نشون  خودت  از  که  زشتی  رفتار  به  و  بمونی  بهتره»

 بزنه،   بدی  حرف  یا   کنه  اشتباهی  فکر  تو  مورد  در  کسی  نداده  اجازه  و  ایستاده  پشتت

 !«کنی فکر

 :میده  ادامه سردی لحن با و کنهمی مکثی

 میشینیم  موردش  در   حتما  شد،  بهتر  باباحاجی  اینکه  از  بعد  …اینجا  از  رفتنت  مورد  در»

 !« میدیم انجام میخوایو که کاری و زنیممی حرف

 میکنم  احساس  ولی  عجیبه!  ماهی  عمه  حرفهای  و  قبل  هفته  دو  به  کنهمی   پرتم  ذهنم

 ! کنه ولم همیشه برای بامداد اینکه فکر با. آخرش جمله  با سوزهمی معدم

 :میزنم کنایه لرزونی صدای با و مونمنمی ساکت دیگه

 چیزی   به   هم  پتیاره  گلوریای  اون   الاقل  …بهتره  خیلی   توام  برای  اینجوری  …خب   آره»

 « میرسه میخواد که

 .بخوره سختی تکون بدنم میشه، باعث میزنه که دادی

 «آیدا باش مودب»



 صدای  با  و  میده  مالش   صورتشو  دستانش  کف  با  کالفه  بامداد  چشامو  تو  میشینه  اشک

 :میده ادامه خشمشه، بخاطر که ای دورگه

 «شدی بدتر میکردم، فکر که چیزی از»

 هر   و  هرکس  به  که  شدم  قهار  فحاش  یه  من.  شدم  قبل  از  بدتر  خیلی  من  خب،   آره

  همه   ولی  قبل؛  از  تر   شعور  بی  احتماال  و  شدم   قبل  از  تر  خودخواه.  میدم   فحش  چیزی

 .ورم  یه به اینا

 « بود بد گلوریا درمورد قضاوتت چقدر ببین و کن فکر زدی که حرفایی به»

  برمیگرده .  کنهمی  ایجاد  تمسخرآمیزی  صوت   و   میشه  خارج  هام  ریه  از  فشار  با  هوا

 :کنممی زمزمه که بشه خارج تا در سمت

  تحملم  بودی  مجبور  فقط..  نخواستی  منو  وقت   هیچ  تو  …بودم  بار  یه  فقط   تو  برای  من»

 !«کنی

 :میزنه  لب آروم و میاد پایین بامدادم صدای  تعجب کمال در

 که چیزایی به ببندیو دهنتو بهتره پس دونی،نمی من های خواسته درباره هیچی تو»

 « کنی فکر گفتم

 .میشه خارج اتاق از و میگه اینو

  دستام   توی  سرمو  میدمو  تکیه  زانوهام  به  آرنجامو.  میفتم  تخت  روی  خراب  حال  با

 دست  که  ایهکشتی  شبیه  حالم.  زدم  گند  واقعی  معنای به.  بودم زده  گند  من.  گیرممی

  شکسته  های   تکه  حاال  و   کردن  پارم  و  لت  دریا  عصبانی  موجای  و  شده  طوفان  خوش

 . رسیدن ساحل به مشده

 کردم،  خراب  اما  میرفتم؛  پیش  درست  داشتم  کردم،می  درست  چیو  همه  داشتم

 . کردم خراب هم بدجوری



  وقتی  فقط.  ندارم  رو  داخل  اومده  کی   ببینم  اینکه  نای  حتی   من  و  میشه  باز  اتاق  در

.  میشم   حضورش  متوجه   ایستاده،  روبروم  که  میبینن  رو  نورا  جین  و  سبز  مانتوی  چشام

  که   اونیم  از  تر  خسته.  نمیدم   نشون  واکنشی.  میاره  اسممو  آروم  و  میزنه  زانو  مقابلم

 :گهمی که شنوممی فقط. کنم بلند سرمو یا بگم ای کلمه بخوام

 «شوهرته؟ بامداد نگفتی چرا»

  بودم   شده  جدیدا.  میشه  بلند  هقم  هق  باالخره   و  میدم  فشار  هم  روی  درد  با  پلکامو

 .مشکشه  دم اشکش میخوره توقی  به تقی تا که زرویی زر دختر

.  کردم  پیدا  اشکام  برای  آغوش  یه  باالخره.  کنهمی  بغلم  و  میشه  بلند   زانوهاش   روی  نورا

 !! باالخره 

 خاطر   این  به  نه.  میگیرم  آروم  و  میشم  خسته  که  میزنم  هق  اونقدر  میکنم،  گریه  اونقدر

 که   وگرنه.  کرده  خستم  کردن  گریه  ساعت  چند  چون  فقط  …نه شدن،  تموم  اشکام  که

 . کنم گریه بتونم ها سال تا که هست پر اونقدری دلم

 امشونه  روی  از  دستاشو  نورا.  میکنم  پاک  دست  با  صورتمو  و  کشممی  باال  بینیمو

 . میشه  خارج اتاق از و میشه بلند بود نشسته قبلش که تخت روی از و برمیداره

 بامداد  به  اینکه  از  بعد .  خوادمی  سیگار  نخ  یه  دلم.  میشم  خیره  پنجره  به  تنهایی  توی

  سیگار  نخ  یه  دلم  واقعا  حاال  ولی  بودم،  نزده  سیگار  به  لب  نکشم، سیگار  بودم  داده  قول

 : گهمی و میده دستم رو لیوان. برمیگرده دمنوش یه با نورا بعد دقیقه ده. میخواد 

 « نعناست دمنوش بخور،»

 : پرسممی  دماغی تو و گرفته صدای با

 «داری؟ سیگار»

 «بودی؟ نکرده ترک مگه»



 :میکنم پرخاش  عصبی

 «داری؟ سیگار پرسیدم …کردنه ترک هرچی دهن کیرم»

. دستم  میده  فندک  با  و  میاره  در  ایشو  نقره  وینستون  بسته  کیفش  توی  از  و  رهمی  فورا

  پنجره   لبه.  میکنم  بازش  و  پنجره  دم  میرم،  دمنوش  لیوان  با  و  میکنم  روشن  سیگارو

 و   نشسته  تخت   روی  جا  همون  نورا.  گیرممی   کام  آروم،  آروم  سیگارم  از  و  میشینم

 :پرسهمی

 «بزنی؟  حرف میخوای»

 کنممی زمزمه

 « چی؟ به راجع»

 « بامداد خودتو»

 افتاده  دور  جزیره  تا  دو  ما.  زد  حرف  بهش  راجع   بشه  که  نداریم  چیزی  ما  بامداد؟  خودمو

  هیچ   که  نفریم  دو بامداد و  من.  همیم  به مشرف  دیوار  تا  دو  روی پنجره  تا  دو.  همیم  از

. همیم  از  شدن  کم  حال  در  همیشه  ما.  نمیشیم  جمع.  نمیشه   تعریف  برامون  مایی  وقت

. اون   از  فاصله  کیلومتر  میلیارد  چهار  از  بیشتر  با.  نپتونم  من  باشه،  خورشید  بامداد  اگه

 *. بلو البته و زده یخ و سرد

 :بگه کنه، مجبور رو نورا که جوری. میشه  طوالنی زیادی سکوتم

 «کرد کاری بشه  شاید بگو …نمیشه درست چیزی خودخوری با آیدا، بزن حرف»

 :زنممی لب ناامیدانه

 «کرد؟ درست باید چیو چیکار؟»

 «بامدادو و تو رابطه»



 !  خوشه  دلش چقدر! من بیچاره طفلک نورای. طوالنی اما رمق بی. میخندم

 «این؟ صیغه... عقدین؟»

  های   مهره  میشه  باعث  بهشم  کردن  فکر.  سختمه   واقعا.  مورد   این  در  زدن  حرف  سختمه

 . بکشن  تیر کمرم

 « کلیدمه دست با کشو کلید. تحریره  میز کشوی توی شناسنامم»

 خاموش  پنجره  لبه  سیگارمو  منم.  برداره  کیف  توی  از  کلیدمو  دسته  تا  میشه  بلند  نورا

 داد  میکنم،   سعی  و  میخورم  دمنوشم  از  قلپ  یه.  میذارم  همونجا  فیلترشو  و  میکنم

  سرم   از  رو  کنهمی  دنگ  دنگ  داره  مغزم  توی   اما  گوشمه  توی  هنوز  زنگش  که  بامدادو

 .بیارم بیرون

  گرد   چشمای  که  میکنم  نگاش.  کنهمی  جلب  توجهمو  نورا  بلند  هین  که  فکرم  توی

 .شده دوخته شناسنامم دوم صفحه به شدش

 :میگه و باال میاره سرشو

 گاییدمش   …لعنتی!  دیگه   میکنید  شوخی  من  با  دارید  سال؟  هفت  …که  ساله  هفت»

 !« بابا

 :پرسهمی و جلو میاد. ببنده نمیتونه حتی رو دهنش  که کرده تعجب اونقدر

 «زندگیتون؟ و خونه سر نمیرین نمیگیرینو  مراسم چرا»

 .میچرخونم مخالف سمت به سرمو میبندمو  پلکامو درد با

 «رفت هم شناسنامه توی اسممون اینکه از بعد روز دو …گرفتیم»

 کنه می  سوال چون شنیده؛ نورا ولی میگم آرومتر  هم زمزمه یه از

 « زندگیتون؟ و خونه سر نمیرین چرا پس»



 !« بابامه جای اون …نیست من برای کنیمی  فکر تو که کسی اون بامداد چون»

 «شوهرته یارو  …مومن نگو کس»

 :میگم بغض و درد با

 !« کن ولم نورا نمیدونی هیچی تو»

 :میزنم غر  عصبی

  دنبال   برات  و  داری  شوهر  …داری  شوهر  میفهمم  سال  چهار  بعد  تازه  که  کردم  ولت»

 «آیدا کنم پارت میخواد دلم …من خدای وای! بودم شوهر و پسر دوست

____ 

 . میده هم رو غمگین یعنی دوم معنی آبی،  معنی بر عالوه اینجا در بلو

 :زدم لب ناامیدانه

 کن  باور...  بکشم  خودمو   خواممی  اون  از  بیشتر  …کنم  کارو  همین  خواممی  خودمم»

 « نورا

 و  ناراحتی با که میشه متوجه چی صدام  لحن از یا بینهمی صورتم توی چی دونمنمی

 :گهمی و میگره دستمو. میشینه پنجره لبه کنارم و میاد جلو همدردی

 .«زدم  زری یه من حاال! پتیاره کنی فکر مزخرفات این درباره دیگه نبینم …خر»

 !« دیگه آوردم کم»

 :پرسهمی و کشهمی  دستم پوست روی وار نوازش انگشتاشو

 « شده؟ چی  کنی تعریف برام الاقل میشه»



  چیزو   همه.  میام  حرف  به  و  چرخهمی  دهنم   تو  خودکار  زبونم  بعد  و  کنممی  نگاهش

. میکنم  اعتراف  نفر  یه   به  بار  اولین  برای  …بار  اولین  برای.  میگم  براش  جزئیات  با  و  کامل

 !کنم تعریف چیو همه  براش که میخواد ازم نفر  یه اولین برای چون

  میریزمو   اشک.  میارم  زبون  به  بودمو  کرده  که  غلطی   هر.  میگم  بودو  افتاده  که  اتفاقی   هر

 مهم.  نیسا  مهمم  کشه، می   طول  چقدر  دونمنمی.  شمرممی  براش  اشتباهاتمو  دونه  دونه

 !  بدونه چیزو همه نفر یه اینه

  تا  میشن  تموم  حرفام  وقتی   که  جوری  میشه،  شوکه  بیشتر  نورا  جمله  هر  شنیدن  با

 ! کنهمی سکوت ها دقیقه

 «آیدا؟  کردی چیکار تو»

  با.  رسهمی  گوشم  به  ولی  زده؛  حرف  خودش  با  انگار  که  جوری  ضعیفه،  خیلی   صداش

 :زنممی پچ آهسته همونقدر منم و میکنم پاک اشکامو دست پشت

 !«دونممی خودم …زدم گند»

 :پرسهمی قبلش جمله مثه نه البته آروم

 نمیگیرین؟  طالق چرا»

 :میدم جواب ولی دونمنمی  خودمم که چیزیه این

 « بخواد اینو بامداد منتظرم شاید … ندارم حقوق این من چون شاید …نمیدونم»

 :کنهمی  اخم

 باهم   شبم  یه  حتی  شما  …نگه  وقت  هیچ  بامداد  شاید  …ندارم؟  حقو  این   چی  یعنی»

  عادی   اصال  وضعیت  این  دونم،می   چه  …نداشتین  سکس.  کنیدنمی  زندگی  باهم.  نبودین 

  ولی   کنه  صیغه   …کنه  ازدواج  دوباره  راحت  تونهمی   …نداره  فرقی  بامداد  برای.  نیست

 .«…تو



  یهویی   بعد.  میره  راه  اتاق  توی  و  میشه  بلند.  کنهمی  نگام  عجیبی  جور  یه  و  میشه  ساکت

 :میزنه لب ترس با و کشهمی هینی

 « گیره؟می  انتقام ازت داره اینجوری نکنه»

 .کنهمی  جلب توجهمو میگه که چیزی

 « چی؟ یعنی»

 .میشه نزدیک بهم قدم دو

 زندگی  زنش،  عنوان  به  اونم  بخواد  ازت  چیزی  اینکه  بدون  سال هفت  داره  دلیلی   چه»

 مثه  سال  هفت  یعنی  نذاره؟  پیش  پا  طالقم  برای  و  نیاد  سراغت  داره  دلیلی  چه  کنه؟

 « گذرونده؟ زن و  سکس بدون راهبه یه

 :میده ادامه و میزنه ریشخندی

 توی  تونستیمی  تو  …نه  تو  ولی  کنه  ازدواج  تونهمی  راحت  که  گفتم!  راحته   که  اون!  هه»

  دست  اینجوری ولی کنی، ازدواج یا شی  دوست یا و  کنی پیدا خوب مرد یه سالها این

 .«ست بسته پات و

 : پرسممی گیج

 !«میگی چی نمیفهمم»

 :گهمی و میزنه زانو پام پایین و نزدیک میاد

  تالفی   ندادنت،  طالق  همون   یعنی  کارش،  این  با  داره  بامداد  …آیدا  شدی  خنگ  چقدر»

 ده  باش  مطمئن  …کردی  باهاش  که  کاری  انتقام.  گیرهمی  انتقام  ازت  داره  …کنهمی

 !«برنمیداره  طالق برای قدمی اونم نکنی اقدامی تو هم دیگه سال



 کالفه  میبینه  که  سکوتمو.  زنممی  زل  بهش  ناباور  که  ذهنه  از  دور  اونقدری  نورا  کشف

 :میگه  و میشه بلند

 «گفتم؟  چی فهمیدی»

 کالفه  میبینه  که  سکوتمو.  زنممی  زل  بهش  ناباور  که  ذهنه  از  دور  اونقدری  نورا  کشف

 :میگه  و میشه بلند

 «گفتم؟  چی فهمیدی»

 :میدم جواب  ناباور طور همون

 !«کنه نمی اینکارو من با وقت هیچ بامداد»

 .میشه کمر به دست

. دادی  دست  از  زندگیتو  از  سال   هفت  تو  …آیدا  نباش  احمق  اینقدر  …کرده  که   فعال»

  دانشگاه   توی  همه  … بدی  نشون  بهش  چشم  گوشه  یه  تو  تا  میده  جر  خودشو  داره  امین

 خوش  …باهوشی  …خوشگلی  تو.  نمیاد  سمتت  کسی  و  میکنن  نگاه  مسخرت  حلقه  اون  به

 …بنداز  نگاه  یه  ولی  …هیشکی!  میده؟  دست  از  تورو  مثل  دختر  یه  کی  …زبونی  و  سر

 !«نفهمیدی  اینو  حتی  خر  توئه  و  گرفته  ازت  زندگیتو  از  سال  هفت  تموم  زرنگی  با  بامداد

 !دردناک   همونقدرم  و  نافذ  همونقدر.  کنهمی  رخنه  مغزم  توی  کم  کم  میخ  مثه  حرفاش

 :زنممی لب نامطمئن اینبار

 «کنهنمی من با اینکارو وقت هیچ بامداد»

 :برهمی باال صداشو  عصبی

 !«کنهنمی  کم ماجرا واقعیت از چیزی کنی تکرار رو جمله این فردام تا»



  قلبم،   توصیف  حالم،  توصیف.  میرم   راه  اتاقو  عرض  و  طول  خراب  حال  با  و  میشم  بلند

 یه  قلبم توی ثانیه هر میشه، منفجر مغزم توی بمب یه ثانیه هر. گفتنه  غیرقابل مغزم

  درک   تونهمی   کسی  چی؟   یعنی   من  حال  این  بفهمه  تونهمی   کسی!  رهمی  فرو  خنجر

 چی؟ یعنی آوردن باال کلمه مشت یه بخاطر کنه

 : گممی بامداد از ای جمله آوردن یاد به با و کنممی استاپ لحظه یه

.  میده  انجام  بخوامو  من  که   کاری  اون  بشه،  بهتر  باباحاجی  حال   اینکه  از  بعد   گفت  بهم»

 «میزنه باال آستین براش داره گلی عمه  گفت ماهی عمه

 :میگه و میاره جلو دستشو  باشه شنیده رو آخرم ی جمله فقط انگار نورا

  باال   آستین  آقا  واسه  دارن  اونوقت  زنشی  تو  که  نیست  رشونم)..( ک   به  نگفتم؟  …بفرما»

 !«میزنن 

  دیگه   و  قلبم  به  میزنه  ضربه  داغش  فشار  های  دسته  با  پرس  ماشین  مثه  چیزی  یه

. میدوم   سرویس  سمت  به  و  میگیرم  دهنم  جلوی  دستمو.  بگیرم   خودمو  جلوی  نمیتونم

 نورا .  کنم  می  خالی  معدمو  محتویات  تموم  و  میشینم  فرنگی  توالت  مقابل  زانو  دو  روی

  دیگه  وقتی.  نیاد  جلو  که  کنم  می  اشاره  دست  با  فقط  من  و  میزنه  صدام  سرم  پشت

  چندبار .  میرم  روشویی  سنگ  سمت  و  میکشم  رو  سیفون  مونه،نمی  معدم  توی  چیزی

 تموم   که   کارم  و  زنممی  مسواک  دندونامو  آخر  دست.  کنممی  قرقره  دهنم  توی  آب

 . میبرتم تخت سمت و میگیره بازومو نورا میشه،

 «یهو؟ شدی چی»

  روبروم   به  ها  شده  مسخ  مثه.  کنممی   جمع  جنین   مثه  تخت  روی  خودمو.  نمیگم  چیزی

 نه.میکرده  تالفی   داشته  مدت   این   تموم  بامداد   نمیشه  باورم.  نمیشه  باورم.  میزنم  زل

.  دلخوره  فقط  اون.  نیست  سنگدل  اینقدر.  نیست  رحم  بی  اینقدر  بامداد.  نمیشه   باورم

 ...قهره فقط



 .کنه می نوازش موهامو و میشینه  کنارم نورا

 برای  و  میریم  شد،  خوب  بابابزرگت  حال  که  دیگه  روز  دو  یکی.  شم  فدات   نخور  غصه»

 کنه  قبول  وکالتتو  میسپرم  بابا  به  …وکیله  بابام  دوستای  از  یکی.  کنیممی  اقدام  طالق

 ...«بعدش

 فقط   درحالیکه  میکنه؛  ترسیم  روشنی  به  اونو  و  زنهمی  حرف  من  آینده  از  همینطور  نورا

  هیچ  بدون.  تاریک  و  نامعلوم  ای  آینده.  تره   سیاه  سیاهم،  از  ام  آینده  میدونستم  من

  پناهی   سر  بی  و  دری   به  در  از  اینکه  نه.  مشخصی  اتفاق  هیچ  بدون.  مشخصی  امکان

 اون  درمورد  ای  دیگه  چیز  یه  ولی   نیستن؛  تأثیر   بی   هم   اینا  هرچند  … نه  باشم،  ترسیده

 : بزنم لب یهو میشه باعث که چیزی . آورده فشار قلبم روی طالق کریه واژه

 !«بگیرم طالق نمیخوام»

 :میزنه  داد و هوا میپره نورا

 « چی؟»

 :کنممی زمزمه کنم، نگاش اینکه بدون

 چرا  …کرده  ولم  سال  هفت  چرا  بفهمم  باید  …نکرده  کاری  سال  هفت   چرا  بفهمم  باید»

  باید   بامداد  که  مغزمه  توی  چرا  کلی   …بگیره  طالق  میخواد  حاال  چرا  …نیامده  سراغم

 !« مدیونه بهم اینو …بده جواب وظیفشه …بده  تکشونو تک جواب

 خودم   به.  میگفتم  خودم  به  داشتم  واقع  در  بزنم  نورا  به  رو  حرفا  این  اینکه  از  بیشتر

  که  این نه. باشم فهمیده رو مشخصی چیز یه سال هفت از بعد  که انگار. میدادم  تذکر

  همه  تمام  سال  هفت  خودمم  من  …نه  بندازم،  بامداد  گردن  چیزو  همه  خوام  می  حاال

 .  بود  نرسیده جا هیچ به که انتظاری. موندم بامداد منتظر  و بودم کرده رها چیزو



  امید   این  به  روزامو   و  بودم  گذاشته  دست  روی  دست  من.  کردم  اشتباه   که  فهمیدم   حاال

  بامداد   بازگشت  برای  رو  امید  این  دیگه  حاال.  بودم  کرده  تلف   میاد   روز  یه  بامداد  که

 گذشته   سال  هفت  چرا  بفهمم  خوام  می.  بگیرم   سواالمو  جواب  خوام  می  فقط  حاال.  ندارم

 .کردم سر زمستون و تاریکی توی رو

  سواالمو   جواب  خوام  می  فقط  حاال.  ندارم  بامداد  بازگشت  برای  رو   امید  این  دیگه  حاال

 .کردم  سر زمستون و تاریکی توی رو گذشته سال هفت چرا بفهمم خوام می. بگیرم 

  تصمیمم   از  منو  میکنه  سعی.  میده  فحش  حرفام  خاطر  به  منو.  میزنه  غر  سرهم  پشت  نورا

 زندگیم  برای  بار  اولین  برای  شد،  باعث  حرفاش  با  که  ممنونم  ازش  من  ولی  برگردونه؛

 .بگیرم روشن و  واضح تصمیم یه

 :میگم و میام  کردناش غرولند میون

 «بپرسم؟ رو باباحاجی حال تا جون طیبه به بزنم زنگ میدی موبایلمو»

  صحبتم.  میده  دستم  به  دوره  ازم  که  پاتختی  لبه  از  گوشیمو  و  میده  بهم  ای  دیگه  فحش

  ندارن   اجازه  ولی  اومده  بهوش  باباحاجی  فهمیدم  فقط.  نداد  بجایی  راه  جون  طیبه  با

 .شده بد حالش زیاد های سرفه و نفس تنگی بخاطر فهمیدم. ببیننش 

 :میپرسم وقتی 

 «برمیگردین کی»

 :میده جواب

 و   کنهمی   پایین  و  باال  داره  بیمارستانو  راهروی   سرکنده  مرغ  مثه  پری  ماه  که   فعال»

 «انداخته راه  زاری و گریه

  بگیرمو   وجدان   عذاب  زدم  ماهی  عمه  به  که  هایی   حرف  خاطر  به  میشه،  باعث  جوابش

 .بپرسم حالشو



 «خونه برگرد فردا  نورا خونه برو و امشب میخوای …جان مادر نیست خوب خیلی»

 «برگردین تا میمونم نه»

 : میگم جون طیبه به فورا. شنوممی خط اونور از بامدادو ضعیف صدای

 «عزیزم  بامداد به بده گوشیو»

 : کنممی اصرار من باز و کنهمی مکثی جون طیبه

 «شم فدات دارم کارش»

 « امروز مثه هوا بره دادش نکنی کاری باز فقط باشه»

  بامداد  جون  طیبه  میشم  متوجه.  بود  رسیده  پایینم  طبقه  به  بامداد  داد  پس.  گزممی  لب

 : گهمی آروم خیلی و کشهمی کنار رو

 «داره کارت مادرجان، آیداست»

 :شنوممی خط دیگه سمت از بامدادو صدای که نمیکشه طولی

 «جان؟ آیدا الو»

 سالم   میشینمو  تخت  روی  سریع.  میکنم  لرز  که  جوری  خشکه،  و   سرد  شدت  به  صداش

 : پرسممی میده  که جوابمو . میدم

 به  چی  فهمیدنمی  …بمونه  باید  شبو  گفتمی  جون  طیبه  چیه؟  مشکلش  باباحاجی»

 «بودن؟ چی آزمایشا جواب …چیه

 :گهمی و کشهمی  آهی

 !« هاش ریه توی شده دیده توده اسکنش تی  سی توی»

 :میکنم سوال مردد



 «نگفت؟ جون طیبه اینو چرا خب چی؟ یعنی»

 !«نمیدونن چون»

 «چرا؟»

 . ترسممی. میشه  طوالنی مکثش

 « شده؟ چی آقا؟»

 «خیم بد یا خیمه خوش  ببینن تا ها توده از بشه برداری نمونه باید»

 :میگم لرزون صدای با. میرم وا

 ..« ممکنه  که نیست این منظورت»

.  میچکن  پایین  چشمام  از  که  هایی  قطره  به   میشن  تبدیل  و  میشکنه  گلوم  توی  کلمات

 :پرسهمی آروم کنارمو میاد فورا نورا

 « شده؟ چی»

 :دهمی نوازش گوشمو  بامداد شده نرم صدای

 جان   مادر  به  حواست  باید  االن  تو.  نیست  معلوم  چیزی  که  هنوز  …عزیزم  نکن  گریه»

  تو  …بریزه  بهم  این  از   بیشتر  ممکنه  بفهمه  وقتی  ولی  نگفتم  بهش  چیزی  فعال  …باشه

 «آیدا باشی مراقبش باید

 :میگم و میبینه که انگار میدم، تکون سرمو

 !« چشم»

 دست  شام  برای  چیزی  یه  خونه  بیارمش  میکنم  راضیش  من  تا  …خوب  دختر  آفرین»

 !«بیمارستان  میمونم  شب احتماال. کن پا و



!  بیمارستان  ببره  تا  بپزم  چیزی  اون  شام  برای   اینه  منظورش  کردم  حس  چرا  دونمنمی

 پشت  کنه،  تکرار  سوالشو  میاد  نورا  تا.  میکنیم  خداحافظی  بعدش  و  میگم  چشمی  بازم

 .بندهمی نقش گوشیم روی غفوری آقا حاج اسم بندش

 :پرسه می نگران نورا

 « شده؟ چی»

 : میگم میارمو باال دستمو

 !«لحظه یه»

 .میکنم علیک و سالم غفوری آقا حاج با و کنممی لمس رو سبز آیکون بعد

 « گلم؟ دختر خوبی»

 « هستن؟ خوب خانم  حاج خوبید؟ شما حاجی؟ باشید زنده»

 :دهمی نوازش گوشمو محبتش با صدای

 ...« جان آیدا مزاحمت از غرض …خوبن  همه خدا شکر»

 :میگم

 !«حاجی مراحمید شما»

 عوض  هوامو  و  حال  کمی  میخونه،  برام  که  شعری  بعدش  و  میاد  اش  خنده  صدای

 :کنهمی

 ...مراحم...مزاحم»

 نقطه یک همین انکار نمیدانی

 ...! ...«*کند می شادم چقدر



 داره  عادت  غفوری  آقا  حاج.  کنهمی  ترشون  زشت  خشکم،  لبای  روی  رمق  بی  لبخند

  مشاعره   باهم  نشستیممی  کتابفروشی  توی  که  گاهی   حتی.  بخونه  شعر  برام  همیشه

. نمیگه   نه  شعر  به  وقت  هیچ  حاجی.  شدمی  برنده  که  بود  حاجی  این   همیشه  و  میکردیم

 .خونهمی عشق و لذت با جوونترم شعرای اشعار حتی

 «حاجی؟  بدم دال االن»

 :میده جواب و میخنده

  دانشو   و  فرهنگ  و  ادب  دکون  در  بگم  زدم  زنگ  …جون  دختر  نزدم  زنگ  مشاعره  برای»

 «منتظرتم. کنممی باز فردا رو

 کشیدم می  جیغ و  هوا پریدممی  خوشحالی از شنیدم می دیروز رو خبر این اگر شاید

  غفوری   آقا  حاج  از .  میرسه   نظر  به  معمولی  خبر  یه  تنها  باباحاجی  وضعیت  با  و  حاال  اما

 نورا   کنم   می  که  خداحافظی.  اومدم   وجد  به  بدم  نشون  کنم  می  سعی  و  کنم  می  تشکر

  داشتم  غفوری  آقا  حاج   و  بامداد  با  که  ای  مکالمه  درباره  و  کشه  می   جلو  رو  خودش

  همه   براش برم، آشپزخونه به تا شممی بلند تخت روی از که همونجور. میپرسه سوال

 . کنم می تعریف رو چیز

  ماکروفر   توی  و  میارم  بیرون  رو  کرده  چرخ  گوشت  فریزر  داخل  از  میریم  که  آشپزخونه  به

 :میگم نورا، «نمیخوای؟ کمک» مقابل در. بشه زدایی یخ تا میذارم

 «بشین تو عزیزم نه»

 چرخ   به  میکنن  شروع.  کنم  می  پوست  و  شورممی  پیاز  و  زمینی  سیب  دونه  چند  بعد

  اونارو   تا  شورممی تند  سبز  فلفل  و  دلمه  فلفل   حالدرعین  و  پیازا  و  زمینی  سیب  کردن

 . کنم چرخشون هم

 به  و  میارن  بیرون  مایکروفر   داخل  از  رو  کرده  چرخ  گوشت  بسته  میشه  تموم  که  کارم

 دقت   به  و  نشسته  نورا.  بدم  ورز  رو  مواد  بتونم  تا  میشورم  دستامو.  کنم  می  اضافه  مواد



  خودم   باالخره.  نمیزنه  حرف  ولی  بگه  چیزی  میخواد  کنم  می  احساس.  داره  نظر  زیر  منو

 : پرسممی و میشم پیشقدم

 «بگی؟  میخوای چیزی»

 :میگه مقدمه بی خواسته خدا از نورا

 «داری؟ دوست بامدادو تو»

 طوری  ولی   بدم  مثبت   جواب  بهش  تونم  می   اطمینان  با  من  که  چیزیه  تنها  این   خب

 .داره  حرفش از ای دیگه منظور که انگار پرسید رو سوالش نورا که

 میگم ساده خیلی

 « مگه؟ چطور …آره»

 می  فکر  که  ایکوفتی  پدرِ  یا  بابا...  میدونم  چه...  اون...  عنوانِ  به  منظورم  …خره  نه»

 «شی؟  عاشق یا داری دوسش مرد یه عنوان به که اینه  منظورم …نه کنی،

  سوالم  این   به.  میشم  خیره   داخلشه  کتلت  مواد  که   ظرفی  به.  کشم  می   کار  از  دست

 یعنی...  نمیدونم  یعنی  بدم؛  مثبت  جواب  قطعیت  با  تونم  نمی!  نه  …قطعیت  با  میتونم

 …یعنی ... نیستم مطمئن

 ! شده؟ مرگم چه

  یا   زنهمی   لبخند  داره   …جوریه  یه  اشقیافه.  میشه  بلند  جاش  از  میبینه  حالمو  که  نورا

 :کنه می زمزمه آروم! زدم؟ توهم من

 اینجا   امشب  که   بزنم  زنگ  بابا  به  باال  میرم  … آیدا  کن  فکر  پرسیدم  که  سوالی  به»

 .« میمونم



 آیا   که  کنممی  فکر  این  به  میدم،  ورز  رو  کتلت  مواد  دارم  که  حالی  در   من  و   میره  نورا

 کنم   نگاه  بهش  کرده،  بزرگم  بچگی  از  که  پدر  یه  نه  و  مرد  یه  چشم  به  بامداد  به  میتونم

 یه   این  نظرم  به!  بپرسه؟  من  از   سوالی  همچین  یه  نورا  که  داره  دلیلی   چه  اصال!  نه؟  یا

 ! کنم فکر سوال این به خوادنمی دلم من شایدم یا! است احمقانه کامال سوال

  برای   قراره  که  شامی  به  حواسمو  تموم  کنمو  می  پاک  نورا  مزخرف  پرسش  از  ذهنمو

 .میدم  بپزم  بامداد

 .کنه در خستگی یکم و بشینه حتما رفتن از قبل بخوام بامداد از تا میکنم دم چای

  گوجه  و   جعفری  و  پیاز  مقدار  یه.  میارم  بیرون  باگت  نون  میکنم  سرخ  که  رو  ها   کتلت

 غذای   ظرف  داخل  و  میکنم  درست  مالت  پر  ساندویچ  تا  دو.  کنم  می  خرد  خیارشور  و

.  حیاط  در  صدای  با  میشه  همزمان  غذا  ظرف  درب  بستن.  میزارم  داری،  درب  مربعی

 .ایستممی  ورودی  در   دم  و  میکنم  باز  درو.  میام  بیرون  آشپزخونه  از  و  شورم  می  دستامو

. نیفته   پس  که  گرفته  زیربازشو  جون  طیبه  و  کشه  می  زمین  روی  پاهاشو  ماهی  عمه

 پیرتر   سال  چند  انگاری  که  میشم  متوجه  هم  فاصله  همین  از.  سرشونه  پشت  هم  بامداد

  که   زن  این  جزء  من   میکنم  فکر  خودم  با  لحظه  یه.  ریزه  می  پایین  هری  دلم.  شده

  زندگیمه   آدم  تنها  اون.  بخواد  منو  که  ندارم  رو  کسی   هیچ  واقعا داره،  نگهم  شده  حاضر

  چطور   بزنم؟  حرف  باهاش  جوری  این  امشب  تونستم  چطور!  خواسته  منو  واقعاً  که

  سرمو   میخواد  دلم  که  ناراحتم  و  متاسف  رفتارم  بابت  بقدری  کنم؟  محکومش  تونستم

 . بکشم جیغ بزنم، داد خودم دست از  صورتمو روی بکشم ناخنامو  دیوار، به بکوبم

 ماهی   عمه  دیگه  سمت.  میدم  لب  زیر  سالمی  و  میام  پایین  و  ایوون  روی  هایپله  فوراً

 .  رفتن صدقه قربون کنم می شروع و  گیرم می بغلش زیر و میرم

 که  داغونه  و  حال  بی  اونقدر.  نمیگیره   حالمو.  نمیزنه  پسم.  نمیگه  چیزی  ماهی  عمه

  چقدر   که  میده  نشون  همینم.  ناراحته  و  دلخور  شبم  سر  رفتار  از  دهنمی   نشون  حتی



  بیرون   که  اتاق  از.  اتاقش  توی  میبریمش  جون  طیبه  کمک  با.  ناراحته   پذیرو  آسیب

  صحبت   دیگه  هم  با  دارن  و  نشسته  مبل  روی   مداد  با  رویروبه  که  بینم  می  رو  نورا  میام

 :میگم فوراً. کنن می

 !« آقا برو بعد بخور چایی یه کردم دم چای»

 دارن  و  نشسته  مبل  روی  مداد  با  رویروبه  که  بینم  می  رو  نورا  میام  بیرون  که  اتاق  از

 :میگم فوراً. کنن می صحبت دیگه هم با

 !« آقا برو بعد بخور چایی یه کردم دم چای»

 نشیمن  اتاق  به.  میریزم  چای  چهارتا  و  آشپزخونه  توی  میرم  من  و  میکنه  تشکر  بامداد 

  خسته  حسابی  انگاری  که  هم  جون  طیبه.  میزارم  میز  روی  رو  چایی  سینی  و  گردمبرمی

 :میگه ندار حال شده،

 «مادر پیرشی»

 .میکنه متوقف صداش اما بیارم؛ بامدادو غذای ظرف که آشپزخونه توی برم خوام می

 « شو آماده برو بیمارستان بیای میخوای اگه»

 :پرسممی سمتشو گردمبرمی شده مات

 !« بهتره نبینه منو کسی نگفتین مگه»

 «میمونم من شبو …نیست کسی»

 :پرسهمی ازش و کنهمی  نورا به رو بعد

 !«شو آماده برو بیای همراهمون میخوای شمام اگه جان نورا»

 : میده جواب ایمحجوبانه لبخند با و میندازه  بامداد به نگاه یه  و من به نگاه یه نورا

 «میمونم جون طیبه پیش من برید شما»



  کسی  شبیه.  بیاد  همراهمون  تا  نخواست  عمدا  نورا  میگه  بهم  حسی  یه  اما  چرا  دونمنمی

 !کنه حس فقط این شاید  …دونمنمی! بذاره  تنها نفرو دو بخواد که

  پوشیده  پیش  ساعت  چند  که  جینی.  کنم  می  سر  شالمو  وُ  مانتو  اتاقمو  به  میرم  فورا

 و   ایستاده  ها  پله   پایین  بامداد.  میام  پایین  ها  پله  از  و  برمیدارم  کیفمو.  پامه   هنوز  بودم،

 .برم بیرون من اول تا میکنه  اشاره و میره در سمت

 « آقا بیارم  غذاتو ظرف کن صبر»

 نگاه  کنم   می  احساس  میام  بیرون  وقتی.  برمیدارم   رو   غذا  ظرف  میرمو  آشپزخونه  به

  نمیکشه   طول  بیشتر  ثانیه  چند  که  جوری  یه.  من  به  شده  دوخته  عجیبی  جور  یه  بامداد

 ! میبره بین از هم نگاهشم تحلیل قوه میشه خارج در  که بدنش حرکت با و

 سکوت در منم. نمیزنه  حرف هم  کلمه یک بامداد افتیم،می که  بیمارستان مسیر توی

  فکر   بهش  باید  نیستم  مطمئن  حتی  کنم؛  می  فکر  بود  پرسیده  ازم  نورا  که  سوالی  به

  احساساتم   چرا  نمیدونم.  شده  عجیب  اینقدر  چیز  همه  روزها  این  چرا  نمیدونم!  نه  یا  کنم

 دقیقا  نمیدونم  حتی  دیگه.  نیستم  مطمئن  هیچی  از  دیگه.  میشه  پایین  و  باال  اینقدر

 ! مرگمه  چه

 .میشیم پیاده دو هر و کنه می پارک رو ماشین بامداد میرسیم که بیمارستان به

 کردممی   خیال  که  اونچه  از  اوضاع  میفهمم  ریم،می   سیو  آی  به  که  شممی  متوجه  وقتی

  فهممنمی   حتی   من  و  کنهمی   صحبت  پرستار  به  با  من  ورود  برای  بامداد.  تره  داغون   هم

 شبیه   حالم.  میشه   پایین  و  باال  دریا  موج  شبیه  حالم.  نیست  خوب  اصال  حالم.  میگن  چی

 :میگه و میگذره کنارم از بامداد! آوردم باال که ایه لحظه همون

 !«ببینید  ایدقیقه چند شیشه پشت از دادن اجازه …بیا»

 جایی   به  شیشه  پشت  از  و  ایستهمی  بامداد  که  میبینم.  میشن  کندتر  و  کندتر  قدمام

  بامداد   مثه  جور  همون.  برمیدارم  بدبختی  به  رو  دیگه  قدم  چند  و  میزنم  زور.  کنهمی  نگاه



 همه  اون  بین  حال،  اون  توی  باباحاجی  دیدن  با.  میزنم  زل  شیشه  اونور  به  میچرخمو

 تازه   و   میچکه  پایین  گوله  گوله  اشکام.  میشه  قطع  نفسم  اکسیژن،  ماسک  و  دستگاه

 جرات   بار  یه  سالها  این  تموم  که  بودم  احمق  چقدر  میفهمم.  دلتنگشم  چقدر  میفهمم

  خدا  و   افتاده  تخت  روی  شکننده  و  تکیده  نازنینم  باباحاجی.  برم  باغ  خونه  به  نکردم

 اونم  ببینم  صورتشو  خوبی  به  نمیتونم  حتی  بیچاره  بدبخت  من.  بشه  چی  قراره  دونهمی

 . شه  صورت روی مسخره ماسک خاطر به فقط

 : میزنم لب بغض با و بامداد سمت گردمبرمی

 «میشه؟ خوب حالش»

 :میکنه زمزمه درد با  بامداد

 « قویه اون... باباحاجیه اون …میشه خوب»

 میومد   در  اشکم   تا که  قدیما  مثل.  بامداد  بغل   تو  میندازم  خودمو  و  نمیارم  طاقت  دیگه

 که  میزدم  زار  انقدر.  کردم  می  قایم  سینش  میون  صورتمو  اونو  به   چسبوندممی  خودمو

 جدا  بکنمو  دل  من  یا  کنه  جدا  خودش  از   منو  بامداد  یا  باالخره  و  بشه  خیس  لباسش

  روی   از  سرمو  و  شه  تموم  چشمام  اشک  تا  ایستاد  می  حرکت  بی  اون  وقتا  اینجور.  شم

 من  صورت  کردن  پنهون  به.  همین  در  میشد  خالص  ما  آغوش  تمام .  بردارم  اش  سینه

 !شن حلقه دورم دستاش اینکه بی اش سینه روی

  و   شونه  روی  بامداد  دست  تعجب  کمال  در.  نیفته  اتفاقا  این  از  کدام  هیچ  بار  این  اما

!  بامداد  آغوش  در  من  تمام!  من  تمام.  میچسبونه  خودش  به  منو  تمام  و  میشینه  کمرم

  از   پر  امنیته،  از  پر  اونقدر!  کنم  توصیفش  نمیتونم  حتی  که  داره  عجیبی  حس  اونقدر

 .میشه تر شدید ام گریه. میشه  بدتر بدم، حال که گرمیه

  موهامو   شالمو  زیر  برهمی  دستشو  کمرم  کردن   نوازش  به  میکنه  شروع  محبت  با  بامداد

 . کنه می نوازش



  دورم   پیچک  مثه  دستاشو  و  میگیره  آغوشش  تو  منو  مداد  با   که  باریه  اولین  این

 ! میپیچونه

  اما   محکم  اگرچه  نگاهش .  میومد  من  سمت  به  میخکی  گلدون  با  داشت  حاجی  بابا""

 البته.  کنه  محبت  بهم  میکرد  سعی   حاجی  مامان  برخالف   باباحاجی.  بود  محبت   از  پر

 ای  دیگه  کس  هیچ  اون  منو  جز  که  هاییزمان  در  شدمی   خالصه  محبتش  و  توجه  این

  این  جواب دنبال وقتم هیچ. چرا نفهمیدم وقت هیچ. نباشه ما اطراف  یا باغ خونه توی

 :پرسیدم تو از بار یه. بده بهم جوابشو که نبود کسی چون. نگشتم چرایی

 «آقا؟ نداره دوست منو هیچکس چرا»

.  شد  سیاه  بعد  و  بود  خاکستری  نگاهت  رنگ.  کردی  نگام  فقط  نفس  چند  اندازه  به  تو

 دادی، می  سواالمو  جواب  و  میشدی  خیره  بهم  که  همیشه  برخالف  و  چرخوندی  سرتو

 : گفتی اتاقت پنجره به رو بار این

 « کنی؟ می فکری  همچین چرا... دارن دوست همه اینجا»

  طفره   دادن  جواب  از  بقیه   مثل  هم   تو  دیدم  وقتی   ولی   بدم  توضیح  برات  خواستمی   دلم

 جواب   بیخیال  الزمه  گاهی .  کنم  سکوت  دادم  ترجیح.  بشم  بیخیالش  دادم  ترجیح  میری

 بیخیال   من.  میکردیه  فکر  که  چیزی  از  بدتر  حقیقت  دونستن  گاهی.  بشی  سواالت

  چقدر  فهمیدم  بدی،  جوابی  نبودی  حاضر  تو   حتی  دیدم  وقتی  چون  شدم؛   سوالم  جواب

. نکردم   سوال  دیگه  همین  برای .  باشه  کردم،می  فکر  که  اینی  از  تر  تلخ  چی  همه  میتونه

 .نکردم فکرم بهش ذهنم توی حتی دیگه

 : گفت و گذاشت  ببینمون میخکو گلدون. نشست تخت روی و  کنارم اومد باباحاجی

 !«بدمش  بهت زودتر خواستم …بهارته هدیه»



 همیشه.  بوسیدم  رو   باباحاجی  گونه  و  شدم  بلند  بودم  گرفته  که  ایهدیه  از  زده  ذوق

 اون   انگاری.  بده  خاصی   چیز  یه  بهار  رسیدن  برای  هاش   نوه  از  کدوم  هر  به  داشت   عادت

 . بود  رنگ کم قرمز میخک گل من هدیه سال

 و   برداشتم  رو  میخک  گلدون.  نشستم  سرجام  و  کردم  تشکر  حاجی  بابا  از  دیگه  بار  یه

  کردم   رو  باشم  داشته  خودم  کنار   رو  باباحاجی  بیشتر  اینکه  برای.  انداختم  نگاه  بهش

 :پرسیدم  و سمتش

 «باباحاجی؟ نمیخواین چایی»

 :داد جواب  و زد لبخند باباحاجی

 !«نه که چرا  بیاری برام تو اگه»

  چیزی   ازم  دغدغه  بی  باباحاجی  و  نیستن  بقیه   و  گلی  عمه  و  حاجی  مامان  اینکه  از  شاد

 روی  تنها  کنارم  وقت  هیچ  باباحاجی  داشت  حضور  حاجی  مامان  اگه.  شدم   بلند  خواسته

  اینم .  بزنه  لبخند  بهم  باباحاجی  نمیذاشت  بود  می   گلی  عمه  اگه.  نشست  نمی  تخت

  سر   شد؟می   شد،نمی   این  از  بهتر  وضعش  مادر،  و  پدر  بی  دختر.  دیگه  بود  من  وضعیت

 ! بود همین بودن دیگرون زندگی بار

 ترس   هردو.  اومده  کی  ببینیم  تا  کشیدیم  گردن  فورا  باباحاجی  منو   حیاط  در  صدای  با

  نگاه  بهش  اینطوری  موقع  اون.  دونممی  بود،  دار  خنده.  بودیم  نگران  هردو.  داشتیم

 ..حاال ولی کردم،نمی

  جلو   خودمم  من.  بود  هم  احمقانه  که  بود  مسخره  تنها  نه  میبینم  میکنم  فکرشو  که  حاال

 بریم   سمتی  به  هرکدوم  باشه،  حاجی  مامان  اکه  که  خیز  نیم  باباحاجی  و  بودم  کشیده

  دور  همون  از   و  زدی  لبخندی  باباحاجی  منو  دیدن  با   و  آمدی  تو.  آمدی  تو   دیدیم  که

 : گفتی

 «خبریه؟! کردین خلوت پدربزرگ و نوه»



 : گفتی دور همون از و زدی لبخندی باباحاجی منو دیدن با و آمدی تو

 «خبریه؟! کردین خلوت پدربزرگ و نوه»

  همیشه   من  برای  تو  دیدن.  شد  سرازیر  هام  ریه  به  بهار  رسیدن  واقعی   حجم   دیدنت  با

 ! بهاری رگبار بدون و ابر بدون …آفتابی بهار یه. بود  همینطور

  بهار   از  من  که  توئه  تقصیر  اصال  شاید.  هستی  هنوزم  بودی،  واقعی  بهار  من  برای  تو

  هوای   درست  تو!  باشه   نداشته  برق  و  رعد  و  بارون  به  ربطی  نفرتم  اصال  شاید.  متنفرم

 …تو. میکشیمش  نفس کمتر پایتخت توی که هستی و بودی ای تازه و انگیز دل

  اگه   تازه.  من  بامداد  بنویسم  کتاب   جلد   چند   باید  بزنم،  حرف  تو  درباره  بخوام  اگه  من

 !گفت مطلبو حق بشه کتاب جلد چند توی

  جمع  زندگیم  مردای  جمع  اینکه  از.  سالم  منم  به  دادیو  دست   باباحاجی  با  و  اومدی  جلو

  یا همیشه. باشیم  تنها نفر  سه ما  اینکه. میفتاد  اتفاق این کمتر.  اومدم  شوق سر بودن،

 ! بود اضافه نفر یه  یا و نبود نفرمون یه

 : گفتم. نشستی تخت روی درآوردیو کفشاتو

 « میخوری؟ چای شمام …آقا نباشی خسته»

 : دادی جواب کردیو لبات مهمون بودن، من مخصوص فقط که لبخندا اون از

 « خانم بله»

 بهم  وقتی  داشتم  دوست .  کشیدی   رو  خانم  توام  گفتم،  کشدار  رو  آقا  که  من  مثه  درست

 و   رنگ  صورت  به  میچسبوندی  آفتابیتو  نگاه   میکشیدیو  رو  خانم  وقتی.  خانم  میگفتی

 . من  رفته رو



  گل   با  چایی  تزیین  و  رنگ  روی  زیاد  وسواس  با.  بریزم  چای  تا   سه   تا  رفتم  خونه  به

  غیره،  و  انجیر  و  کشمش  و  نقل  و  خرما  از  سنی   توی  مخلفات  کلی  گذاشتن  محمدی،

 .برگشتم حیاط به دقیقه ده از بعد بالخره

 خودمم  گذاشتمو  مقابلتون  رو  باباحاجی  و  تو  نعلبکی  و  استکان  و  تخت  روی  رو  سینی

 : گفت خنده با باباحاجی. نشستم

 « باباجان کردی چه»

  آتیش   ماهی   عمه  قول   به  آذرپناه  خونواده.  کشید  سر  ازش  قلپ   یه  و  برداشت  استکانشو

 نبودی آذرپناه تو. میخورن فرتی  جلوشون بذاری رو چایی اینکه محض به! بودن خوار

 .داشت جریان رگات  توی آذرپناه خون ولی

  من  به  رو  و  انداخت  تو  به  نگاه  یه.  نذاشت  تخت  روی  اما  آورد  پایین  استکانو  باباحاجی

 : گفت

 !«کنهمی  قبول  کله  با  داماد  بگیم  هرچقدر  مهریه  بیاری،  اینجوری  خواستگاریتم  چایی»

 . شدم  دستپاچه که کردی سرفه اونقدر! پرید تو  گلوی توی چایی ولی شدم؛ سرخ من

 «خوبی؟ آقا؟ شدی چی»

.  خندیدمی   قاه  قاه  هم  باباحاجی  نگرانو  من.  گرفتی  دهنتو  جلوی  و  آوردی  در  دستمال

. موندم   حیرون  نفر  دو  شما  بین  نفهمیدمو  معنیشو  من  که  انداختی  باباحاجی  به  نگاه  یه

 : گفت خنده با باباحاجی گرفتی، آروم که دقیقه چند بعد

 « پرید؟ تو گلوی توی  چایی چرا کنه، هول خانم عروس بذار»

 یعنی .  نزدی   لبخندم  باباحاجی  شوخی  به  حتی.  نگفتی  هیچی  تو.  کردم   نگاتون  گیج

 مجبور  تو  و  بزنم  گند  قراره  من  میدونستی  بشه؟  چی  قراره  که  میدونستی  موقع  اون



  شد؟   خراب  چی   همه  بعد  ماه   چند  که  شد  چی   بشینی؟  من  با  عقد   سفره  پای  باشی

 بعدی؟ از  بدتر کدوم هر و زدنا گند از سلسله یه توی  افتادم من که شد چی

 …آه

  دادم   ترجیح  نداختمی  وحشت  به  منو  آسمون  این  همیشه  اینکه  با  و  بود  شده  ابری  هوا

  بیام،   و  آشپزخونه  تو  برم  هی  استکانا  سینی  با  نباشم  مجبور  اینکه  برای.  بشینم  کنارتون

 وقتی.  کردم  کارو  همین.  بیارم   بریزمو  چای  فالسک  یه  تو  داد   پیشنهاد  باباحاجی

  دانش   مسابقات  واسه  که  کوتاهی  داستان  که   ازم  کردن  تعریف  کردی  شروع  تو  برگشتم،

 : گفت محبت با باباحاجی و آورده رتبه دادم، آموزی

 !«گرفته  هدیه میخک همین واسه»

  غرور   احساس  این  اگه  نداشت  هم  ایرادی!  تو  مثل  درست.  کردمی  افتخار  بهم  باباحاجی

 .کردم می  درک من.  باشه تنهاییمون توی فقط افتخارش و

 به  باباحاجی  منو.  میگفتی  دبیرستانت  آموزای  دانش  از   تو  و  بودیم   نشسته  همونجا

 و   حاجی  مامان  بعدی  نفرات  و  شد  باز  حیاط   در  اینبار  که  خندیدیممی  هات  خاطره

 . شدن داخل که بودن سوسن و  گلی عمه

  فاصله   ولی  شدی  بلند  توام   بگیره،  فاصله  ازم  کمی   تا   شد   بلند  جاش  از  فورا  باباحاجی

 !بود؟ چی باباحاجی وُ تو فرق! نگرفتی

 نگاهشون .  کرد  اخم  گلی   عمه   و  دید  مارو  وقتی  باال  داد  ابروشو  لنگه  یه  حاجی  مامان

  و  شد   بدل  و  رد  نباشیدا  خسته  و  سالم.  بود  گردش  در  چای  سینی  نفرو  سه  ما  بین

 شد،می  رد  کنارمون  از  داشت   وقتی   گلی  عمه.  رفتن  خونه  به  حاجی  مامان  با  باباحاجی

 : زد صدات

 !«دارم کارت داخل، بیا بامداد»



  بیرون   دهنت  از  پوف  شبیه  آوایی  کردم  احساس  ولی  نه،  یا  شنیدم  اشتباه  دونمنمی

 :گفتی. اومد

 «جان مامان میام منم داخل برید شما»

 :زدی لب من به رو دستمو دادی استکانتو و نشستی جات سر

 !«آیدا لطفا دیگه چای یه»

 :گفت ناز با و اومد جلو سوسن. ریختم چای برات و گرفتم استکانو

 «بدم نشونت عیدمو خریدای داخل بیا داداش»

 : گفتم

 «شده؟ مد چی امسال مانتو خریدی؟ چی ببینم منم بیار»

 . انداخت بهم بد نگاه یه

 «شده مد و شیک چیزای گرونه خیلی خوره،نمی تو درد به»

 :داد ادامه و کرد نگاه بهت بعد

 «داداش خان بیا زود»

 .رفت و

  گورشو   وُ  شه  بلند  تا  فرستادممی  لعنت  گلوم  توی  نشسته  بعض  به  مدت  اون  تموم  من  و

  تا   کشیدم  سر  داغ  داغ  و   ریختم  چای  خودم  برای  و  گذاشتم   جلوت  استکانتو!  کنه  گم

. بشه   تر  چشمام  کرد  کاری.  نرفت  ولی  پایین  بره  و  بگیره  آتیش  کوفتی  بغض  اون  شاید

 … کرد کاری

 زمستان عصر»

 ..من و نوشی می چای تو



 * «شود می دلم آب در قند

  برای .  چرخوندم  تو  سمت  گردنمو  دادمو  فاصله  بودمو  آورده  باال  لبام  روی  تا  که  استکانی

  زده  زل   فقط  شد،نمی   دیده  هیچی   صورتت  توی.  کردم  نگات  گیج   شعر؟  این  بود  من

 حاال   تا.  بودم  ندیده  ازت  نگاهو  این   حاال  تا.  میکردی  نگام  خاصی  جور  یه  و  من  به  بودی

 … جنسش رنگش، نگاهت،. بودم  ندیده کس  هیچ از نگاهو این

 «دیگه بیا  موندی کجا بامداد»

  شدنت   بلند  با.  دادم  بود،  ایستاده  گلی  عمه  که  ایوون  به  توجهمو  و  شد  پرت  حواسم

  چشم   که  بگی  چیزی  بودم  منتظر  من.  داشتی  اخم.  نکردی  نگام.  گرفتم  باال  گردنمو 

 برنمیداشتم؟ ازت

 نگاه  بهم  بری،  اینکه  از  قبل  و  برداشتی  کیفتو.  پوشیدی   کفشاتو  و   اومدی  پایین  تخت  از

 : گفتی و کردی

 !« خرید بریم باش آماده عصر فردا …آیدا  چای بابت مرسی»

 …نه

 چرا !  گفتیمی   بهم  باید  ای  دیگه  چیز  یه   میکردم  احساس  چرا!  گفتیمی  نباید  اینو

 ! ها لرزه پس این نه بودم واقعی زلزله منتظر

  میخواد   که  جوری  یه.  نامنظم  و  تند.  میزنه  اینجوری  قلبم   وقتا  بعضی  اینکه  از  میاد  بدم

 رو  قطره  یه  که  هام  لرزه  پس  و  تو  به  کردممی  فکر  داشتم.  بیرون  بپره  ام  سینه  تو  از

  سر  به  تند  تند  هاش  قطره  که  کردم  نگاه  آسمون  به.  قطره  چند  شد   بعد.  چکید  صورتم

 .خورد می  صورتم و

 صدای.  بود   شده  شروع   زدنا  جیغ  صدای.  شدم  بلند  زده  وحشت.  افتاد  جونم  به  ترس

 بازم  بارهمی   هرچی  چرا  کنه؟نمی   پاک  خونشونو  بارون  چرا.  میومد  بارون.  کردنا   التماس



  بازه .  بازه  چشماشون.  زنممی  داد  باز.  نمیشن  بیدار.  زنممی  داد!  خونه  از  پر  صورتاشون

 . خوابن ولی

  صدام کیه؟. نمیدیدمش . ایستاده در جلوی یکی. کشیدممی نفس. خونه سمت دویدم

 : گفت یکی. نمیشد اما کنم، بیدارشون برم خواستم. دادم هولش. فهمیدمنمی. میزنه

 « شد؟ جنی دید، بارون قطره دو باز»

  خوناشو   داشت  بارون  که  همون.  بود   نگرانم  که  اون،  شبیه  …نگرانه  کیه؟  زد،  صدام  دوباره

 :کرد می ناله. میشست

 « آیدا …آیدا»

. رفتممی  راه  داشتم.  کشیدم  جیغ.  برید   نفسمو  برق  و  رعد  بلند  صدای.  شد  کشیده  دستم

 یه.  گذاشت  گوشام  توی  چیزی  یه  نفر  یه .  کشیدممی   جیغ   من.  بود  گرفته  منو  یکی

. شد  تموم   جیغا.  شد   پاک  رنگشون  خونا.  شد  قطع  بارون.  شد  پخش  موسیقی  صدای

 هیچ .  نکردی   بغلم .  کرد  سقوط  اتسینه  رو   سرم.  بودی   وایستاده  روبروم.  کردم  باز  چشم

 برداشتی   قدم   یه  بجاش.  ندادی  بهم  آغوشتو.  میخواستم  آغوشتو.  کردینمی   بغلم  وقت

 قدم  هم  خودت  با   بردارم  ات  سینه  روی  از  پیشونیمو  اینکه  بدون  شدم،  مجبور  من  و

 . برم عقب به و بشم

.  شدم   محصور  دیوار  و  تو  بین  من.  اومدی  جلو  هم  دیگه  قدم  نیم  تو.  دیوار   به  چسبیدم

.  بودم   خسته.  کرد  فکر  صداها  اون  به  میشد  حاال.  میومد   امن تر  چی  همه  بنظر  حاال

  احساس. نشست موهام  روی دستی کردم احساس. بود خسته روحم . بود   خسته مغزم

 : گفتمی. کردمی اون که کاری مثه.  کرد نوازش موهامو  دستی انگشتای کردم

 «میکنم؟ نوازش موهاتو داری دوست»

 بود؟  کی. دادممی  جا بغلش توی  خودمو بیشتر منم



 چرا.  شد  گرفته  بازی   به.  شد  پیچیده  کسی   انگشتای  الی  انگشتام  کردم  احساس

 !خیال؟ چی واقعیه چی فهمیدمنمی

 : گفتمی

 !« بغلم توی بیا بدو من، آیدای»

 کجاست؟ کوش؟ …بغلش توی میدویدم منم

 با   من  نبودی و  تو !  نبودی  تو  کردم  وا  چشم.  گرفت  لرزم.  شد  سرد  جا  همه  یهو  بعد

 ! خیال چی و واقعیه چی کردممی فکر شد،می  پخش گوشم توی که مهتابی سونات

می   آزمایش  جواب  امروز.  بودیم  امروز  منتظر  همه.  گذاشتیم  رو  پیش  رو  سختی  هفته

 …یا و میشیم  خوشحال یا ما و اومد

 عمه.  بودیم  فشار  تحت   مدت   این  کافی  بقدر.  کنم  فکر  بعدش  به  خوادنمی   دلم   اصال

  و   میکرد  گریه  همش  سجاده  سر  جون  طیبه  شد،می  پایین  و  باال  فشارش  مرتب  ماهی

 …من

 !معلق اما تاریک فضای یه توی. بودم افتاده گیر خال در من

 تا  بیمارستان  میبرد  خودش  با  منو  و  دنبالم  میومد  بامداد  هرشب  گذشته  هفته  توی

  شب   و  کردن  منتقلش  بخش  به  دیروز.  بود  شده  بهتر  حالش.  ببینم  رو  باباحاجی  بتونم

 سبک  اندازه  به  ولی  سیر  دل  یه  نه  تونستم  و  رفتم  اتاقش  به  بود،  خواب  وقتی  گذشته

 ! بود تن هزاران که باری. ببینمش قلبم، روی بار از گرم پنج و بیست شدن

  برای   حتما  شد  مرخص  که  بیمارستان  از  بستم   عهد  باخودم  دیدمش  اونجوری  وقتی

 یا  کنن  بارونم  تیکه  نیست  مهم.  بگن  چی   بقیه  نیست  مهم.  باغ   خونه  برم  دیدنش

 ! باغ  خونه به برگردم باید من. باغ خونه به برمیگشتم من. بگن بهم بدوبیراه



.  نیپیچید  تنم  دور  بازوهاشو   دیگه.  نگرفتم  هدیه  بامدادو  آغوش  دیگه  شب  اون  از  بعد

  گرمی  و  امن  آغوش  فکر  از  نمیتونم  ولی  عجیبه.  نکرد   سنجاق  اشسینه  به  منو  دیگه

 ! میخواد آغوششو بازم دلم ولی عجیبه. بیام  بیرون داد، بهم که

  و   نداد  اجازه  بامداد  ولی   میرم؛  خودم  گیرمومی   اسنپ  کردم  اصرار  اینکه  با  شب   اون

  وقتی .  نشد  بدل  و  رد  بینمون  ای  کلمه  هیچ   برگشتم  مسیر  توی.  رسوند   منو  خودش

 وسط   کنسول  روی  گذاشتم  و  درآوردم  کیف  توی   از  غذاشو  ظرف  ایستاد،  خونه  جلوی

 :کردم زمزمه زیرلب  بعدش. اتوموبیل 

 .« …آم …باباحاجی پیش بردی منو که مرسی»

 بی  مادربزرگش  به   خودش  روی  جلوی  من.  بزنم  حرفمو  باید  چجوری  دونستمنمی

 :دادم  ادامه شرمندگی با حال این با بودم؛ کرده احترامی

 !«هستم مراقبش .. نباش ماهی عمه نگران»

.  اومد بیرون لباش بین  از آرومی تشکر فقط ولی کنه بارم درشت تیکه یه بودم منتظر

 : گفت که شم پیاده تا کردم باز ماشینو در

 « نکردی؟ ترک»

 .بودم کشیده نخ یه فقط من بود؟ شده متوجه چطور!  لعنتی … لعنتی! لعنتی

 :دادم جواب  و انداختم پایین سرمو  بیشتری شرمندگی با

 …گرفتم  نورا  از  نخ  یه  بودم،  عصبی  یکم  امشب  …نکشیدم  پیش  هفته  از  اصال   …چرا»

 « ندارم سیگار خودم

 :کرد توبیخم

  هم   عصبی  …داره  ضرر  خیلی   هستی  خانم  یه  که  شما  برای  سیگار  …جان  آیدا  نکش»

 «لطفاً نکش سیگار ولی بده انجام ای  دیگه کار یه میشی



 .کردم خداحافظی و گفتم چشمی

 آفتاب  …خودش  هاش،   جمله  نگاهش،.  بود   شده  سردتر  چی  همه   اون  از  بعد  روزای

  کتلتی »  جمله  حتی!  باشه؟   سرد  تونهمی  مگه  خورشیدم.  کردنمی  گرمم  دیگه  چشماش

.  شد  گفته  تفاوتی  بی   و  خشکی   با  هم   « بود  خوشمزه  خیلی   کردی،  درست  برام  که

  از   بعد  به  بامدادو  دل  از  آوردن  در  که  بود   هممون  روی  فشار  هم  اونقدری  متاسفانه

 . …ما باباحاجی بهبودی از بعد اگه البته خب، . کنم موکول باباحاجی بهبودی

 فرانتس  از  که  تاثیری  و  هدایت   صادق  های   نوشته  درباره  داره  بامداد  و  کالسیم   توی

  اتفاق   این  حاال   تا  زمانی  هیچ.  میخوره  زنگ  گوشیش  که   گهمی  برامون  گرفته،  کافکا

  برای   دادنش  درس  از   نداره  سابقه  میشناسم،  بامداد  از  من  که  چیزی  با  حتی.  نیافتاده 

 شروع   پچا  پچ.  میشه  خارج  کالس  از  و  کنهمی  عذرخواهی!  بزنه  موبایل  به  دادن  جواب

 گرده،برمی  دقیقه  پنج  از  بعد  وقتی.  بامداده  پیش  و  کالس  از  بیرون  فکرم  من  ولی  میشن

 نگام اصال  اون ولی بهش؛ میزنم زل. ترسممی. میشم اش پریده رنگ متوجه وضوح به

 .کنهنمی

 گرفتن   نادیده  کلی  از  بعد  باالخره  که  میکنم  نگاش  اونقدر  من  و   میده  ادامه  درسو  اون

 …برداری نمونه جواب میگه حسم ولی چرا دونمنمی. کنهمی نگام غمگین چشمای با

  میندازه   سرشو  و  کنهمی  سکوت  حرفاش  وسط  بامداد.  میشه   جمع  چشام  تو  اشک

  متوجه   نورا.  کنممی  گریه  و  پایینه  سرم.  فهممنمی  چیزی  کالس  بقیه  از  دیگه.  پایین

 :پرسهمی ازم آروم و میشه

 « شده؟ چی»

 جمع  لوازممو  فورا.  میشه  تموم   کالس  که  میگذره  چقدر  دونمنمی.  نمیدم   جوابشو

.  میدوم  سرش  پشت.  شده  خارج  کالس  از  زود  خیلی  اون.  بامداد  پیش  برم  تا  میکنم

 زار   همونجا  و   بشینم  خواممی  زد؟  غیبش  کجا!  نمیبینمش؟   چرا  کنه؟نمی   صبر  چرا



  فورا .  بامداده .  برمیدارم  موبایلو.  میکنم  حس  مانتوم  جیب  توی  موبایلمو  ویبره  که،  بزنم

 : دممی جواب

 « آقا؟ کجایی»

 !«من آفیس بیا»

 :میگم میشه نزدیک کنان هن هن که نورا به و میکنم قطع

 «بامداد دفتر میرم من نورا برو تو»

:  میگه   وقتی.  میزنم  تقه  چند  و  ایستممی  دفترش  مقابل.  میاد  همرام  و  کنهمی  رد

 اشاره .  میشیم  وارد  نورا  با  کنان   فین  فین.  نفره  یه  با  صحبت   مشغول  «تو  بفرمایید»

  متوجه .  کنهمی  تبعیت   من  از  هم  نورا  و  نمیشینم.  نداره   قرار  دلم.  بشینیم  تا  کنهمی

  شیمی   و  عمل  درباره  چیزایی  یه  میزنه،  حرف  باباحاجی  پزشک  با  داره  بامداد  میشم

»گفتن  با  بامداد.  میشه  خراب  قبل  از  بیشتر  حالم  و  میشنوم  درمانی  میام  من: 

  و   میشه  بلند.  میندازه  من  به  نگاه  یه  و  نورا  به  نگاه  یه.  کنهمی  قطع  گوشیو  «بیمارستان

 :میگه  حین همون در

 « جان؟ آیدا کنیمی گریه داری چرا»

 جلوی   نتونم  دیگه  میشه  باعث  همینم  داره،  نرمش  گذشته  هفته  یه  برخالف  لحنش

  بغلم   و  میرسونه  من  به  خودشو  بامداد.  کنم  می  گریه  بلند  صدای  با  بگیرمو  زدنمو  هق

 خفه   سینش  میون  هام  گریه  های  های  صدای   و  سینش  به  چسبونه  می  سرمو.  میکنه

 :میزنه  لب مالیمت با. میشه 

  حالشم   … ست  زنده  …مرده  نکرده  خدای  باباحاجی  کنم  فکر  که  نکن  گریه  جوری  یه»

 «بشه مرخص بیمارستان از فردا پس  فردا، قراره... خوبه

 :میگم بغض با و میکشم باال نگاهمو. برمیدارم سینش روی از سرمو



 !«داره سرطان که وقتی کنید مرخصش  بیمارستان از میخواین جوری چه»

 : میده جواب میداره  بر گردنم پشت از  دستشو که حالی در

  بیمارای   همه.  کرد  مراقبت  ازش  خونه  توی  بشه  که  هست  خوب  اونقدری  حالش  چون»

 «نمیدارن  نگه بیمارستان توی که رو سرطانی

 .کنه می پاک اشکامو آرامش با و میشینن صورتم روی انگشتاش بعد

  اگه   … کنی  آروم  میکنه  تابی   بی   فهمیدن،  بعداز  که  جانو  مادر  تا   باشی  قوی   باید  تو»

 «بسپرم؟ کی روبه مادرجان  من که کنی قراری بی اینجوری بخوای توهم

 « بگی؟ ماهی عمه به میخوای»

 . کنه می قبل  از تر سنگین قلبمو ماهی عمه برای دلواپسی

 !« مریضه قلبش اون... بفهمه نباید ماه عمه»

 .بشینه لباش روی محو لبخند یه میشه باعث ماهی عمه برای من نگرانی

  کمتر  که بشه گفته بهش جوری یه باید پس. فهمه می جایی یه  از باالخره نگم منم»

 !«باشه باباحاجی نگرون دل

 .  میدم تکون تایید نشونه به سرمو

 «میدونن؟ کیا»

 « بدونن همه کنم فکر  داد، خبر علی  من به»

 :میپرسه  که دستشه بین هنوز  کمرم. میدم فشار هم روی بدبختی با پلکامو

 «باشه؟ راحت تو بابت از خیالم»

 . میدم  تکون سرمو باز



 «خوب دختر آفرین»

. برداره   کیفشو  تا  میچرخه   «بریم: »گفتن  با  و  برمیداره  کمرم  روی   از  دستشو  حصار

 حالم   کمی  امروز  که  میدم  پیام  غفوری  آقا  حاج  به.  میریم  خونه  به  نورا  و  بامداد  همراه

 که  زمانی  تا  موندم  می  خونه  توی  باید.  برم  کتابفروشی  به  تونم  نمی   و  نیست  خوب

 ! ماهی عمه کردن آروم برای باشم حالش کمک بتونم گفتمی عمه به  بامداد

 به   و  ریزهمی   بهم  اینقدر  خبر  شنیدن  از  بعد   ماهی  عمه   داشتیم،  انتظار  که  طور  همان

  که   عمه.  کنه  سکته  آن  هر  ممکنه  میکنیم  فکر  که  کنهمی  گریه  و  میزنه  صورتش  و  سر

 .میره بیمارستان به هم بامداد گیره می آروم

  به   وقتی.  میشه  کم  بود  همه  روی  که  فشاری  و  تنش  از.  میگذرن  هم  سر  پشت  روزها

  شما   چرا  خداست  دست  مرگ: »گفته  لبخند  یه  با  اونم  گفتن  سرطانش  برای  حاجی  بابا

 /جوان و پیر رائیم مرگ همه …میزنید  کلتون و سر به

 « بزنم چرتی یه من بذارید بگیرید آروم حاال . ….*آهوان ما و شیر چون است مرگ که

  که   آمده  کنار  قضیه  این  با  آروم  و  منطقی  باباحاجی  انقدر  کرد  می  تعریف  جون  طیبه

. شد  بهتر  خیلی  حالم  گفته   چی  شنیدن  وقتی  منم.  شده  هم   بقیه  حال  آرامش  باعث

 .میکردم گریه و میموندم بیدار صبح تا که شبایی از بهتر

  واقعاً   قضیه  این   و  ندارم   رو  باباحاجی  پیش  رفتن  اجازه  هم  هنوز  من  احواالت  این  با

 باباحاجی  حال  بقیه  از  که  اینو  طاقت  دیگه  من  و  گذشته  هفته  دو  تقریباً.  اعصابمه  روی

  جون  طیبه.  من  اال  بودن  جمع  باغ  خونه  همه  روز  چهارده  این   تموم.  ندارم  بپرسم،  رو

 .  میرفت  باغ خونه به صبح باز و میومد نباشم تنها شبا که این برای

  قراره   که  اونجایی  از.  باغ   خونه  برم   امروز  گرفتم  تصمیم  ولی  نه  یا  درستیه  کارم  نمیدونم

  خورده   شکست  بدبخت  یه  شبیه  خوادنمی  دلم  بشم،  روبرو  همگی  با  سال  هفت  از  بعد

  یه .  میرسن  کمرم  گودی  پایین  تا  که   میکشم  اتو  موهامو  همین  بخاطر.  برسم  بنظر



 بودم   خریده  بیک  خان  مهمونی  برای  که  هایی   لباس  همون.  میکنم  هم  مالیم  آرایش

  موهامو .  میپوشم  دامنم،  مثل  آبی  گلهای  با  جلوباز  کوتاه  مشکی  پانچوی  یه  و  میپوشم  رو

  خونه   به  مستقیم  که   این  از  قبل  و  میگیرم  اسنپ.  پوشم  می  آبی  شال  یه  و  میزارم  باز

  بابا  که  میدونم.  میکنیم  توقف  فروشی  کل  یه  مقابل  سفید  سوسن  خرید  برای  برم،  باغ

 . میشه خوشحال گال دیدن از مطمئنم. سفیده  سوسن عاشق حاجی

 اونقدر.  بزنه  تر  آروم  میکنم  خواهش  قلبم   به  راه  طول  تموم   و  میشم  ماشین  سوار  دوباره

 لرزه،  می  دستام  خشکه،  دهنم.  بیفتم  پس  ممکنه  آن  هر  کنم  می  احساس  که  ترسیدم

 و   باال  هی.  خورهمی  تاب   و  پیچ   هی   …دلم از  امان.  …که  دلمم.  میاد  بیرون  سخت  نفسم

 .میشه پایین

  کنممی  احساس.  میرسه  هزار  توان  به  هام  حس  تموم  میپیچه  کوچه  توی  که  تاکسی

 رو   حاجی  با  تا  کنه  صبر  قلبم  کاش.  نَمیرم  کاش.  بشه   منفجر  قلبم  که  االنه  همین

 هایسلول   تمام  به  کننمی   حمله  خاطراتش  تمام  با  کوچه.  بیفته  کار  از  بعد  ببینمو

  وارد   وقتی  میکنه؛  اینکارو   من  با  داره  کوچه  دیدن  اگه  کنم  می  فکر  خودم  با  بعد  و  مغزم

 !بیفته برام اتفاقی چه قراره بشم باغ خونه

.  ایستاده  باغ  خونه  در  دم  بغل  به  بچه  و  سر  به  چادر  زنی  یه  که  میبینم  دور  فاصله  از

  ماشین   از  لرزون  پاهای  با.  میشه   متوقف  تاکسی  خونه،  مقابل  درست  بعد   ثانیه  سی

 پام  کتونیام  کاش.  پوشیدم  نمی  بلندو  پاشنه  هایکفش   این  حداقل  کاش.  میشم  پیاده

 . دارن نگه سرجام محکم منو بتونن شد، بیشتر پاهام لرزیدن اگه تا بود

 خونه  وارد. میشم نزدیک زن به آروم آروم. در شدن باز با میشه  همزمان تاکسی رفتن

 .چرخهمی دهنم تو خودکار زبونم که ببنده درو میخواد. میشه 

 «نبندین»



  اینکه   بخصوص.  باشه  علی   زن  میدم  احتمال.  کیه  نمیدونم  و  ندیدن  و  زن   این  حاال  تا

 به   کاشف  بعدش  ماه  دو  و  کرد  ازدواج  پیش  سال  سه.  داره  همراش  کوچیکم  بچه  یه

 بچه  زود  خیلی   دارن  دوست  بعضیام  خب.  ست  حامله  ماهه  یه  زنش  که  اومد  عمل

 . گفتم خودم به ها موقع  همون اینو. بیارن

 :میپرسه ازم

 «خانم؟ دارین کار کسی با»

 :میدم جواب شده  خشک زبون همون با  و کنم می صاف و گلو

 «ببینم رو باباحاجی اومدم بله»

  جون،   طیبه  توصیفای  و  صورتش  بادیدن  و   سالمه  و  سن   هم   رسیدمی   نظر  به  که  زن

 بود؟ چی اسمش …صورتمه مات باشه علی زن میدم احتمال بیشتر

  با  تیپیو  همچین  یه  با   دختر  یه  که  عجیبه  براش.  میندازه  بهم   پایین   تا   باال  از  نگاه  یه

  بخواد   و  باشه  وایستادن  باباحاجی  خونه  روبروی  شده،  ریخته  دورش  کامل  که  موهایی

 .  ببینه اونو

 :میزنه لب تردید با

 «شما؟»

 «آیدام من»

  حتماً   میموندم  اونجا  بیشتر  اگه  مطمئنم.  بشم  باغ  خونه  وارد  تا  میرم  جلو  قدم  چند  و

 اینکه   تا  برم  حال  از  و  باشم  باغ  خونه  توی  میدم  ترجیح.  کردم  می  غش  خونه  در  جلوی

  جای   همه  به  و  میزنم  قدم  آروم.  بیفته  برام  اتفاقی  این  ها  خانمان  بی  مثه  کوچه  توی

 .میندازم نگاه میموند  باغ مثه ما برای که حاجی بابا باغچه



  مال   بیرونم  ماشین  چندتا  اون  دادم  احتمال  و  شده  پارک  حیاط  توی  ماشین  تا  پنج

! اینجاست  پس.  میدم  تشخیص  میونشون  هم  بامدادو  ماشین.  باشه  باغ  خونه  مهمونای

   اومدی؟ و شدی بلند چرا میگه کنه؟می توبیخم کنه؟می  چیکار ببینه منو وقتی

 قرمز،  رز  گالی  دیدن  با.  میرسیم  باباحاجی  صفای  با  باغ  به  و  میشیم  رد  ماشینا  بین  از

  خارمالو،   و  پرتقال  سیب،  انار،  میوه  درختای  سپیدار،  صنوبر،  درختای  و  بنفشه  داودی،

  چی   همه.  میندازم   نگاه  حیاط  جای  همه  به.  میشه  زنده  چشمام  پیش  گذشته  تموم

 قدمی  هر.  نکردن  عوض   هم  تختارو  جای  تنوع  محض   حتی.  هاست  موقع  همون  مثل

 باال   ایوون  های  پله  از  زن.  میپره  بیرون  مغزم  کنار  و  گوشه  از  خاطره  یک  برمیدارم،  که

 :گهمی و رهمی

 «. بفرمایید »

  گذاشته   کفش  جفت  بیست  از  بیشتر.  همن  کنار  منظم  و  شده  جفت  در،  دم  کفشای

  منم  و  میفته  جلو  زن.  آدما  اون   تموم  دیدن  از  دارم  غریبی  حال   چه  دونهمی   خدا  و  شده

 رفتار  آرومه  که  آدمی  شبیه  ولی  مسخرست  خیلی.  میارم  در  کفشامو.  سرش  پشت

 باالست   اونقدری  استرسم.  میشم  خونه  وارد.  میذارم   میکنمو  جفت  کفشامو  منم  و  میکنم

. میشه   سوزن  سوزن  و   شده  کرخت   پام  و  دست.  بیارم  باال  که  االنه  میکنم  احساس  که

 اونقدر  ذهنم   ولی  داده؛   یادم  باباحاجی  که   جور  همون  میخونم،  الکرسیآیت   لب  زیر

  فقط   کوچیک  هال  توی.  خوندم  اشتباه  میفهمم  میرسم  آخرش  به  وقتی  که  درهمه

 مفروش  متری  شش  فرش  یه  با  کوچیک  هال .  میدون  اونور  به   اینور  از  که   ان  بچه  چندتا

 در  دیگه  نشیمن  یه  و  خوابا  اتاق  به  که  پله  راه  درو  سه  جز  ای  دیگه   چیز  هیچ  و  شده

  پذیرایی،  به  درم  تا   سه  این.  نشده  گذاشته  اون  در  چیزی  دیگه  میخوره،  دوم،  طبقه

 .میشن  باز آشپزخونه و بزرگ نشیمن

 همهمه   صدای  چون  انگار  ان  پذیرایی  توی  همه.  قدیمه   کرمی  اون  هنوز  دیوارا  رنگ

  بطرف   مستقیم  زن.  همیشگی  عادت  به  باشن  آشپزخونه  توی   خانما  فقط  شاید.  زیاده 



 اونجا  کس  هیچ.  میکردم   اشتباه.  میکشم  آشپزخونه  توی  سرکی  اول.  رهمی  پذیرایی  در

  که  ببینم  میتونم  بیرونم  همون  از.  پذیرایی  سمت  میرم  لرزون  پاهای  و  مکث  با.  نیست

  صمیمانه   آمد  و  رفت  باباحاجی،  با  که  نزدیکی  اقوام  و  آذرپناه  خونواده  همه.  هستن  همه

 ! گلوریا دخترش حتی و بیک خان مثل. داشتن ای

  روسریشو .  شده  بزرگ  اونم.  میشه  من  متوجه  که  کسیه  اولین  دره،  نزدیک  که  سوسن

  دوست   که  سوسنی  اون  انگاری.  تنشه  گشادی  و  بلند   شلوار  و  مانتو  بسته،  لبنانی  حالت

! گرفته  جاشو  حاجی  مامان  میل  باب  دختر  یه  و  رفته  بپوشه  سالو  مد  آخرین  داشت

 بهم   برخورد  با  لیوانا  از  تعدادی  و  میشه  چپه  من  دیدن  با  دستش،  لیوان  خالی  سینی

 .گردهبرمی ما طرف به  سرها همه. میشکنه

 درست  و  اونجا  من  نمیکنه  باور  کس  هیچ.  منه  صورت  روی  شده  گرد  همه  چشمای

 تکون   شدمو  خشک  زبون  بزحمت  و  میزنم  زور.  کنمنمی  باور  منم.  باشم  روبروشون

 :میدم

 « سالم»

 عمه .  میگذرونم  نظر   از  صورتشونو  حالتای.  میدم   فشار  خودم  به  محکم  گلو  دسته  و

 پسرعمو   کینه،  با  حاجی  مامان  و  گلی  عمه  و  عموها  میکنن،  نگام  ناامیدانه  بامداد  و  ماهی

 …باباحاجی و تمسخر با دخترعموها و ها

 کسی  شبیه .  بهم  زده   زل  ناراحتی  و  غم  با  الغرش،  و  تکیده  صورت  اون  با  من  باباحاجی

 « اومدی؟ حاال االن؟ معرفت بی: »بگه میخواد  که. دلخوره که

 !نداره هم تعجبی که گلیه عمه سمت از واکنش اولین

 «اینجا؟ داده راه اینو کی اینجا؟  بیای گفته کی»

 ! نداره هم تعجبی  البته که نمیزنه  حرفی هیچکس



 . بدم جواب محکم میکنم سعی

 !« باباحاجی دیدن اومدم»

 :میزنه داد گلی عمه

 «کردی غلط تو! کردی جا بی تو»

. کنهمی  کوچیکم  همه  چشم  جلوی  دقیقا.  کنهمی   تحقیرم  پیش  سال  هفت  مثه  دقیقا

  سال   هفت  مثه  درست  من  و  میکوبه  دیوار  به  مصرف  بی  شکسته  شیشه  یه  مثه  منو

 ولی  بگم؛  چیزی  تا  کنممی  باز  دهنمو  و  میزنم  پس  بغضمو.  میشم  تیکه  تیکه  پیش

 : میگه شده، عصبی معلومه که لحنی با و کنهمی دستی پیش بامداد

 «ببینه رو باباحاجی اومده فقط آیدا جان، مامان»

 :کشهمی جیغ بامداد به رو باشن، ریخته نفت آتیشش روی  انگار که  گلی عمه

 عروسی  شب  زنت  که  هستی  مردی  چه  تو  …بامداد  غیرتت  به  حاشا  … غیرتت  به  حاشا»

 ندادی؟   طالق  فاحشتو  زن  هنوز  که  هستی  مردی  چه  تو   …پشتشی  هنوز  و  کنهمی  فرار

 «مردی؟ اصال تو

 :میده  ادامه و میاد جلو قدم چند و  کنهمی من به رو بعد

 یادش  میرسه،  تو  به   تا  هنوزه  که  هنوز  که  کردی  جنبلش  جادو  کردی؟  خورش  چیز»

 «خوردی؟ گهی چه رهمی

  ناخوناش   با   و  کنه  حمله  سمتم  به  ممکنه   آن  هر  میکنم  احساس  که  میاد  نزدیکم  اونقدر

  رو  گلی  عمه  سر  پشت  از  و  میاد  بلندش  قدمای  با  بامداد.  بندازه  چنگ  صورتم  به

 :کنهمی باز دهنشو  سوسن اینبار. گیرهمی

  که   نمیری  جایی  یه  و  داریبرنمی  نحستو  سایه  چرا  …آیدا  کنینمی  گم  گورتو  چرا»

 «نشنوه اسمتم کسی



 پاهاشون  تو  خورده  شیشه  مواظبت  درحالیکه  جلو  میان  ها  دخترعمو  از  یکی  و  گلوریا

 .کنهمی  تقال بامداد بازوی میون گلی عمه. کنن آروم دخترو و  مادر میکنن سعی نره،

 « مادرش دست رو زده که یکی این از اینم خرابش مادر از اون …خرابه نسلشون اینا»

 نمیکنن؟   رحم هم مرده آدم به چرا  خراب؟ میگن ُمردم مامان به چرا مامانم؟

 گهمی داره من از که ای کینه تموم با حسین عمو

 « گلی بکش خجالت»

  این   به  اینجا؟  اومده  شده  بلند  هلک  هلکو  که  نمیگی  این  به  چرا  بکشم؟  خجالت  من»

 «بگو رو و چشم بی دختره

 :میده قرار مخاطب منو بشه بلند جاش سر از اینکه بدون حاجی مامان

 «برو اومدی که راهی همون از. نیست تو برای جایی اینجا»

  سال   هفت   مثه  که  اینا  شده؟  حل   چی   مشکله؟  حالله   زمان  که   ماهی  عمه  گفت می   چی

 ! ندارن منم دیدن چشم هنوز که اینا! انتشنه خونم به پیش

 تمومش  چرا  کردنشان،  قال  و   داد  گفتناشون،  شو،   گم   توهیناشون،  بقیه،  صداهای

   نمیکنن؟

  به   زده  کوک  غمگینشو  نگاه  و  نشسته  سرجاش  ساکت.  میشم  خیره   باباحاجی  به  گیج

.  نروند  خودش  از  منو   باباحاجی.  برم  سمتش  و  کنم  جرات  میشه  باعث  سکوتش.  من

  جیغای   مقابل،  در  میرمو  جلو  سکوتش  حکم  به.  ندارم  جایی  اینجا   نگفت.  برم  نگفت

 .میکنم واگذار تخممام به رو گلی عمه

  میذارم   پاهاش  روی  سفیدو  سوسنای.  میزنم  زانو  پاهاش  مقابل  میرسم،  که  باباحاجی  به

 : میگم لرزونی صدای با و



 « …سفیده سوسن …باباحاجی آوردم چی براتون ببین»

 گوشم  از  رو  کردنا  نفرین  و  دادنا  فحش  صدای .  منه  خیره  فقط  سکوت  توی  باباحاجی

 : میگم  و کشممی بیرون

 …میرم  سریع  شدین،  سرپا  که  ببینمتون  اومدم  فقط.  بود  شده  تنگ  خیلی  براتون  دلم»

 «الهی  من شم  فداتون کنم ناراحتتون خوامنمی

 . بوسممی گونشو و میشم بلند بعد. بوسممی دستشو

 !« شین خوب زود... مرگتون پیش من»

  دیگه   االن  ولی  برم،  اشصدقه  قربون  حاجی  مامان  جلوی  ترسیدممی  شاید  زمانی  یه

 ! ترسمنمی

 :گهمی مردی یه  کنممی راست که کمر

 گریه  ترسیدن،  ها  بچه  گلی؟  نیست  خوب  حالش  بابا  نمیبینی  مگه  خبره؟  چه  اینجا»

 «چیه؟ واسه زاریت و

 پس   بود؟  اومده  کی.  میزنه   خشکم.  اینجاست  که  نمیشه  باورم  و  صدا  سمت  گردمبرمی

 نداشتم؟  خبر من چرا

  بنظر .  بهش   میچسبه  و  میاد  طالیی  موهای  با  کمتر  یا  بیشتر  شاید  ساله  ده  دختربچه  یه

.  میگیره  بغلش  توی  رو  دختره  اونم.  کنهمی   حلقه  کمرش  دور  دستاشو  و  ترسیده

 و ماهی عمه به شده مات  دخترشه؟. میگه بهش دیگه زبون یه به چیزی یه دختربچه

 بودن؟  نگفته من به هیچی میدونستنو میدونستن؟ . میندازم نگاه بامداد و جون طیبه

 :میگه  بشه، تر  تازه دلش داغ که انگار دیدنش با گلی عمه

 «کرده  جیگرمون  به  خون  کم  اینکه  نه  …ما  جیگر  به  بزنه  آتیش  اومده  دخترت  ببین  بیا»



 :پرسهمی متعجب بابا

 «دخترم؟»

 میگرده  من دنبال داره میکنه؟ مکث من صورت روی و میندازه جمعیت به نگاه یه و

 شناسه؟ نمی دخترشو شناسه؟نمی منو شناسه؟نمی

 : گهمی حاجی  مامان به رو و خندهمی  بلند  گلی عمه

  که   بودمی  محمد  مال   اگه  نگفتم؟  ست؟دیگه  نفر  یه  ترکه  و  تخم  دختره  این  نگفتم»

 !« میشناختش

 : میده  ادامه بامداد به رو

 !«رفته  نفر چند زیر مادرش مثه نیست معلوم …اینارو بشناس و بیا»

 . میمیرم  هزارم بار برای لحظه  همون …میرممی

 :میزنه داد و میشه بلند مبل  روی از ماهی عمه

 !«تره  پاک گل از آیدا …گلبهار شو خفه»

 :میشه کمر به دست  گلی عمه

  بقیه   با  خوابیده،  بود،   شوهرش  برادر  که  مهدی  با  وقتی  اینه؟  ترتون   پاک   گل   از»

 !« بگو بوده؟ کیا با دیگه که بگو  سوسن خوابه؟نمی

  ندگی *ج  انگ  بهم  خودم،  روی  تو  خودم،  جلوی.  نزنید  تهمت  بگم  و  بزنم  داد  میخواد  دلم

.  کنممی   تند  قدم  شده   خراب  و  شده  ویرون.  نمیاد  در  صدام   ولی  میکنم  باز  لب.  نزنید 

 و  گذرممی  بابا  اصطالح  به  اون  کنار  از.  نمیندازم   نگاهم  کس  هیچ  به.  کنممی  فرار

 :گهمی آروم دخترش به که شنوممی

 « نترس …بیرون میریم االن بابایی کن صبر»



 بابایی؟  میگه بهش

 !تق

  صدای  میپیچه،  توش  درد  که   ام  شونه  بر  عالوه   و  میخوره  پذیرایی  در  به  محکم  ام  شونه

 عقب  به  قدم  دو  اندازه   میشه،  باعث  میاره،  بهم  در   که  فشاری.  میشه  ایجاد  هم  بدی

 :فتانه عمو زن صدای با میشه همزمان دقیقا این. بشم داده هول

 «کنهمی فرار داره چطور ببینید»

 راه   هام  گونه  روی  اشکام  دوم،می  که  طورهمون.  بگیرم  خودمو  جلوی  نمیتونم  دیگه

  من .  دوید  نمیشه  بلند  پاشنه  کفش  با.  نمیپوشم  کفشامو.  میام  بیرون  خونه  از.  گیرنمی

 باید   اینکه  به  و  میکنم  باز  درو.  دوم می  در  تا  حیاطو  مسیر  برهنه  پا.  بدوم  که  دارم  نیاز

  گریه   بلند  صدای  با  و  دوممی.  دوممی  فقط .  کنمنمی  فکر  حتی  برمم؛  سمت  کدوم

 .میکنم

 اینکه  به  و  میکنم  باز  درو.  دوممی   در  تا   حیاطو   مسیر  برهنه  پا .  بدوم  که  دارم  نیاز  من

 گریه بلند صدای با  و دوممی. دوممی فقط. کنمنمی فکر حتی برمم؛ سمت کدوم باید

 .میکنم

  میخواد   دلم.  خواممی  چی  دونمنمی.  برم  خواممی  کجا  دونمنمی.  میرم  کجا  دونمنمی 

  آدم   یه.  ندارم  هیچیو  لیاقت  من.  باشم  داشته  مردنم  ارزش  نیستم  مطمئن  حتی  بمیرم؟

  نیستم،   هیچی   من.  کشهمی   هاش  ریه  به   رو  اضافی   اکسیژن  داره  فقط   که   مصرف  بی

 . هیچی

  ادامه   مسیرمو  شده،  ایجاد  زخمای  و  پاهام  به  توجه  بی  نگاهاشون،  و  آدما  به  توجه  بی

  پاهای  …پاهام  و  کنهمی  درد  جسمم.  کنهمی  درد  روحم.  کنهمی  درد  قلبم.  میدم

 قسمتای   جور!  میکشن  دارن  چیو  همه  جور   که  هستن  بدنم  از  قسمت  تنها  امبیچاره

  خیس   صورتم  میشن،  خیس  لباسام  میشه،  خیس  کم   کم  زمین!  مغزم  مثه  بدنمو،  دیگه



.  کشممی  جیغ.  زنممی  داد.  چاله   سیاه  توی  میشم  پرت  یهو  من  و  میاد  بارون  داره.  میشه 

 خیس  رو  شکسته  های  شیشه  بارون  نمیشن؟  بیدار  چرا.  نمیشنوه  صدامو  کس  هیچ

 صدام  داره  کجام؟  من.  کردم  گیر.  کنم  فرار  نمیتونم.  بینمنمی  بیرونو  …تاریکه.  کرده

 :میگه  بهم. میگیرم سرشو دستام با. کنممی گریه. میزنه  صدام.  میدم  تکونش. میزنه

 «آیدا برو»

. کشممی  جیغ  هی  من.  خونه  پر  دستام.  نمیکنه  حرکت.  میدم  تکونش.  خوابه می  بعد

  یادم  اسمش.  میزنم  صداش.  نمیاد   یادم  اسمش .  میزنم  صداش  …جیغ  … جیغ  …جیغ

.  میبینمشون  من.  میشه   روشن  جا  همه.  میزنه  برق  و  رعد.  میکشم  جلو  خودمو.  نمیاد 

 جیغ  … جیغ …جیغ. کشممی جیغ. کشممی  جیغ. غرقن خون توی

  اون،   و  باشم   چاه  ته  من  انگار.  میاد  دور  از  صداش.  اینجاست  نفر  یه.  میزنه  صدام  یکی

 اسمش .  نمیاد  یادم  ولی   آشناست  خیلی  صداش  که  نفر  یه.  زنهمی  داد  اسممو  داره  باال  از

 چیه؟ 

 «کن باز  چشماتو …آیدا …آیدا»

 : میگم و کشممی جیغ

 «میترسم من …خونه پر اینجا …نمیتونم …نمیتونم»

 و   شده  دراز  زمین  کره  ور  اون  از  انگار.  کنممی  حس  هام  گونه  روی  گرمو  دست  یه

 ! باشه اومده زمین کره اینور تا من بخاطر

 « من آیدای کن  باز چشماتو …بامداد منم …کن باز چشماتو»

 کنه؟ می چیکار چاله سیاه توی بامداد بامداد؟

 :شورهمی بارون مثه رو ها ناله اون همه و کنهمی پر گوشمو زمزمه مثه صداش

 «کن نگام ... من آیدای …آیدا؟»



  که  بامداده فقط. کنهمی تلفظ اینجوری  رو آیدا که بامداده فقط! بامداده  واقعا! بامداده 

  یه   فقط  آیدا،  انگار  که  جوری  یه.  کشهمی  اونو  و  کنهمی  تاکید  آیدا  آخر  ی"دا"  روی

 هستی  همه  آیدا،.  باشه   عشق  آیدا،.  باشه  داشته  روح  آیدا،.  باشه  شعر  آیدا،!  نباشه   اسم

 ! باشه  زندگی باشه،

  اینجا   اونم.  میشم  مواجه  بامداد  نگران  و  خورده  بارون  صورت  با  و  میکنم  باز  چشمامو

 !چاله سیاه توی …من با. ست

 :میگم و میزنم چنگ بازوش به

 !«شن بیدار تا بزن صداشون... خونه پر جا همه»

 : کشممی داد و زنممی پسش  ولی کنه؛ بلندم تا  گیرهمی دستمو بامداد

 « ترسممی من... شن بیدار بگو»

 :کنه بلندم کنهمی سعی نگران  بامداد

 ...«بعدش ما، بریم بیا عزیزم، باشه»

 .میکنم قطع حرفشو

 « نمیتونم من... کنی بیدارشون اونارو باید تو نه»

 :میزنه  لب مستأصل  بامداد

 « عزیزدلم بیا... آیدا بیا.. باشه؟ کنم،می بیدار اونارو بعدش من بیا همرام تو» 

 :پرسممی ها بچه مثه

 «میدی؟ قول»

 « دلم جان آره... جانم آره»



 چشمای   غمگین  و  دلسوزانه.  پاهام  به  میفته  نگاهش.  شم  بلند   تا  کنهمی  کمکم

 :کنهمی زمزمه آروم و کشهمی باال صورتم روی تا خوشرنگشو،

 « متاسفم»

  بره می  دستشو.  که  نمیلرزه  وقت  هیچ   من  بامداد  صدای  لرزید؟  صداش  میکنم  فکر  چرا

 میرم،  فرو  که  بغلش  تو.  کنهمی  بلندم  گردنمو  پشت  دیگشم  دست  یه  زانوهامو  پایین

  برم   و  دور  آدم  عالمه  یه  ام،  کوچه  یه  توی.  کشه می  بیرون  چاله  سیاه  اون  از  منو  چیزی

  !...بامدادم  دستای  میون  و هوا روی من. متعجبه   و زده وحشت هاشون قیافه. ایستادن 

  آغوش  تو  غریبه،  محله   یه  توی  وُ  بقیه  یه  جلوی  منو  بامداد  که  دیدم نمی   خوابمم  توی

! کنه  بغل  اینجوری  منو  بامداد  که  برسه  روزی  یه  که  دیدمنمی  خوابمم  تو   اصال.  بگیره 

. کنه می  باز  رو  جلو  در  و  میاد  جمعیت  بین  از  نفر  یه.  کنیممی   حرکت  ماشینش  طرف  به

 کتشو   یقه  ده،می   فاصله  ازم  که  رو  بدنش.  جلو  صندلی  ذارهمی  آروم  منو  وُ  میشه  خم

 :زنممی لب ترسیده. شه جدا که نمیذارم میگیرمو

 !« کن بغلم …نرو …چاله سیاه توی میفتم باز …بری تو»

 :گهمی وُ میبوسه پیشونیمو شده خم طور همون

 « کن صبر …عزیزم میام االن»

  قبل  از  تر   گیج  من.  میشینه  فرمون  پشت  میاد  وُ  زنهمی  دور  ماشینو   و  بندهمی  درو

 که   مرطوبی  و  نرم  و  گرم  لبای  مثه،  اتفاقی  بتونم  حتی  که  اون   از  تر   گیج.  میشم

  چی  بفهمم فرصت سر بعداً تا میذارمش. کنم تحلیل ذهنم توی کردنو، داغ پیشونیمو

 ! شد

. میرم   فرو  بامداد  بغل  توی  من  و  میشه  کشیده   آروم  بازوم  میریم،  بیرون  که  کوچه  از

 آشفته   هنوز  مغزم  ولی  بندم؛می  چشمامو.  کنهمی   نفوذ  روحم  به  گرما  و  امنیت  از  موجی

 . مغزم توی شده پاشیده اسید  مثه که دلخراشی های صحنه از پر. ست



  مهم  اصال  ولی  میشه  اذیت  پهلوم   کمی  وسط  کنسول  بخاطر  اگرچه .  بندممی  پلکامو

  دارم   من!  بامداد  آغوش  توی  …بامداد  دست  میون.  جهانم  جای  ترین  امن  در  من.  نیست

  هام   ریه  به  دیگه  اکسیژن  که  داره  اهمیتی  چه  و  میکشم  نفس  چیرمنشو  عطر  بوی

 ! نرسه 

  پخش   بامداد  صدای  اون  از  بعد  و  موسیقی.  کنه می  پر  ماشینو  فضای  آهنگی  صدای  بعد

 ! شاملو( …میدارم  دوستش) شبانه از ست دکلمه یه. میشه 

 .  کنهمی پر ماشینو فضای آهنگی صدای

 دوستش )   شبانه  از   ست  دکلمه  یه.  میشه  پخش  بامداد  صدای  اون  از  بعد  و  موسیقی

 ! شاملو( …میدارم

  شعر   به  میدم  گوش.  خونه می  رو  شاملو  اشعار  زیباترین  از  یکی  داره   که  بامداده  صدای

 :بامداد صدای و

 دارم می دوستش-

 شناسمش می که چرا

 یگانگی  و دوستی به

 شهر 

 است عداوت و بیگانگی همه

 گیرم می دست به را مهربانش دستان که هنگامی

 یابم درمی را انگیزشغم  تنهایی

 اندوهش 

 است  دلگیر غروبی



 تنهایی و غربت در

 اش شادی که همچنان

 هاستآفتاب همه طلوع

 صبحانه  و

 گرم نان و

 ایپنجره و

 صبحگاهان  که

 پاک هوای به

 شود می گشوده

 ها شمعدانی طراوت و

 حوض  یپاشویه در

 ای چشمه

 کوچک گلی و ایپروانه

 شادی  از

 کندمی سرشارش

 معصومانه  یأسی و

 اندوهی  از

 :گرانبارش

 ستدیری او بامداد اینکه



 اس  نسروده شعری تا

 بگویم  که چندان

 نوشت خواهم شعری امشب

 رود می فرو آرام خوابی به متبسم لبانی با

 سنگی چون چنان

 ای دریاچه به که

 بودا  و

 نیروانا  به که

 هنگام  این در و

 ماند  را خردسال دخترکی

 را  محبوبش عروسک که

 باشد  گرفته آغوش در تنگ

 سعادت که بگویم اگر

 ست ایحادثه

 اشتباهی اساس بر

 اندوه 

 گیرد می بر در را سراپایش

 ای دریاچه چون چنان

 را سنگی که



 نیروانا  و

 را  بودا که

 را سعادت که چرا

 است  بازنشناخته عشق قلمروِ در جز

 که  عشقی

 آشکار  تفاهمی بجز

 .نیست

 من  زندگانی یچهره بر

 آن بر که

 شیار  هر

 کند می  حکایتی جانکاه اندوهی از

 آیدا 

 ستآمرزشی لبخند

 نخست

 نگریستم او در دیرزمانی

 بازگرفتم  وی از  نظر چون که چندان

 من  پیرامون در

 چیزی  همه

 بود  درآمده او هیأت به



 دیگر  مرا که دانستم آنگاه

 او از

 نیست گریز

 تعارفو   بدون.  کنه  بغلم  داره  قصد  دوباره  که  میبینم  رو  بامداد  کنم،می  باز  که  چشم

  برم  و دور به نگاهی. کشهمی  باال منو اونم و میکنم حلقه گردنش دور دستامو خجالت

 …اینجا ! نیست ماهی عمه خونه اینجا. میندازم 

 « منو بگیر محکم»

 و  میشه  خم.  برممی فرو  گردنش  توی  سرمو  و  کنممی  محکم  بامداد  گردن  دور  دستمو

  مسیری   میشم  متوجه.  امراضی   وضعیتم  از.  نمیارم  باال  نگاهمو.  کنهمی  باز  خونشو  در

 باال  ها  پله  از  و  کنهمی  بازه  رو  دری  یه  چپ،  به بعد.  خونشه  راهروی.  رهمی  مستقیم  رو

 …اینجا بود قرار من. اومدم  اینجا پیش سال هفت من. رهمی

 و چرخهمی  راست سمت به میشه تموم  که ها پله. میدم فشار بامداد  به خودمو بیشتر

  منو   میخواد  میکنم  احساس.  میشه  خم   ره،می   جلو   قدم  چند.  کنه می   باز  رو  اتاقی  در

  روی   بذاره  منو  میخواد  که  میشم  متوجه.  میدم  فاصله  گردنش  از   صورتمو.  بذاره  پایین

 :میگم میکنمو حلقه گردنش دور سفتتر دستمو که تخت

 « تختیت رو میشه  کثیف نه، تخت روی»

 « نداره ایرادی»

  و  تحریر  میز  روی  ذارهمی  منو.  کنهمی  عوض   مسیرشو  بامداد  و  کنممی  اصرار  بیشتر

 :میگه 

 « خوبه؟ اینجا»



 دوست .  میاره   در  پانچومو  و  شال.  میشم  جابجا  کمی  میز  روی  و  میدم  تکون  سری

 :بگم داشتم

 «دربیارم  میتونم خودم»

 عجیبش  توجه  این  که  حاال  میخواست  دلم.  بکنه   برام  اینکارو  میخواست  دلم.  نگفتم  ولی

 ادامه!  باشم  داشته  بیشتر  رو  شده  نسیبم  و  کرده  فرق  پیش  سال  هفت  با  جنسش  که

 ! باشم داشته دار

 « گردمبرمی االن»

  به   تری  دقیق  نگاه  تا   میکنم  پیدا  اینو  فرصت  منم.  میشه  خارج  اتاق  از  و  میگه  اینو

 .بندازم  اتاقش

  کتابخونه   یه  تخت،  روبروی.  شده  گذاشته  پاتختی  طرفش  دو  و  اتاقه  وسط  دونفره  تخت

  بزرگ   تحریر  میز  یه  پنجره   به  چسبیده  دقیقا.  ست  پنجره یه  چپ  سمت   و  کتاب   از  پر

 دیوارا .  داره  قرار  دراور   و  کمد  میز  موازات  به.  نشستم  روش  من  که  لجنیه  آبی  رنگ  به

  پشت   دیوار  و  بنفشه  تختی  رو  ست. روشنتر  درجه  یک  ها  پرده  و  سیره  ارکیده  رنگ

  همین  برای  داره،  دوست  خیلی  بنفشو  رنگ  بامداد  دونممی.  لجنی  آبی  رنگ  به  تخت

 . دید  میشه بیشتر رو بنفش رنگ  طیف خواب اتاق توی

.  نکرده  تغییری  هیچ  باغ  خونه  مثل  هم  اینجا.  بوده   قبالً  که  همونجوره  دقیقا  چی  همه

  جلو  دستمو.  ببینم  نمیتونم  هستم  من  که  ای  زاویه  این  از.  میشم  میز  روی  قاب  متوجه

 . کشممی عقب دستمو فورا. رسه می سر بامداد ولی دارم؛ برش که میبرم

  و  شورت  ست  یه  توش   از  تعجب   کمال  در.  میکنه  باز  اولو  کشوی  و  دراور  سمت  رهمی

 زندگی  زن  یه  با  کنه؟می  زندگی  باهاش  که   زنیه  مال!  میخوره  پیچ  دلم.  میاره   در  سوتین

 درد  هم  خیلی.  داره  درد.  قلبم  توی  میرن  فرو  حسادت  سوزنای  دوباره  ؟... یا   میکنه؟

 بیرون   رنگ  زرد  دار  دکمه  بلند  آستین  پیراهن  یه  سوم  کشوی  از  و  میشه  خم  بعد.  داره



 خونه   توی  گذاشته  لباساشو  عفریته  اون!  بکشم  جیغ  حسودیم  از  مونده  کم.  میاره 

 با  و  میشم  سینه  به  دست!  بپوشمشون؟  باید  منم  البد  من؟  بامداد  خونه  توی  بامداد؟

 :میگم حرص

 .«نمیپوشم رو دیگه زن یه لباسای من»

 :میدم  ادامه. میکنم اشاره سوتین  و شورت به میکنمو دراز نزدیکمو دست بعد

 !«کرد  استفاده رو دیگه نفر یه زیر لباس که  نیست بهداشتی اصال»

  این   ولی   بدم،  فحش  نبات  و   نقل   مثل  شاید.  کنمنمی  استفاده  شورت   کلمه  از  عمدا

 هر.  خجالت  بدون  کنم،  استفاده  شورت  کلمه  از  مرد  یه  جلوی  بتونم  که  نمیشه  دلیل

 ! خوشبختانه یا متاسفانه دارم منم. داره  حیارو ذره یه دختری

 و   میشه  نزدیک  بهم  که  طور  همون.  میندازه  دستش  توی  سفید  ست  به  نگاهی  بامداد

 : گهمی تفاوتی  بی با دوخته، بهم خوشرنگشو چشمای

 !«خودته مال.  نیست دیگه خانم یه زیر لباس»

 … کی من من؟ مال

  میشه   تقریبا  پیراهنو  اون!  خودمن  مال.  گفت می   راست.  کنممی  نگاه  زرد  پیراهن  به

 بودم  آورده  لباسامو  که  زمانیه  مال  اینا  همه.  بود  خریده  برام  بامداد  خود  یادمه،  گفت

 … از قبل روز چند …بامداد خونه به

  نگاه   کمرم  به  بعد.  بهم  چسبیده  تقریبا.  ایستهمی  پاهام  بین  میادو.ذارهمی  کنارم  لباسارو

 کنه می  باز  رو  دکمه.  میکنه  پیدا  دامنمو  بغل  دکمه!  میگرده   چیزی  دنبال  انگار.  میندازه 

 شونش  دور  و  میگیره  دستامو کنه؟می  چیکار  داره!  میزنه  خشکم. میکشه   پایین  زیپو  و

 کنه؟  چیکار میخواد.  میشم شوکه. ذارهمی

 «باال بکش خودتو»



 چرا؟ چی؟

 : پرسممی میارمو پایین دستامو

 «چرا؟»

 :میده جواب  تفاوت بی طور همون

 !«دربیارم لباستو میخوام»

  شده؟ چی  فهممنمی چرا گفت؟  چی جان؟

  وقتی  که  بامدادی  بامداد؟  دربیاره؟  منو  لباسای   میخواد  االن.  میدم  قورت  دهنمو  آب

  شده؟   چی  حاال!  کردمی   اخم  بهم  چون  نداشتم،  جلوشو  تاپ  پوشیدن  اجازه  بودمم،  بچه

 شده؟  عوض چی

  وقتی  که  بامدادی  بامداد؟  دربیاره؟  منو  لباسای   میخواد  االن.  میدم  قورت  دهنمو  آب

  شده؟   چی  حاال!  کردمی   اخم  بهم  چون  نداشتم،  جلوشو  تاپ  پوشیدن  اجازه  بودمم،  بچه

 از  مخلوط  و  درهم  چیزی  یه  …دونمنمی  متعجبم؟  نگرانم؟  ترسیدم؟  شده؟  عوض  چی

 ! هاحس این همه

 متریمو  شیش  و  سی   زبون  اون  باید  فقط.  خوادنمی   بگم،   باید.  میتونم  خودم  بگم  باید

 :میکنم من من آروم. میزنه تند دور روی استرس از قلبم. بندازم  بکار

 «آقا کنم،.. کن عوض لباسامو.. ل میتونم …می»

 ..«ان زخمی …وایستی پاهات روی نمیتونی»

 .بکشم خجالت میشه باعث بیشتر بعدیش جمله که میدم، فشار هم روی پلکامو

 !« نمیکنم نگاه»



  بودو   خواسته  که  کاری   و  گیرممی  دندون  به  لب.  شونش   روی  ذاره می  دستامو  دوباره

  بندای   داخل  برهمی  شَستشو  تو  دو.  میگیره  قرار  پهلوهام  طرف  دو  دستاش.  میدم   انجام

 مبارکمو   برهنه  باسن  بالفاصله.  کشه می   پایین   رونام،  روی  تا  هم  با  شرتو  دامنو  شورتمو،

.  نشه  دیده  ازم  احیانا  چیزی  تا  کنممی   خم  باال  به  رو  پاهامو  کمی.  میذارم  سرد  میز  روی

 ببینم  تا  گیرمنمی  باال  سرمو.  دربیارم   پام  از  تا  شورتم  و  دامن  روی  رهمی  دستم  خودمم

 یه.  کرده   دراز  تمیزم  شورت  سمت  دستشو  میشم  متوجه  ولی.  کجاست  بامداد  نگاه

 سال   همه  این  و  آوردم  اینجا  پیش  سال  هفت  که  لباسایی  کنهمی  خطور  ذهنم  به  لحظه

 موقعیت   توی.  گرفته  موندگی  بوی  هم  و  نشسته  خاک  هم  روشون  قطعا  بودن  کشو  توی

 .  لختم که وقتی دقیقا . میفته  یادم بدی

  گریه   میخواد  دلم.  پولی  نده*ج   کن،  باز  دهنتو  کشیدن  خجالت  جای!  آیدا  بهت  تف

 . بزنم زار میخواد دلم. کنم

 میشم  مجبور.  باالست  پاهام  چون  نرسیده  زانوهام  به.  کنهمی  رد  پاهام  بین  از  شورتمو

 به   نگاهش  که  میبینمش  بکنم  کارو  این  خواممی   که  زمانی.  بکشم  باال  دوباره  خودمو

 هنوز؟  زوده یا نکردنش نگاه برای بمیرم! ست پنجره از بیرون

  یعنی  شورت کهنگی اون  و خاک اون. میکشم عمیقی نفس شورت پوشیدن محض به

 ! بزنن گندش! دیگه ریه)..(ک عفونت یه

  نمیتونه   دیگه  یکیو  این.  میشه  بلند  خالدونم  فیها  از  آه  یه  قشنگ  برمیداره،  که  سوتینو

 :پرسهمی دستمو میده سوتینو حیرت، کمال در ولی... فاک فاک، فاک،! نکنه نگاه

 «بدی؟ انجام خودت  بقیشو میتونی»

  درشو   و  رهمی  کمد  طرف   به  بامداد.  میدم  تکون  سرمو  میگیرمو   سوتینو   خواسته  خدا  از

  مطمئن .  کنهمی   عوض  لباس  داره  میشم  متوجه  بیرون؟  بره  خوادنمی   لعنتی.  کنهمی  باز

  سرعت   با  همین  برای  نه  یا  بیرون  بره  اتاق  از  لباس  پوشیدن  از  بعد  جدید،  بامداد  نیستم



 کندتر  تقریبا  که  باشم  سریع  میکنم  سعی  اونقدر.  میارم   در  سوتینمو  مشکیو  پیراهن

  رایحه   بوی.  میده  خوبی  بوی.  برممی  بینیم  جلوی  سفیدو  سوتین!  میکنم  عمل

 مایع  رایحه  همون!  شدنشون   شسته  از  بعد  میده  لباسام  که  بویی  مثه!  اسطخودوس 

. میکنم  بو  هم  زردو  پیراهن  فورا!  میکرد؟   استفاده   ازش   جون  طیبه  که  نیست  لباسشویی

  بامداد !  فاک  ... دیروز   یا  باشن،  شده  شسته  امروز  همین  که  انگار.  میده  رو  بو  همین  اونم

  افته؟می  اتفاق داره کوفتی چیز چه االن شوره؟می منو لباسای

  اونم   لخت،  من  و  میکنه   عوض  شلوارشو  داره   بامداد.  بینممی   چشم  گوشه  از  حرکتی

 !  میکنم  فکر  لباسام  شدن  شسته  به  دارم  احمق،   یه  مثه  تحریرش،  میز  روی  اتاقش،  وسط

  دستام  از  بندارو .  میچرخونم سوتینو.  بندممی  سوتینو   سگکای. میشم  بکار  دست سریع

 به  لعنت.  بستن  میکنم  شروع  رو  ها  دکمه  پایین  از.  پیراهن  سراغ  میرم  و  میکشم  باال

 من   و  بندهمی  کمدشو  در  بامداد.  میخورن  لیز  انگشتام  بین  از  که   ریز  های  دکمه  این

  فاصله   با  مقابلم،   میاد .  میکنم  قوز  سریع.  سمتم  میاد!  امدکمه  یک  خم  اندر  هنوز

 : میده  دستور میشینه باال از دکمه اولین روی که  دستش و ایستهمی

 «نکن قوز»

  دستش  پشت  به  مسخرم  لعنتی  بزرگ  های  سینه.  کنممی  صاف   اراده  بی  کمرمو

 :میگم خودم  به. میشم داغ. میخوره 

 !« کیر..  آیدا شانست تو کیر»

. میندازم  نگاه کنهمی کارشو آروم و طمانینه با که بامداد به میشم و  سفید  و سرخ من

 . باشم ریلکس  اینقدر میتونستم اون اندازه منم کاش

 :میپرسه و برمیداره کثیفمو لباسای میکنه، تموم که هامو دکمه بستن

 «جان؟ آیدا خوردی ناهار»



 «نه»

 « بدم؟ سفارش چی»

 ..«تو اگه ولی …ندارم میل االن»

 :کنهمی قطع حرفمو

 «بگو بهم شد، اتگرسنه هروقت»

  که  شده  پیچ  در  پیچ  هامحس  اونقدر.  میکشم  نفس  باالخره  من  و  میشه  خارج  اتاق  از

  آروم   مغزم  حاال  میکردم   فکر  اگه.  میزنه  شدت  به  هنوزم  قلبم.  میکنم   قاطی  نول  و  فاز

  و  کردن  قاطی  قبل  از  بیشتر  مغزم  های  دنده  چرخ.  اشتباهم  در  سخت  بگم،  باید  گرفته

 ! حتی قبلم  ساعت یه از تر ویج و گیج من

  فکر   بهشون  تا  فردا  واسه  میذارم  خوابو  اتاق  توی  اتفاقات  میشم و  اوهارو  اسکارلت  باز

 .نداره  کشش  مغزم واقعا االن*. کنم

 پشمام …بابا پشمام …و  میدارم  برش. میز  روی عکس قاب سراغ میرم

  بامداد   میز  روی  من  عکس!  منه  عکس.  کنم   غش  قشنگ  یکی  این  دیدن  با  مونده  کم

 کنار   کوفتیمو  فکرای  خواممی  که  لحظه  هر  چرا  خبره؟  چه  اینجا  کنه؟می   غلطی   چه

 میشه؟  اضافه بهش جدید چیز یه بذارم

 صورتم  روی  باد  بخاطر  موهام  و  بازه  نیشم.  درخته  از  پر  پشتم!  عکسمه  کدوم  میکنم  فکر

 گرفتمش؟  کی عکسه؟ کدوم! سالگیمه هیفده یا شونزده مال احتماال. شده  ریخته

  چه  مال  عکس  میکنم،  فکر  میذارمو  سرجاش  قابو.  شنوممی  رو  دری  شدن  بسته  صدای

 ! دقیقا زمانیه

.  امزده   خجالت  افتاد،  که  اتفاقی  از  هنوزم.  میندازم  پایین  سرمو  من  و  برمیگرده  بامداد

 … باغ خونه به رفتن بخاطر کنه توبیخم تا منتظرم گفت میشه هم جورایی یه



  سال   هفت  بعد  که  ای  بسته  چرک  زخمای  از  درد،  از  میشه  پر  دلم  باغ،  خونه  یادآوری  با

 …دیدن با و گلی  عمه تهمتای و توهینا با! میکنن باز سر

 من   با  اینکارو  تونسته  چطور  نگیره؟  من  از  سراغ  یه  ایرانو  برگرده  اومده  دلش  چطور

 یاد*  یونانی  زبان  بتونم  تا  خریدم  زبان  آموزش  کتاب  کلی  زمانی  یه  که  منی  بکنه؟

 افتخار   بهم  که.  نیارم  کم  زنش  جلوی  برد،  خودش  با  منو  دنبالمو  اومد  وقتی  تا  بگیرم،

 .کنه

  انداخته  بیرون  باغ  خونه  از  اینکه  از  بعد  ولی.  نبودم   برگشتش  منتظر  وقت  هیچ  من

  ازم   تا  نیست  کس  هیچ   که  حاال  میگفتم،  خودم  با.  دنبالم  بیاد  بودم  منتظر  مدام  شدم،

.  قبلش  سالهای  تموم  مثه  درست.  نزد  زنگم.  نیومد   ولی.  میاد  واقعیم  بابای  کنه،  مراقبت

 لمسش  استخون  و   پوست  و   گوشت  با.  دیدم  خودم   چشم  به  حاال  و  نخواست  منو  اون

 دودلی.  بود  همرام  دودلی  و  شک  یه  سالها  این  تمام  توی.  تره  دردناک  خیلی  این  و  کردم

 فعال  هیچ.  نشدم  خواسته  وقت  هیچ  فهمیدم  امروز  و  نشدن  و  شدن  خواسته  بین

 …بود خواستن کوفتی فعل درباره همش. نداشت وجود نتوستنی

 .میاد باال سرم و میشینه چونم زیر انگشت تا دو

 «کنی؟می فکر چی به داری»

 :میگه. غم از پر نگاه یه. کنممی نگاهش فقط

 «نکن فکر بهش»

 :زنممی  لب

 !« نمیشه»

 ! تار  بامداد و  میشه بافته چشمام مقابل اشک پرده. میشه  تر چشام. میکنم بغض

 «نکن گریه»



 .میچکه اشکم قطره اولین

 «نمیتونم»

  چقدر   زندگیم  روز  بدترین  توی  من.  میچسبونه  اش  سینه  به  و  کنهمی  بغل  سرمو

. دارم   محبتشو  چقدر.  دارم  آغوششو  چقدر.  دارم   بامدادو  چقدر  امروز  من!  خوشبختم

! نفهمیدم  شدمو  خوشبخت  قبل  ساعت   دو  از   چقدر  من   لعنتی.  دارم  توجهشو  چقدر

  دلم.  خوشبختم  االن  من.  کنم  فکر  مرد  اون  به  نمیخوام.  کنم  فکر  بهشون  نمیخوام

 میکنم،  گریه  وقتی.  کنم  گریه  بیشتر  میخواد  دلمم   ولی.  کنم  فکر  خوشبختیم  به  میخواد

  عقده   و  لوس  های  بچه  مثه  پس.  میشه  نصیبم  بامداد  آغوش  افتخار  گذشته،  برخالف

 ! میدم ادامه کردن گریه به ای

  دلم.  خوشبختم  االن  من.  کنم  فکر  مرد  اون  به  نمیخوام.  کنم  فکر  بهشون  نمیخوام

 میکنم،  گریه  وقتی.  کنم  گریه  بیشتر  میخواد  دلمم   ولی.  کنم  فکر  خوشبختیم  به  میخواد

  عقده   و  لوس  های  بچه  مثه  پس.  میشه  نصیبم  بامداد  آغوش  افتخار  گذشته،  برخالف

 ! میدم ادامه کردن گریه به ای

 هنوز  سرم  ولی   شده؛  تموم  زدنام  هق  و  اشکا  که  هست  اونقدری  میگذره،  چقدر  نمیدونم

 توی   میکنم  التماس  زمان  به  که  دارم  آرامش  و  آرومم  اونقدر.  نشده  جدا  بامداد  سینه  از

.  کنم  تغذیه  شدم  محروم  ازش  که  چیزی  از  ها   سال  من  تا  بایسته.  بایسته   لحظه  این

 از  بعد  و  میگذره.  رحمه  بی  زمان  خب  ولی  داره؛  نیاز  آغوش  این  به  زخمیم  و  بیمار  روح

 .  میگیره فاصله و برمیداره کمرم و سر روی از دستاشو بامداد دقیقه چند

  تمیز   دستمال  و  کوچیک  پالستیکی  ظرف  یه  با  کوتاهی  مدت  از  بعد  و  میره  حرف  بدون

 ظرف.  میده  قرار  من  روی  به  رو  و  میکشه  کنار  رو  میز  پشت  صندلی.  گردهبرمی

  مچ و  شینه می  صندلی روی. میذاره صندلی کنار زمین روی رو دستمال  و پالستیکی

 روی  دقیقاً  پامو.  میزنم  زل  میکنه  که  کاری  به  شده  گرد  چشمای  با.  میگیره   منو  پای



  شروع  و  باال  میگیره پامو.  میچلونه   آبشو  و   میکنه خیس  رو  دستمال  ذاره  می  پاش  رون

 دشت   از  قاصدک  دسته   دسته  خوشی  از.  زخمیم  و  خاکی  پاهای  کردن  تمیز  به  میکنه

  زوده  بازم  یا  بمیرم  براش  تونم  می  دیگه  االن.  کنه  می  پرواز  هوا  به  قاصدکم   گالی

 ! هنوز؟ 

  تا  میخواد  من از و  کنهمی اشاره اولیه های  کمک جعبه به بعد. میکنه  تمیز که پاهامو

  با .  سطحیه  زخمام  بقیه  اون  جز  به.  بریده  عمیق   شیشه،  با  راستم  پای  کف.  بدم  دستش

  زخمام   بقیه  روی  و  میکنه  پیچی  باند  رو  راستم  پای.  زیاده  خیلی  سوزششون  حال  این

 .میزنه  چسب دارن، نیاز که

  می   آخ،  من  که  هایی  لحظه  فقط.  امخیره  آرومش  صورت  به  فقط  من  مدت  این  تمام

. آورد می  زبون به «میشه تموم االن» مثل کوتاه جمله یه یا انداخت بهم نگاه یه گفتم

 با  و  برمیداره  رو  اولیه  های  کمک  جعبه  و  پالستیکی  ظرف  میشه   تموم  که  کارش

 ازم   در  چوب  چهار  توی  همونجا  گردهبرمی  وقتی.  برهمی  اتاق  از  بیرون  به  خودش

 :پرسهمی

 «ببینی؟ تلویزیون هال، توی ببرمت میخوای»

 : میدم جواب سوال با شو سوال

 !«میای؟ توام»

 «آزاده وقتم بعدش بدم انجام رو اونا... دارم کار یکم من»

  توی   همینجا  مداد  با  پیش  خواد  می  دلم  کنم  نگاه  تلویزیون  تنها  و  برم  نمیخواد  دلم

 :میگم همین خاطر به. بمونم اتاقم

 «بمونم همینجا خوام می ندارم، دوست تلویزیون نه»



  اون   توی  که  اینه  واقعیت  ولی  رسید،می  نظر   به  لوس  و  گانه  بچه  یکم  امجمله  میدونم

 .بودم شده لوس بچه  یه واقعا من لحظه

 .جلو میاد و میده تکون سری بامداد

 «تخت؟ روی بزارمت»

  از   رو  بامداد  که  اینه  ترجیحم  بازم.  تخت  به  نگاه  یه  و  میندازم  بامداد  کار  میز  به  نگاه  یه

 :میگم همین  خاطر به. سر پشت از تا ببینم رو به رو

 « خوبه همینجا نه»

  حدود   چیزی  شاید  فاصلمون.  میشینه  میز  پشت  میاد  و  میکنه  عوض  رو  صندلی  جای

  دستامو .  کردن  تایپ  رو  چیزی  میکنه  شروع  و  میکنه  باز  رو  تاپش  لپ.  باشه  سانت  ده

 تکیه  شونم  به  و  کنممی  کج  سرمو.  ذارم  می  گاه  تکیه  عنوان  به  میز   روی  و  میبرم  عقب

  جدی  قیافش و زده عینک. کنم نگاه بامدادو تونم می  تر راحت  خیلی اینجوری. میدم

 . ایه  دیگه وقت هر از تر

 . میشم خیره چشمامه، جلوی که ای منظره به لذت با میدمو  تکون آویزونمو پاهای

.  میزنه  تند  تند   قلبم.  میزنه  خشکم.  امبرهنه  رون  روی  میشینه  بامداد  دست  کف  یهو

 .میاد   بیرون هیجان با نفسم

  صفحه  به  جدی  همچنان  که  صورتش  به  نگاه  یه  اون  از  بعد  و  بامداد   دست  به  نگاه  یه

 .  میندازم ست، خیره تاپ  لپ

  آتیش   داره  دستش  زیر  پوستم  چرا  منه؟  لخت  رون  روی  دستش  کف  چرا  شد؟  چی  االن

 ! زیاده آتیشش که بس بزنه، پوستم تاوالی واسه پماد باید بعدش البد گیره؟می

 باال  دستمو  کنم نمی  جرأت  حتی.  نمیخورم  تکون  میشه  کنده  جا  از   داره  که  قلبی   با

 آروم  دستشو  بعد  ثانیه  چند.  بدم  دلداری  قلبمو  یکم  تا  بزارم  سینه  قفسه  روی  و  بیارم



  به   و  زده  خشکم  همچنان  مجسمه  یه  مثل  من  اما  میزاره؛  پام  کنار  میز  روی  و  برمیداره

  کم   منم  حال  گذرن  می  که  ها  دقیقه.  کنممی  فکر  افتاده،  پیش دقیقه  چند  که  اتفاقی

  گاه  تکیه گاه تکیه که دستامو. میشه باز یخم و تنم روی میتابه خورشید. میاد جا کم

.  کرد  کارو  این  بامداد  چرا  که  کنممی  فکر  این  به.  میدارم   بر  میز  روی  از  بودم،  کرده

  برای   ولی  نیفتاد؛  خاصی   اتفاق  بنظرشون  االن  شاید  نباشه،  مهم  دیگه   آدمای  برای  شاید

 می  جستجو  ذهنم  توی.  نیست  ساده  اتفاق  یه  این  میدونم  میشناسم  رو  بامداد  که  منی

 …که پام روی بزاره دستشو  بامداد شده باعث عاملی  چه که کنم

 ها   موقع  اون  ولی.  داشت   حساسیتو  این  هم  قدیما.  میکنه   روشن  رو  ذهنم  چیزی  یه

 :میداد دستور و میکرد اشاره بهم فقط

 !«نکن»

 .دادمنمی تکون  پاهامو دیگه منم

.  بیشتری  شدت  با  بار  این  ولی  میدم؛  تکون  پاهامو  میکنمو  شروع  دوباره  بدجنسی  با

 . شینه می رونم روی میادو دوباره داره قرار میز روی که بامداد دست

. میام   خودم  به  زودتر  دفعه  این.  میکنه   لمس   پوستمو  بیشتری  مدت  بار  این  دستش

 منتظر.  دادنش تکون میکنم، شروع آروم زانوم، قسمت از روشه، بامداد دست که پایی

 ! نیست  بامداد  اون  از  خبری  هیچ  انگاری  ولی.  کنه  رفتار  گذشته  مثل  منتظرم.  واکنششم

...  آروم  …آروم...  آروم...  آروم.  میکنن  حرکت  پام  رون  روی  از  وار  نوازش  دستش  انگشتای

 توسط  پوستم  که  قسمتایی  اون  تمام .  میکنن  توقف   پام  مچ  روی  درست.  پایین  میان

 پامو .  میشه  حلقه  مچم  دور  انگشتاش.  میگیرن  آتیش  شدن،  لمس  بامداد،  هایانگشت

 .میذاره خودش رون روی و کشه می خودش سمت

 میگیره   هم  یکیو  این  دقیقاً  که  میدم  تکون  دیگمو  پای.  نمیام  کوتاه.  نمیشه  کم  شیطنتم

 .  رونش روی میذاره و



  شیطنت   که  بود  ها  سال.  بودم   نکرده  تجربه  حسو  این   که  بود  ها  سال .  ام  زده  هیجان

 زامبی  یه  مثه  بودمو  کرده  خفه  دلم  توی  درونمو  کودک.  بودم  گذاشته  کنار  کردنو

  سعی  داره  گرفته،  نفس  درونم  دختربچه  انگاری  بامداد  وجود  با  و   حاال.  کردممی  زندگی

  حرکت  متوجه  هستم،  خیره  بامداد  به  که  طور  همون.  بده  نشون  رو  خودش  کنهمی

 دونم نمی. نه یا هست متوجه خودش دونمنمی. میشم پاهام ساق روی انگشتاش آروم

 و   کنهمی  نوازشم  داره  الوند  بامداد  …بامداد  ولی  ارادیه،  غیر  یا  ارادی  انگشتاش  حرکت

 .آغوشش مثل درست گرمابخشه،. قشنگه خیلی این

 چیزی   اینکه  بدون  بامداد.  میذارم   روش  دستمو  خجالت  با  میشه،  بلند  که  شکمم  صدای

 :گه می منو سمت میگیره لحظه چند از بعد و برمیداره  گوشیشو بگه،

 «بده سفارش جفتمون برای»

.  میندازم   رستورانا  و  فودیا  فست  لیست  به  نگاه  یه.  شده  فود  اسنپ  صفحه  وارد

  برای .  میرم  پیتزاها  سراغ  فودم،  فست  عشق  که  اونجایی  از  میکنمو  نگاه  امتیازاتشونو

 که   دونممی.  میدم  سفارش  پپسی  قوطی  تا   دو  با  بیف  رست  بامداد  برای  و  یونانی  خودم

  ازش   که  نبود  نیازی  همین  برای  میاد؛  بدش   پیتزا  توی  کالباس  و  سوسیس  از  بامداد

 .بپرسم

  ریزی   تکون  پاهامو  فیس  پوکر.  نمیرقصن  پوستم  روی  وار  نوازش  دیگه  بامداد  انگشتای

 …خواممی چی که بشه  متوجه امیدوارم. میدم

 .میکنم کیف میشمو ذوق خر منم. میشه نوازشم مشغول دوباره! فهمهمی بله و

  پاهامو .  رسیده  غذامون  سفارش.  میخوره  زنگ  گوشیش  بعد،  دقیقه  پنج  و  بیست

 :پرسه می و میشه  بلند بامداد و برمیدارم

 « پایین؟ بریم یا میخوری اینجا»

 « داری؟ کار هنوز تو»



 : میگم. میده  تکون سرشو

 «بخوریم همینجا پس»

  روی  که  سس  و   پپسی  قوطی   دوتا  و  پیتزاها  جعبه  با  بعد  دفعه  و  میشه  خارج  اتاق   از

  به   دوختم   چشم  ولع  با  و  میشم  زانو  چهار  میز  روی.  گردهبرمی  شده،  گذاشته  جعبه

  بامداد   چشمای  که  میدونم.  میزارم   پاهام  روی  و  گیرممی  رو  جعبه.  بده   پیتزامو  تا  بامداد

  یه  پشمامو  بهتره  که  بگیرم  نظر  در  باید  اینم  ولی  نمیشه  کشیده  پاهام  وسط  سمت

 .  نکنه نگاه بامداد اگه حتی کنم قایم جوری

 میشه  دلیل  دو  هر  گذشته  شب   خوابی   بی  و   شده  سنگین  شکمم.  میخورم   کامل  پیتزامو

 گوشی .  میبندم  چشمامو  و  میدم  تکیه  سرم  پشت  پنجره  شیشه  به.  بگیره   خوابم  که

 . کنم می باز هم از پلکامو. میخوره زنگ  بامداد

 . کنم می باز  هم از پلکامو. میخوره زنگ بامداد گوشی

  سالم »  های  جمله  فقط  من  و.  بره   بیرون  اتاق  از  تا  میشه  بلند  صندلی  روی  از  بامداد

 خستگی   احساس  اینقدر.  شنوم می  رو...«  منیم  خونه  نه  …منه  پیش  آیدا  بله  …جان  مادر

  چند   که  میزارم  هم  روی  پلکامو  دوباره.  ندارم  کردنم  فضولی   حوصله  حتی   که  کنم   می

 .میکنم  بازشون  هم  از  نشسته  گردنم  پشت  و  ها  زانو  زیر  که  بامداد  دستهای  با  بعد  دقیقه

 : پرسممی. میذاره تخت روی منو و کنه می بلندم

 «گفت؟ چی  ماهی عمه»

 میده جواب  میاره باال سینم روی تا  رو ملحفه حالیکه در

 «ببرم رو تو بره خواست وقت هر... خونه  میره دیگه ساعت  چند تا  گفت»

  اونقدر   ولی.  برم   بامداد  پیش  از  نمیخواد  دلم.  میاد  بیرون  هام  لب  بین  از  اوهومی  آوای

  میون   شدم  غرق  من .  ندارم   هم  رو  خوردن  غصه  و  کردن  فکر  جای   که  هستم  خسته



  خواب   ترین  قشنگ  و  ترین  عمیق  به  و  میبندم  چشمامو.  بامداد   آغوش  و  چیرمن  بوی

 .میرم فرو زندگیم

 **** 

  می   عادت  تاریکی  به  که   چشام.  خوابم  گیج  هنوز.  تاریکه  جا  همه.  کنم  می  باز  چشمامو

 کی  نمیاد  یادم.  کجاست  اینجا  نمیدونم.  نیستم  خودم  اتاق  توی  میشم  متوجه  کنه،

  نیم   فوراً.  سراغم  اومده  واقعیت   تو  همیشگیم  کابوس  کنم   می  فکر.  میترسم.  آمدم  اینجا

  توی   سوزش  و  درد  که  وایستم  خواممی.  کنم  می  آویزون  تخت  از  پاهامو.  میشم  خیز

  می  روشن  رو  پاتختی  روی  آباژور.  کجام  بیاد   یادم  میشه  باعث  پاهام  درد.  میپیچه  پاهام

  ولی   چرا  نمیفهمم.  نیست  بامداد.  میزنم  زل  روشن  نیمه  اتاق  سراتاسر  به  هراسون.  کنم

 بازار  رفته  مامانش  با  که  دارم  رو  ای  بچه  همون  حس.  میشه   برابر  چند  دلم  توی  ترس

  توی   شدن  گم  از  من.  شدم  گم  شلوغی  توی  بارها  من.  شده  گم  شلوغی  وسط  دقیقاً  و

 . میترسم شلوغی

  گرفته  صدای  با.  نیست  مهم  ولی  میکنه  درد  پاهام.  میشم  بلند  جام  از  دلواپس  و  ترسیده

 می  لنگ.  نمیاد  جوابی  بازم  میزنم  صداش  دوباره.  نمیاد   جوابی.  میزنم   صدا  بامدادو  اسم

 تا  سه.  میشینه   عرق  تنم  رو.  میشه   بیشتر  ترسم  لحظه  هر.  میشم  خارج  اتاق  از  و  زنم

 مستاصل، .  میکشه   تیر  راستم  پای  چهارم  پله   روی  که  میام  پایین  بدبختی  با  رو  پله

 :میکشم جیغ بلند صدای با ناامید و ترسیده

 « بامداد»

 نگران و  گرفته  صدای  که  میزنم، زار. میکنه  خیس  هاموگونه  اشک.  میشم  ولو  پله  روی

 :شنوم می بامدادو

 « آیدا؟ شده چی»



 بچه  مثه.  ببینم  آلودش  خواب   صورت  روی  رو  استرس  میتونم  روشنم  و  تاریک  اون  توی

 : مینالم گریه با و کنممی دراز بهش رو دستامو ها

 ...« آقا»

  گردنش   دور  دستامو  میشه،  خم  که  طرفم  به.  برسه  من  به  تا  کنهمی   طی  سریع  رو  ها  پله

 کنه می  بلندم.  میشینه  تر پایین  پله   یه  روی.  میگیره  محکم  کمرمو  اونم.  کنممی   حلقه

 .کنممی گریه زار زار و میکنم قایم گردنش توی سرمو. ذارهمی پاهاش روی منو و

 ...« آقا»

  گردنش   دور  دستامو  میشه،  خم  که  طرفم  به.  برسه  من  به  تا  کنهمی   طی  سریع  رو  ها  پله

 کنه می  بلندم.  میشینه  تر پایین  پله   یه  روی.  میگیره  محکم  کمرمو  اونم.  کنممی   حلقه

 .کنممی گریه زار زار و میکنم قایم گردنش توی سرمو. ذارهمی پاهاش روی منو و

 میشه   که  خوندم  جا   یه  حتی.  نمیاد   خوششون  خیلی  زنا  کردن  گریه  از  مردا  میدونم

.  کنم  می  تموم  زودتر  زاریمو  و  گریه  بار  این  همین  برای.  متنفرن  کار  این  از  تقریباً  گفت

 کنممی   پاک  بینیمو  شست،  و  اشاره  انگشت  تا  دو  با.  برمیدارم  بامداد  شونه  روی  از  سرمو

  تکیه  شونش  به  صورتمو  راست  سمت  البته  میذارم؛  بامداد  شونه  روی  سرمو  دوباره  و

 .  گردنشه سمت کاملم رخ که جوری میدم،

 :پرسهمی ازم آروم

 «دیدی؟ بد خواب»

 دیده عمرمو همه  خواب  ترین  عجیب  حال عین  در و  ترین شیرین اتفاقاً ! نه بد؟ خواب

  عجیبی   جور  یه   بهم.  کردمی  نوازشم  بامداد.  بودیم  کشیده  دراز  هم  کنار  بامداد  منو.  بودم

  بهم   ولی  کنم  فکر  بهش  میکشم  خجالت  ذهنمم  توی  حتی   …گفت   بهم.  میکرد   نگاه

 : گفت



 !«نه؟   عجیبه!  داشتم  دوست  بود  سالم  دوازده  وقتی  از  …زیاد  خیلی  …آیدا  دارم  دوست»

 به  لباش  که  ایلحظه  درست!  گفت  چیا  دیگه  نمیاد  یادم  من  ولی  داد  ادامه  حرفاشو

 ! شدم بیدار خواب از چسبید پیشونیم

 :میدم جواب

 !« ترسیدم. کجام دونستمنمی شدم بیدار وقتی فقط نه،»

  لوس  خیلی  بامداد  برای  خودمو  شاید.  میام  ترسو  و  لوس  دختر  یه  نظرش  به  االن  حتماً

  مقابل  در  و  میچسبونم  گردنش  به  پیشونیمو!  ترسوام کنه،  فکر  ندارم  دوست  ولی   کنم، 

  میچسبونه   گونشو.  میده  انجام  مدتشو  این  عجیب  های  واکنش  اون  از  یکی  دوباره  بامداد

 دوباره .  میزنه  تند  تند  قلبم.  خوابم  مثل  درست.  کنهمی  نوازش  موهامو  آروم  منو  گونه  به

 ازش  هم  شناختی  هیچ  که  شدت  با  موج  یه.  میکنه  سرایت  تنم  سلولهای  به  هیجان

  ضربانش  قلبم  مدام.  میخوره  پیچ   دلم  مدام.  میزنه   ضربه  روحم  به  چیه،  نمیدونم  ندارمو

 .میشه  آروم و تند

  لقب   سال   عکس  ترین   عاشقانه  احتماالً  بگیره  عکس  ازمون  ها  پله  پایین  از  نفر  یه  اگه

 ! گیره می

 خوابم،   هنوز  انگاری  نه؟  …شقا  …عا  عاشقانه؟  عاشقانه؟  کردم؟  فکر  چی  خودم  با  من

 !کنم می فکر خودم با پرت و چرت! نمیکنه  کار خوب مغزم

 :میپرسه  و میداره بر سرشو بامداد

 «نیست؟ گرسنت»

 «چرا»

 مثانه   که   میفهمم  تازه  شوییدست  توی.  برهمی  سرویس  به  منو  اول  و  میکنه  بلندم

 بغلم   باز  بامداد  میام،  بیرون  وقتی  میزنمو  آب   صورتمو  و  دست.  ترکیدنه  درحال  بدبختم



 درشتی   هیکل  و  قد   که  کنم  شکر  خدارو  باید.  میریم  آشپزخونه   سمت  به   و  کنهمی

 . ممنونم خدا از خیلی بابت این از حاال و نیستم کیلوگرمم چهل حتی درواقع. ندارم

 کانتر  و  جزیره  از  خبری.  قدیمیه  باباحاجی  و   ماهی  عمه  خونه  مثل  هم  اینجا  آشپزخونه

.  میاره  بیرون  قابلمه  دوتا  و  کنهمی  باز  یخچالو  در.  ذارهمی  صندلی  روی  منو.  نیست  اپن  و

  جای  همه   به  نگاهی.  میشه  خارج   بعدم.  کنه می  روشن  زیرشونو  و   میذاره  گاز  اجاق  روی

.  صورتی  و  اسمگ  مارک   همه.  منه  سلیقه  به  همه  برقی  های  وسیله.  میندازم   آشپزخونه

 دنبالش  بامداد  باشه،  کالسیک  آشپزخونه  های  وسیله  دارم  دوست  گفتم،  وقتی  یادمه

 سرش   اون  که  کرد،  بپا  قشرقی  چنان  باالست  قیمتشون  دید،  وقتی  گلی  عمه.  رفت

  میشدو   عوض  باید  خواستمو  که  هرچیزی.  خرید  رو  همه  خودش  بامداد  ولی  …ناپیدا

  هم   یکبار  حتی   من  و!  اینجان  همشون  حاال  و   گرفت   صورتی  من  سلیقه  به  بازم.  خرید

 ! نکردم  استفاده ازشون

 غذا.  میچینه   میزو  و   برمیگرده  دار  نم  صورت  با  بامداد  غرقم،  گذشته  توی  من  که  زمانی

.  میرممی  براش  من  که  بادمجون  خورشت.  کرده   آشپزی  خودش  میفهمم  من  و  شده  گرم

 نداره  حرف بامداد آشپزی. میرممی دار بادمجون غذاهای همه برای من کال

 ماهی  عمه  و  حاجی  مامان  و  جون  طیبه  غذاهای،  اندازه  به  بگم  جرات  به  میتونم

 ...ست خوشمزه

 !ماهی عمه …اوه

 یه  تا   قراره  البد  بریزم؟  سرم  به  خاکی   چه.  اینجام  من  و  خونه  برگردم   باید  بود،  گفته

 . بودم رفته هم باغم خونه  که بخصوص. بشنوم هاشو  کنایه و طعنه ماه

 برنج  خودشم  برای.  کنممی  نگاهش  استرس  با.  ذارهمی   مقابلم  برنجو  بشقاب  بامداد

 : پرسممی وار زمزمه که کشهمی

 « نزد؟ زنگ  دیگه ماهی عمه»



 :کنهمی نگام سوالی و ذاره می  بشقابم توی گوشت و خورشت بامداد

 «چی؟ برای»

 !« خونه برم بود گفته.. آخه»

 .میشه  بیشتر استرسم. میاد  کش صورتم روی نگاهش

 «داره؟ مشکلی هستی اینجا مگه»

 … لعنتی

 فقط …نداره دوست ماهی عمه. مونمنمی شب کس هیچ خونه من  آخه …آخه ... خب»

 .«بمونم نورا خونه دارم اجازه

  زده   زل  غیردوستانه  و  سرد  کامال  هیچ  که  نداره  رو  پیش  دقیقه  چند  گرمی  نگاهش

 : گهمی  خشکی لحن با کنه،می پر برنجشو قاشق که طور همون. بهم

  مادرجان   از  خواستم  من!  منم  نیست  مادرجان  داره  مشکل  موندنت  بیرون  با  که  اونی»

  درباره   چون،  اونجا  بری  داری  اجازه  میبینی  اگه  …بمونی  جایی  شب  نده  اجازه  که

 !« کردم  جو و پرس خونوادش

. میشم  اش  خیره  مبهوت  و  مات  کرده؟  چیکار  …نورا  خونواده  درباره   گفت؟  چی  االن

 :میده ادامه بامداد و گیرممی دندون به لب

!  نفهمیدی  اینو  هنوز  منتها  …خودته  خونه  اینجا!...  نیست  هرکسی  خونه  اینجام»

 « میمونی اینجا شبو که گفتم گرفتمو تماس مادرجان با خودم درضمن

 توی   بیفته  و  بپره  بیرون  ام  سینه  از  هرآن  منتظرم  که  میزنه  گوم  گوم  جوری  قلبم

 گفتنش   ولی  نبود  چرت   یعنی،.  بود  چرت  زدم  که  حرفی  میدونم  خودمم.  برنج  بشقاب

 .کردم زهرمار جفتمون دهن به رو غذا حاال! نبود  درستم



 : میگه  مغزم توی چیزی

 «هطقع آب متاسفانه و ریدی بدم …آیدا ریدی»

 :میگه که میدم فشار بهم محکم لبامو

 بخور  شامتو»

 همون   انگار نه  انگار. شده ترسناک شدت به   قیافش. میندازم بهش نگاهی نیم ترس با

 .  کردمی نوازشم بودو کرده بغلم  پیش دقیقه  بیست که آدمیه

  خیلی   ذهنم  ولی  کنم؛  کمتر  بینمونو  سنگین  جو  از  کمی  تا  بزنم  حرفی  میخواد  دلم

  کار  از  تحلیلشون  برای  مغزم  تقریباً  که  میره  پیش  سریع  داره  چیز  همه  انقدر.  مشغوله 

.  کنم  فکر  مفصل   چی  همه  درباره  دونه  به  دونه  بتونم  تا   هستم  فرصت  یه  دنبال.  افتاده

  پیش  ای  دیگه  مسئله  بشم،  متمرکز  مسئله  یک  باره  در  خوام  می  اینکه  محض  به  ولی

 .بشه تلنبار مغزم توی چیز همه شده  باعث هم همین. میاد 

  دندونامو   تا  میبره  سرویس  به  منو  و  کنه  می  بلندم  دوباره  بامداد  میخوریم  که  رو  شام

.  مسافرتیه   پتو  و  بالشت  کاناپه  روی  میشم  متوجه  گذریممی  که  هال  از.  بزنم  مسواک

 :میپرسم ازش بامداده گردن دور دستام که همانطور

 «بودی؟ خوابیده کاناپه روی»

  چرا   نمیدونم  و  داره  خواب  دوتا  بامداد  خونه.  میاد   بیرون  دهنش  از  اوهوم  شبیه  آوایی

  یا   کار  اتاق  به  اتاقو  یکی  اون  شاید  میگه  بهم  چیزی  یه   بعد!  بخوابه   کاناپه  روی  باید

 در   خونه  این.  کرده  تبدیل  نیست  خواب  تخت   توش  ظاهراً  که  چیزی  هر  یا  کتابخانه

  یه .  کرده  می  زندگی  اینجا  زمانی  یه  هم  گلی  عمه.  رسیده   بهش  بامداد  بابای  از  واقع

 . سال هیفده حدود چیزی

 :میگه سرم  باالی ایستاده. ذاره می تخت روی منو  بامداد



 ! مادرجان خونه میبرمت دانشگاه، برم اینکه از قبل صبح»

  بیرون   استیصال  با   نفسمو.  میره   بیرون  اتاق   از  بمونه  جواب  منتظر  اینکه  بدون  بعدم

 توجه  همه  اون  از  بعد.  بمونم  اینجا  خواد  نمی  دلم  که  کرده  فکر  خودش   با  البد.  میدم

 میکشم  آه  دوباره.  کنم  رفتار  اینجوری  که  نبود  این  حقش  واقعاً  داشت  بهم  که  محبتی  و

 . بیارم  در دلش از فردا میدم قول خودم به و

 ****** 

 تو کسی. میکنم باز هم از پلکامو. میشم بیدار  خواب از کشیدن  سشوار صدای با صبح

 با  اتاق  توی  من  حضور  و  گذشته  روز  اتفاقات  مغزم  تا  میکشه  طول   کمی.  نیست  اتاق

  چیز   همه  کنممی  شروع  بشه،  قطع  سشوار  صدای  اینکه  از  قبل  تا.  کنه   پردازش  رو  مداد

  جبران  رو  بامداد  محبت   جوری  یه  باید  همه   از  اول.  کردن  بندی  دسته  ذهنم  توی  رو

  خواب  به  خودمو  بیاد،   کردنم  بیدار  برای  بامداد  که  زمانی  گیرممی   تصمیم   پس.  کنم

 چرا  بفهمم  باید.  کنم   صحبت   واقعیم  پدر  با  جوری  یه  باید  دوم.  ندم  رفتن  به  تن   و  بزنم

 سراغی  هیچ  ها  سال  این  تمام  چرا  بفهمم  باید.  نگرفت  من  از  سراغی  بازم  برگشت  وقتی

 بامداد  چرا  نمیدونم  من.  بگیرم   زندگیم  برای  اساسی  تصمیم  یه  باید   سوم.  نگرفته  من  از

 دیگه  چیز یا انتقام بخاطر نیستم مطمئن. نکرده تمام رو ایشناسنامه رابطه این هنوز

 … باید …باید ولی. ایه

  این  با  برسیم  کجا  به  قراره.  بیاد  کش  چقدر.  کنه  پیدا  ادامه  قراره  کجا  تا  بفهمیم  باید

 ! وضعیتمون

  بیاد   بامداد  منتظرم.  میبندم  چشمامو.  میشه  باز  اتاق  در  که  غرقم  افکارم  اقیانوس  توی

 کمی.  میشنوم   رو  کمد  شدن  باز  و  رفتنش  راه  صدای.  نمیکنه   کارو  این  اما  کنه  بیدارم  و

  نتنها   چشمام  میشه؛  باعث  بینم  می  روم  به  رو  که  چیزی  . کنم  می  باز  هم  از  پلکامو

. من   به  پشت  البته!  ایستاده  روبروم  لخت  بامداد.  شه   باز  ممکن  جای  تا  بلکه  نشه، بسته



 میدم   قورت  دهنمو  آب.  لخته  لختِ  …لخته  اون  چون  نمیکنه  تغییری  ماجرا  اصل  ولی

 ! میشم خیره اومده، حموم از تازه معلومه که مرطوبش بدن به و

  ماهیچه   اون  بدون  داره،  چهارشونه  و  مردونه  بدن  یه  واقع  در.  نیست   ای  عضله  بدنش

 جان؟ …قشنگه بازم بنظرم که سکسی و خفن های

 اظهار  بدنش،  درباره  تازه  و  زنممی  دید  سر   پشت  از  رو  بامداد  دارم   من  االن  قشنگه؟

 !  میکنم؟ نظرم

 قورت  دهنمو  آب.  بندممی  چشمامو  فورا.  میده  بهم  رو  بیشتری  دید   و  دراور  سمت  میره

  اون   تا  حقیقتاً  …و  میشه  رخ  نیم.  گرفته  یاد  خوب  زدنو  تند  ماشااهلل  که  قلبمم.  میدم

. نداره   خروش  و  جوش  همه  این  که  مبارک  باسن  یه  حاال.  ببینم  نمیخوام  دیگه  حدشو

  پاها،   بین  جنسی  قسمت   اون  … خب  ولی.  همه  به  شبیه  مبارکشون  باسنای  آدما  همه

 ! بزنه دید اونو نباید کسی. شخصیه  چیز یه بنظرم

  میارم؟ بهونه بامداد زدن دید واسه دارم االن زده؟ مرگم چه …خدایا وای

  نیست  مو  پر  بدنش  که   این.  کنم  می  باز  آروم  چشمامو  دوباره  که   نیست  خودم  دست

 میاد؟  خوشم. میاد خوشم

  خودم  دست  از  منحرفم  فکرای  این  خاطر  به  قطعاً  نبود  خواب  اتاق  توی  بامداد  االن  اگه

 گویا   و.  هستم  گویا  ولی   باشم  منحرف  اینقدر  نمیکردم  فکر  وقت  هیچ.  میکشیدم  جیغ

 جالبی  چیز  منطقم  برای  اصالً  این  و.  میده  قلقلک  شکممو  داره  بدجوری  بامداد  بدن

 .نیست

  بلوغ  به  تازه  کنم می   فکر  خودم  با  کنم  می  نگاه  بامداد  پوشیدن  لباس  به  که  همونطور

 محکم  پاهامو! میشم حالی به حالی روبروم منظره دیدن از واقعاً چون رسیدم، جنسی

  دختر   یه  واقعا  من!  میترسم  میفته،  پاهام  بین   داره  که  اتفاقاتی  از.  میدم  فشار  بهم



 شکمش   زیر  کرده  بزرگش  که  مردی  لخت  بدن  دیدن  با  که  کسی!  زنم  بهم  حال  منحرف

 :میده دستور مغزم. میشم متنفر خودم از چقدر! شده تحریک

 «نکن بازشون  دیگه و ببند چشماتو»

  تحقیر   خودمو  میکنم  شروع  بعد.  میدم  فشار   دیگه  بهم  محکم  پلکامو  و  میکنم  اطاعت

 .  کردن

 الحالمعلوم  آدم  یه   شبیه  که  وقتی  بگیری  تصمیم  آیندت  برای  خوایمی  چجوری»

 که   ای  بچه  اینقدر  که  وقتی  نیست؟  معلوم  خودت  با  تکلیفت  وقتی  میکنی؟  رفتار

 !« آیدا کنیمی رفتار داری روانی مریض یه شبیه میخوای؟ چی نمیفهمی

 :میدم خودمو جواب باز بعد

 پیداش  صبح  سر  کجا،  از  نیست  معلوم  کوفتیم  غریزه  فقط  نیستم،  روانی  مریض  من»

 .« آدمم منم خب. شده

 :میگه  وجودم تاریک و بد بخش اون باز

 اون   …داره  چشم  کرده   بزرگش  که  کسی  به  که  نخور  بدرد  منحرف  آدم  یه  خب،  آره»

 « امروز زدنای دید از اینم و دیروزت زدنای الس از

  اشکم   مونده  کم   که  میکنم  تحقیر  خودمو  اونقدر  میدمو  حق   وجودم  تاریک  بخش  به

 جنسی  مسائل  درباره  چقدر  همیشه  میاد  یادم.  میفتم  نورا  حرفای  یاد  بعد!  دربیاد

  که  میدادم  جواب منم   و  گفت می   برام  ارضایی  خود   از  اون.  آوردیممی  در  بازی  مسخره

  من.  خوردممی  شکست  همیشه  اما.  کنم  امتحانش  نمیومد  بدم  هرچند!  چندشیه   کار

 حیوون  یه  وجودت  توی  کن  فکر.  کشیدممی   خجالت  خودم  از .  بودم   متنفر  بدنم  از

  گفت،می  نورا.  ببری  لذت   تا   بری  ور  خودت  با  میخواد  ازت   و  میشه  بلند  که  نشسته

 آوره  خجالت  واقعا  …هروقت  منم.  کنهمی  بهتر   حالتو  خیلی!  عجیبیه  چیز  ارگاسم  تجربه

 خودمو   با  رفتن  ور  هوس  میخوابید،  تختم  توی  بامداد  اینکه  از  بعد  شب  همیشه  اما



 جوری   همین  میپیچید،  سرم  توی  عطرش  که  شبا  از  بعضی  ولی  همیشه  نه!  میکردم

  چون.  نمیکنم  اعتراف  بهش  خودمم  پیش  حتی  که  چیزیه  این.  میشدم  حالی  به  حالی

  این   به  وقت  هیچ   تا   بمیرم  باید.  بکشم  خجالت  خودم  از  باید.  دارم  ترس   دارم،  شرم  ازش

 ! بامداد  و سکس به! بامداد و خودارضایی به! بامداد و ارگاسم به. نکنم فکر چیزا

. شهنمی  کم  میده،  رخ  شکمم  زیر  داره  که  اتفاقی  از  چیزی  خودم،  کردن  تحقیر  تموم  با

 جلوی   که.  …پاهام  بین  دستم  و  بامداد  سمت  رهمی  فکرم.  کنهمی  بدتر  حالمو  این  و

  منحرف   ای  دیگه  سمت  به  ذهنمو  باید.  کشممی  عمیق  نفس  چندتا.  گیرممی  خودمو

 …باید کنم،

  اگه   موقع  اون  تا.  میشه  تموم  کالسم   یک  ساعت  میز،  روی  میذارم  صبحانتو  سینی»

 « مووی فایل دی،  درایو. هست فیلم  تاپ لپ توی نبرد، خوابت

 !  قلبم خدا وای! نمیاد  باال نفسم خدا وای میزدم؟ دیدش فهمیده بیدارم؟ میدونسته

 :میگه باز بامداد و خورمنمی تکون

 «سرویس؟ ببرمت میخوای»

 :کنهمی خوری گه  وجودم تاریک نیمه

 تا  بشی  نزدیک  بهم  کافیه  من،  سری  بر  خاک   وضعیت   این  با  …ببری   بایدم  حتما  آره»

 !«پایین بکشم برات شورتمو رسما خودم

 : میگم بیچارگی با و میکشم سرم روی رو ملحفه

 !«نه»

 تا  میمونم  پتو  زیر  همونجا.  نمیدم   بهش  جوابی  ولی  میشنوم  رو  بامداد  خداحافظی

  می   جیغ   بلند  و  میارم  بیرون  پتو  زیر  از  رو  سرم  بعد.  رفته   بیرون  خونه  از  بشم  مطمئن

 ولی  کنه؛  آرومم  میتونه  لحظه  اون  تو  که  چیزیه  تنها  این.  میدم  فحش   خودم  به  و  کشم



  توی .  میرم  توالت  سمت  به   لنگان  لنگان  و  میام  پایین   تخت   از  تمام  بدبختی  با.  کنهنمی

  به   ریز  یه  فقط  خوردم  می  صبحونه  و  شستم  صورتمو  و  دست  که  لحظاتی  اون  تموم

 به   صبحمو  هیزی  بامداد  اگه   گرفتم  تصمیم.  شدمنمی   آروم  ولی  میدادم  فحش  خودم

 سلیطه  کمی   میتونستم  حتی.  حاشاست  دیوار  بلنده  که  چیزی.  کنم  حاشا  آورد،  روم

  خودم   به  کمی  فکر  این  با!  میده  جواب  جا  همه  و  همیشه  پارگی  پاچه!  دربیارم   هم  بازی

  و  برمیدارم  رو  بود  کرده  آماده  برام  بامداد  که  ای  صبحانه  مفصل  سینی.  میشم  مسلط

  به   که  ای  آشپزخونه  توی  میخوام  بار  اولین  برای.  میرم  آشپزخونه  و  پایین  طبقه  به

 خوشمزه  غذای   یه  دارم  دوست.  کنم  آشپزی  شده،   چیده  و  خریده  لوازمش  خودم  سلیقه

. نه  باشم،  کرده  آشپزی  آشپزخونه،  این  توی  فقط  که  خاطر  این  به  نه  بپزم  بامداد  برای

 درست  غذا  گرده،برمی  سرکار  از  که  بامدادی  برای  داشتم  دوست  همیشه  اینه  قضیه

 .کرد  بهم دیروز که محبتی همه اون از بعد و حاال بخصوص. کنم

  و   ماهی   بین  و   میکنم  چک   رو  غذایی   مواد.  فریزر   بعد   و  میندازم  یخچال  به  نگاه  یه

 اینکه   از  بعد  و  میشم  بکار  دست.  کنممی  انتخاب  رو  دوم  گزینه  ماهیچه،  با  پلو  باقالی

  تصویر   لحظات  اون  تموم  توی.  میرم  ماهیچه  پختن  سراغ  بکشه،  خیس  تا  میذارم  برنجو

 تشر  بخودم  ولی  کردممی  داغی  احساس.  شدنمی  دور  چشمام  جلو  از  بامداد  برهنه  بدن

  باید   آدم  نورا  قول  به.  شد نمی  متاسفانه  ولی  نکنم؛  رفتار  منحرف  یه  مثل   که  میزدم

 ! برسرم خاک! بودم کرده پیدا سوژمو من گویا که باشه،  داشته جق سوژه

.  بیارم   بامدادو  تاپ  لپ  تا  میرم  باال  طبقه  به  میارم،  اضافه  وقت  و   میشه  تموم  که  کارم

 باز  فیلم  گفت  میشه  نورا،  با  دوستی  یمن  به  ولی  ندارم  ای  عالقه  تلویزیون  به  خیلی

  قدیما .  میبینه  فیلمایی  چجور  بامداد  ببینم  دارم  دوست  خیلی   که  بگم  اینم.  شدم  خوبی

  فرق   قضیه  حاال  اما.  نداشتم  دوست  دیدنو  فیلم  کال   چون  دادمنمی  نشون  توجه  خیلی

  پریز   به  شارژرو  سیم  و  کنممی  وصل  لپتاپ  به  شارژرو  و  گردمبرمی  آشپزخونه  به.  میکنه



  خب   ولی   تره   راحت  هال  توی   مبل  قاعدتاً.  میکنم  روشن  تاپو   لپ  میشنیمو  همونجا.  برق

 . نیست عقالنی خیلی داغونم، پای این با اونم بیام، و برم هی بخوام اینکه

  this pc  وارد  دارم  قصد.  میندازم   دسکتاپ  صفحه  به  نگاه  یه  میشه  روشن  که  تاپ   لپ

 !...  کنهمی  جلب توجهمو چیزی یه که بشم

 ! بامداد  تلگرام

  قورت  دهنمو  آب!  میزنه  چشمک  بهم  بار،  تسک  روی  نخونده  پیام  کلی  با  تلگرام  آیکون

  میرم   و  میکشم  عمیقی  نفس. میترسم  میده  جولون  داره  مغزم  توی   که  فکری  از.  میدم

  فایل   سراغ  میرم  …میکنم  باز  رو  دی  درایو  میشم،  this pc  وارد   اول  …درایوا  سراغ

 … مووی

  و   تلگرام  آیکون  روی  برممی  رو  موس  گر  اشاره.  بیرون  میام  و   میکنم  کیلیک  کلوز  روی

 پیام  لیست  به  نگاهی.  میفتم  لبم  پوست  بجون   که  دارم  استرس  اونقدر.  میکنم  بازش

  شعر،   ادبی،  کاناالی  اکثرشون  میشم،  متوجه  پایین   میام  که  طور همون.  میندازم  ها

 توانا  آموزشکده  و  زنانه   انقالب  مثل  سیاسی  و  ورزشی  کاناالی  حتی  و  مجازی  کتابخونه

 نفر   هر  تلگرام  من  بنظر !  ببینی  رو  ادبی  بازهم  موسیقی،  های  گروه  میشه   بینشون...  و

 اکثرا   که  میبینم  دانشجوهاش  از  پیام  سری  یه!  نفره  اون  شخصیت  دهنده  نشون  کامال

 همه،  به  هم  بامداد  که  جالبه.  پرسیدن  صبح  کالس  تشکیل  به  راجع  بامداد  از  و  دخترن

  از   بیشتر  کسی  اگه  و  داده  تحویل  رو  «بله  بخیر،  صبحتون»  جمله  پسر  چه  و  دختر  چه

 …و میام پایینتر. رسیدمی پایان به مکالمه نمیزد، زر این

 ایست   قلبم  میشه  باعث  شده،  فرستاده  بامداد   سمت  از  که  پیام  آخرین  و  گلوریا  اسم

 .بکنه کامل

 عزیزم  میبینمت فردا-

 ! بامداد دقیقه ۲:۴۵ ساعت راس درست! بوس و قلب ایموجی یه با



 ست یقلبم ا  شهیکه از سمت بامداد فرستاده شده، باعث م   امیپ  نیو آخر  ایگلور  اسم

 کامل بکنه.

 زم یعز نمتیب یفردا م -

 بامداد!  قهیدق ۲:۴۵قلب و بوس! درست راس ساعت  یموجیا هی با

صفحه    یتو  رمیلرزه. م   ی. دستام م زنه یم   خ ی. دستام  شهی. سوزن سوزن م شهیسِر م   بدنم

  ی بدونم چ   خوامیروز گذشتشونو کامل بخونم. م  یامایباال که پ  رمی. اونقدر م اماشون یپ

 !اماشونیپ  هیسراغ بق  رمیبفهمم بعدش م   نویبده. ا  امویگفتن که باعث شده بامداد اون پ

 بود.   ایاز سمت گلور امیپ نیاول

 زم؟ یعز یسالم بامداد جان، خوب-

من اون موقع کجا    کنمیظهر فرستاده شده بود. دارم فکر م   قهیدق  ۲:۳۵ساعت    امیپ

 .  دمیند یبودم که بامداد رو در حال اس ام اس باز

 pm ۲:۳۵  ؟ی.. تو خوبزمیسالم عز-

 ی مرس-

 pm ۲:۳6    ستیدادم بگم، به مامانت زنگ بزن. حالش خوب ن امیپ

 pm 2:36شده؟  یچ-

  ۲:۳7شده!    یچ  یبپرس   دیجمع االن نبا  یاونم تو  ،یکه تو بهش زد  ییبا اون حرفا-

pm 

بازم از طرف خود    یبعد  امیشده بود؟ پ  ی! بعد از رفتن منم مگه بحث؟؟ ییحرفا  چه

 بود. ایگلور

 واقعا درست نبود بامداد-



 pm ۲:۳7هم بکنه مادراته.   یهم بگه و هرکار یمادرته هرچ گلبهار

طرف    ی کردم ب  یسع   دایآ  یکه زد، درست نبود. جلو  ییو حرف ها  دایرفتار مامانم با آ-

 pm ۲:۳8قرارم نبوده که ساکت بمونم!  یباشم؛ ول

 pm ۲:۳8تو درست بود؟  یاونوقت حرفا-

  ۲:۳9    ایبود اون حرف ها رو مامانم بشنوه گلور  ازین  یول  کنم؛ی نم  دییمن کارم رو تا-

pm 

بود؟ باورم    دهیجمع، توپ  یتو  یاز من دفاع کرده بود؟ بعد از رفتنم به عمه گل  بامداد

 ! شهی! باورم نمشدینم

 .خونمیرو م  ایگلور امیپ

ول  ستمین  یمن کس- بخوام دخالت کنم  به هرحال   یکه  بده.  گلبهارم حق  به  لطفاً 

 pm ۲:۴۱تفاوت     کمیرو کرده که مادرش.. حاال با  یهمون کار  دایمادرته. آ

 د یشا خونمیترو تند تند م  نییپا یامایکرده مگه؟ چرا من خبر ندارم؟ پ کاریچ مامانم

 کنم.  دایپ ینشون

  چ ی که مربوط به منه نه ه  هیزیچ  نیا  دایبه خاله مهسا ندارم؛ اما درمورد آ  یمن کار-

 pm ۲:۴۴   یا گهیکس د

شناسنامم   یاگه اسم مامانم تو  دیخاله؟ شا  گفتهینوشته خاله مهسا، به مامانم م   بامداد

صحبت دربارش   یکه حت   ی! به خاطر داشتنِ کسکردمینبود من اسمشو هم فراموش م 

درباره مامانم پرس و جو کنم رو نداشتم.   نکهیوقت جرات ا  چیسخته. من ه  کمیغدقنه،  

 .شدیباهام برخورد م  ،یبه طرز بد شهیچون هم



بامداد ناراحت   امیبعد ارسال شده بود. انگار که از پ   قهیپونزده دق  بایتقر  ایگلور  امیپ

فورا   شیقبل  یها  امیاومده که بالفاصله و برخالف پ  شیبراش پ  یکار  نکهیا  ایشده و  

 جواب نداده.     

  ی زنگ بزن، مرسلطفاً به گلبهار حتما    ی. ولیدونیهرطور خودت صالح م   زمی باشه عز-

۳:0۱ pm 

فرستاده   یا  گهید  زیچ  چیقلب بدون ه  یموج یا  هیقلب و بامداد هم فقط    یموجیا   هی  با

 و...   ندازمیبخونم. مغزمو بکار م   امارویپ  هی بق  نکهیظهرشون بود. قبل از ا  یامایپ  نایبود. ا

رد و بدل    امایپ  نیبامداد نشسته بودم ا  زیم   یکه من رو  یهمون موقع  قایدق  ادیم   ادمی

درصدم فکر   هی  یحت  یول  دنیشنیرو از لپ تاپ م   ییشنایفکی نوت  یصدا  ادمهیشده.  

 تلگرام باشه.  شنیکیفینوت یکه صدا کردمینم

 نی. چقدر ا شه یشب! باورم نم  مه ین  ۱۲بود، اونم ساعت    ایبازم از جانب گلور  یبعد  امیپ

  …هَوَله! اه کهیزن

 . عن خانم. دهیم  امیپ  قهیکنه دم به دق مثل

 am ۱۲:09 ؟ی داریب-

ارسال شده. فکر کنم بعد از شام خوردنمون و بردن   am  ۲:۱۵بامداد ساعت    جواب

 من به تخت خواب. 

 am ۲:۱۵خواب بودم.   دیببخش-

بامداد جواب   نهیافتاده که بب  یگوش  یمثل اختاپوس، رو   ارهیپت  کهیزن  شهینم  باورم

آخر   امی. استرسم بخصوص بعد از پکشمیم   یبفرسته. پوف  امینه که فوراً براش پ  ای  دهیم 

 .خونمیم  اماشونویو پ کنمیشده! عرق نشسته پشت لبم رو پاک م  شترمیبامداد ب

 جواب داده بود: ایگلور



 am ۲:۱6بخواب   ریدادم. بگ امیپ روقتینه تو ببخش، د-

 am ۲:۱6شده؟   یز ی.. چدارم یب-

 am ۲:۱7  م؟ینی بب گروی همد میتونیم  ه؟یفردا کالسات چجور-

 am ۲:۱8کالس دارم.   ازدهیساعت ده وقتم آزاده، -

 .دهیبعدش رس قهیپنج دق ایگلور امیپ

 am ۲:۲۳ ه؟یمیکالست چه تا نیمتاسفانه ساعت ده من کالس دارم. آخر-

 am ۲:۲7شده؟   یزیچ-

 am ۲:۲7  می حرف بزن  مینیبش دایدرباره تو و آ خواستمیم -

 am ۲:۲7چرا؟ -

  دوباره  گرفتم  تماس  شب  …خونه توئه  دایآ  گفتیم   زدم،ی امروز با عمه خانم حرف م -

 am ۲:۲9مونده   شتیشب پ داآی گفت  خانم، عمه با

مگه   یعمه ماه  گمیخونواده به عمه خانم معروفه. فقط من بهش م   یتو  یماه  عمه

همه   بایکنه. مثه آقا گفتنم به بامداد که اون موقع ها تقر  دیبخواد، ازم تقل  یکس  نکهیا

 آقا. گفتنیبچه ها بهش م

 am ۲:۳0  ه؟یمن چ شی پ دایمشکل موندن آ-

 am ۲:۳0  ستی بامداد من قصدم اصال دخالت کردن ن نیبب-

  ش ینصف شب به آب و آت  ینجوریخودتو ا  یخدا پس دار  ینده خانم. محض رضاج

 پشت سر هم داده:  امیچندتا پ ؟یزنیم 

 am ۲:۳۱تموم بشه بنظرم   یفیبالتکل نیا دیبا یول-

 



 :گمیم  بلند

 تو چه آخه؟« »به

 am ۲:۳۱  دیزنیبه خودتون صدمه م  دی شما دوتا دار-

 گم یم  یشتریو با حرص ب بلندتر

 رو سَنَنه اختاپوس؟« »تو

هنوز که    دایآ  یبرا  گفتیقبول.. عمه خانم م   ،یتو شوهرش  یبزرگ شده. اوک   دایآ-

 ۲:۳۳آخه؟   ادیواسه زن شوهردار خواستگار م  ایدن ی. کجاادیهنوزه داره خواستگار م

am 

با   شبید  یعنیچه برسه به بامداد!    ذاره،یبد م   ریمنم تاث  یرو  یحت  ایگلور  امیپ  نیا

 فکر کرده؟ یخودش چ

 am ۲:۳۳  یهست یاز دستش عصبان دونمیم -

 am ۲:۳۴  یکن هشی تنب یخوایم  دونمیم -

 am  ۲:۳۴. اونم گناه داره  ست یراهش ن نیا یول-

 am ۲:۳۵بکنه   زندگی بذار  …دختر جوونه هی-

زندگرهیم   نفسم دارم  من  نفس    کنمیم   ی.  دارم  واقعا  هست  بامداد  که  االن  االن. 

م   یهرکار   دیکنه. بذار   همیتنب  دی. بذار کشمیم  انجام بده. چرا   کنهیکه فکر  درسته 

از سمت بامداد ارسال شده، اونم شش    ی بد  امیپ  بالخره  د؟یداریدست از سر ما برنم

 بعد. قهیدق

 am ۲:۴۱کم آوردم   یواقع یکنم؟ خودم به معنا کاریچ یگیم -

 کرد.  افتیدوتا جمله بامداد در  نیاز ا شهیرو م  یو درموندگ صالیاست کامال



 نوشته بود. ایگلور

 am  ۲:۴۲.  میکنی فردا راجع بهش صحبت م  ایب-

 am ۲:۴۴باشه  -

 am ۲:۴۴فردا  نمتیبیم -

 جوابشو داده  طورنیبوس و قلب! بامدادم هم یموجیا با

 am ۲:۴۵  زم یعز نمتیبیفردا م -

 بوس و قلب! یموجیا با

منظوره،   یگذاشتنش همه ب  یموجیگفتنش و ا  زمی که عز  دونمی. م شناسمیم   بامدادو

..  جدایی  و  خودش  و   من  …خودش  و  من  درباره…که بره درباره  که..   تونهینم  …تونهیاون نم

   تونه؟یم  تونه،ینم

 ! دم یدادن به خودمم ر  یدواریام   ی. من تودونمینم  دم،یم  یدواریدارم بخودم ام   دمیشا

رو  تونمینم از  نم  یچشمامو  کنم.  لپتاپ جدا  رو    ی حت  تونمیصفحه  تاپ  لپ  صفحه 

 ! استی اونم قرار بامداد با گلور چرخه،یم  زیچ هیسرم  ی. فقط تونمیبب

راجع به جداشدن من و بامداد   خوادیطور استنباط کردم که م   نیا  ایگلور   یحرفها  از

که    یباشه! وقت  تونهینم   یا  گهی د  زیچ  چ ی. هستین  یا  گهید  ز یچ  چیصحبت کنه. ه

که   یبه خواستگار اومدن من، وقت  کنهیکه اشاره م  یکنه« ، وقت  ی»بذار زندگ  گهیم 

 …وجود داره جز یا گهید لی دل هچ زنه،یم  نهیداره سنگ منو به س نقدریا

! جمله باستیزن واقعا ز  نی. اندازم یو به عکس خندونش نگاه م   کنمیباز م   لشویپروفا

. چقدر  فتنیحسادت به جون قلبم م   ی. سوزنا چرخهیسرم م   ینورا تو  ان«ی»بهم م 

 درد داره! 



هستن؟ دهنم از استرس،    گهیاالن با همد  ی عنیشده!    کی. تازه  ندازمیبه ساعت م   ینگاه

م  گز  گز  بدنم  تموم  شده.  ول  خی.  کنهیخشک  خ  یزدم  نشسته،  عرق  بدنم  . سمیرو 

 .ادیبدنم، از کجا م  ستمیهمه تناقضات س نیا فهممینم

ام.    ی . عصبچرخمی آشپزخونه دور خودم م   یکنم. تو  کاریچ  دیبا  دونمی. نمشمیم   بلند

م   میگر  طهیرگ سل با کنهیقلنبه  موبا  دی.  بزنم.  بامداد زنگ  موبا   لمیبه   لیکجاست؟ 

از د   میکوفت تو  هی   روزیکجاست؟  نگرفتم.  کدوم    فمیبود. خب ک  فمیک  یبارم دستم 

 ! ه؟ یقبرستون

اتاق بامداد   رمی. م بهیخودمم عج  یکه برا  کنمیحرکت م   یلنگ، چنان سرعت  یاون پا  با

فقط    ی. عصبستی هالم ن  ی. تونییطبقه پا  گردمی. برم کنمینم  دا یپ  فمیاز ک  یاثر  یول

حروم کردم. اونقدر اعصابم    یاز وقتمو الک  قهیاآلنم ده دق  نی. تا همچرخمیدور خودم م 

 هیبخاطر    کردمی. فکر نم دمیبلند فحش م   یو با صدا  کشمیکه موهامو م   ختهیبهم ر

 کنم! یاحساس درموندگ نقدری روز ا هی لیموبا 

تلفن    دنیکردم که با د   فیو انواع و اقسام فحشارو رد   ستادمیوچهارچوب در هال ا  یتو

و شماره بامداد رو    رسونمیرو بهم دادن. با سرعت خودمو به تلفن م   ایخونه، انگار دن

 شده.  شترمیب چی. استرسم فروکش نکرده که هستی. حالم اصال قابل درک نرمی گیم 

 :چهیپیگوشم م  ینوازش تو نگران بامداد مثل یچهارم، صدا بوق

  …دا؟یالو آ-

 

 : زنمیحال بد صداش م  با

 آقا -

 :شه ینگرانتر م  بامداد



 زم؟ یشده عز  یزیجانم؟ چ-

. بغضمو پس رمیگفتنت بم   زم«یاون »عز  یقربون اون »جانم« گفتنت بشم. من برا  من

 : گمیو م  زنمیم 

 ؟«کجایی …نشده یزیچ »نه

 :کنهیم  رییو مخاطبش تغ شهیو بعد صداش دور م  کنهیمکث م  یلحظه ا بامداد

 جان!« ایلحظه گلور هی»

 : شمیم  ی. عصبادی. خونم به جوش م استیبا گلور پس

 ی اختاپوس رفت  کهیخونه تنهام اونوقت تو با اون زن  یمن تو  رون؟یب  یرفت  ایگلور  »با

 رون؟« یب

 :دهیجواب م  یمکث طوالن هیبعد   بامداد

 « یاریب نییکلمات شأن خودت رو پا نی با ا یکه بخوا ستیجان اصالً درست ن دای»آ

 :گمیبه جاش م  ی بگم شأن به تخمم ول خوادیم  دلم

 رون؟«یب یباهاش رفت »چرا

 :گهیم  یوصف  رقابلینرمش غ با

 داشته باشه«  ی رادیا کردمینم »فکر

 :زنمیو با حرص لب م  بالفاصله

 خونه«  ایاالن ب نیداره! هم رادیهم ا ی لیداره، خ رادیا »خب

سرم و بلند  یتو ندازم،ی. صدامو م رمیبگ شیآت شهیباعث م  نیو ا  گهی نم یزی چ بامداد

 :گمیم 



 خونه« ابی … گفتم؟  یچ یدی»شن

 .شه ی سرد م  لحنش

 «…نزن »داد

 

 :دهیو ادامه م کنهیم  یمکث

 تا حاال رفت و آمد من برات مهم شده؟« یک »از

 آرومم کنه:   تونهینم  ی چیکه ه  امی. اونقدر آتشزنمینم  خیکالمش    ی. از سردارمینم  کم

 !« کننیم  یاظهار نگران اماشونیپ یوقت تو یدوروبرت وقت و ب یکه زنا یوقت »از

اعتراف کنم، چون کارم به شدت    اماشیبرسه که به خوندن پ  نجایبه ا  خواستی نم  دلم

 .دمیترکیم  گفتمیاگه نم یزشت بود؛ ول

 !«یمنو چک کن یامایاصال درست نبود که پ »کارت

 ...« یِزندگ یدلواپس درسته که دماغشو تا ته فرو کرده تو یاون بانو »کار

 نمیچرا؟! هم  دونمیو نم  تونمینم  …ارمیجمع اول شخصو به زبون ب  ریاون ضم  تونمینم

 .کنهیم  یانگار بامدادو جر

  ی که انگار برات مهمه ول  یکنیرفتار م   یجور  هی  یدار  کنمیشد! چرا فکر م   »جالب

 !« ستین

نبود   یلحن گفتنش اصالً سوال  ی»چرا« شروع کرد؛ ول  یدومشو با کلمه پرسش  جمله

 ادا شد! یدر واقع کامالً خبر

 اد یبامداد ب  خوامی! االن فقط م ستین وقتش نبحثو االن ادامه بدم. اال  نیا  خوامینم

 :دمیدستور م  نیهم یخونه. برا



 خونه« ایاالن ب نیهم …ای»ب

 گه؟ ینم یزیچرا چ زنه؟ینم یحرف چرا

 . شمی بزنن، منفجر م  گندش

گم و گور  یجور ه ی رمویبرام، م  ینیزتریبه جون خودت که عز  ،یایاالن ن نیهم »اگه

 از من به گوشت نرسه!«  یوقت اسم چیه گهیکه د شمیم 

 :شنومیخفه شده بامدادو م  یصدا یمکث نسبتا طوالن هی بعد

 خونه« امی»م 

 ! کنهیم  زمی که فر هییجمله بعدش همون درجه از سرما  یول کنمیم  ذوق

قطع   ویبعد گوش  و   روشن کنم!«  فتویتکل نکهیمسخرت، بخاطر ا  دینه بخاطر تهد  ی»ول

 ! کنهیم 

. مغزم  نمیشیحرکت م   یتلفن ب  زیهمونجا کنار م   قهی. چند دقدمیم   رونی آروم ب  نفسمو

نم مغزم گکنهیکار  ا  جه،ی .  مغزم  تو  یادی ز  یزای روزا چ  نیهنگه.  نگه   یرو  خودش 

 بتونه از شرش خالص بشه! نکهیداشته بدون ا

 کنم یم   ی. سعبرنیکنم. پاهام منو به آشپزخونه م   کاریچ  دیندارم که با  یا  دهیا  چیه

  ا ینگاه کردن به صفحه چت گلور  دونمیکنم. م   یریاز نگاه کردن به صفحه لپتاپ جلوگ

جهت،    نیرو ازشون بخونم. از ا  یشتریب   یامایوسوسه بشم و پ  شهیو بامداد باعث م 

درست کردن و خودم رو با    ذارمیکردن. آب برنجو م   یبرم سراغ آشپز  دمیم   حیترج

 .  کنمیساالد مشغول م 

کرم خوندن چتا همچنان در باسن مبارک در حال   یول  شهیکردن ساالدم تموم م   خرد

برم. اگه بمونم بازم   اطیتا به ح  شمیقابلمه و بلند م   یتو  زمیری وول خوردنه! برنجو م 

م گلور  کنمیشروع  بهم دهن کج   یرو   ایبه خوندن چتاشون. عکس  لپتاپ    یصفحه 



ک  ی من حت  کنه،یم  بودم. هربار  نبسته  م   هعکسشم  تاپ  لپ  به صفحه    فتادیچشمم 

 چشمو قلبم.  یتو رفتیخندونش مثل خار م  یبایز ریتصو

پک.   هی  یکرده حت  گارینخ س  هیهوس    بی. دلم عجکنه ی راستم به شدت درد م   یپا

 فتمی. راه م نه یسنگ  یلیآشپزخونه خ  ی. فضاشهیاضافه م   میموردم به اعصاب خورد  نیا

 . اره یبتونه سرحالم ب یآزاد کم یهوا  دیبرم، شا اطیتا به ح

. خودمو فمهیک زش،یرخت آو یکه رو نمیبیم  یا ستادهیا ی. جاکفششمیراهرو م  وارد

 . کنمیم  داشیو خداروشکر پ  گردمیم  می. دنبال گوشدارمیو برش م  رسونمیبهش م 

.  لرزونهیم  نمویدست و س  برشیکه و  چسبونمشیم  امنهسی  به  …من  زی عز  لیموبا  آه،

  گه ی خونه باغ د  رمیکه بهش گفتم م  روزی. نوراست. از دندازم یم   لی به صفحه موبا  ینگاه

 قراره پاره بشم! کنمیحس م  یچرا ول دونمیبهش زنگ نزدم. نم

الو، انواع و اقسام فحشا به سمتم روونه    گمیم   نکهیکامال درسته، چون به محض ا  حسم

بره و بخندم. نورا    ادمیحال بدم    شه،یکه باعث م   هی جور  هی. حرص خوردن نورا  شه یم 

م   یبا خنده من عصب  تکرار  دوباره فحشاشو  قبل  از  تو  کنهیتر  من  م   یو  : گمیدلم 

  کنه«یآدمو شاد م  وحکه با فحشاشم ر یقیاون رف ی»سالمت

 :پرسهیم  شه،یموم م که ت راهاشیو ب بد

 ؟« یخونه بامداد  ؟ یجنده پول یی»کجا

 . کنمی م  تعجب

 ؟«یدونیاز کجا م  »تو

 

 :کشهیم  غیج



خارکمبه قرار بود بعد از رفتن خونه بابابزرگش بهم زنگ بزنه و خبر   هیکه    ییاونجا  »از

و خونه   ستی اونجا ن  گنی خونشون بهم م   زنم یزنگ م  …زنهی م   بشیغ  یشده ول  یبده چ

و چهار ساعت،   ستیو بالخره بعد از ب   زنمی بار به خودش زنگ م   ستی شوهرشه. بعد دو

که دوستش تا    شوهری  …واقعا خونه شوهرشه  بله،  شهیو معلوم م   دهیم   شویجواب گوش

 از وجودش خبر نداشت.« شیدو روز پ

ماال  نگرانم شده که زنگ زده خونه و احت  یحساب  زنمی. دلش چقدر پره! حدس م خندمیم 

 : ده یکنجکاو تا بدونه چرا من خونه بامدادم! پر از حرص ادامه م  یکل

 اونجا« امیبده ب »آدرس

 نجا؟«ی»ا

 اره«یخشتکتو به سرت بکشم پت امیب خوامیم  »آره

نورا هم گوش   یبه غر زدنا  کنمیطور که کارامو م تا همون  رمی طرف آشپزخونه م   به

 بدم.  

 !«یخونه عمه ماه گردمیبعد از نهار دوباره برم   …نجایا یایب خوادی»نم

 صداش معلومه که وا رفته. از

 نتون؟« یدرست نشده ب یمسخره؟ مگه همه چ یچ  یعنی»

 : پرسمیو خونسرد م  آروم

 شده؟«یدرست م  دیبا ی»چ

 صداش معلومه که وا رفته. از

 نتون؟« یدرست نشده ب یمسخره؟ مگه همه چ یچ  یعنی»

 : پرسمیو خونسرد م  آروم



 شده؟«یدرست م  دیبا ی»چ

 :زنهی. داد م شه یم  یعصب دوباره

مگه تو خونه بامداد   شبید  …دایمنو حرص نده آ  نقدریا  .. داینزن آ  یبه خنگ  »خودتو

 ؟«ی دینخواب

 ن؟«یمگه باهم سکس نداشت  خب،»چرا

تو  خم از  آبکشو  تا  بودم  ا  نتیکاب  یشده  با  که  رو  نیبردارم  آبکش   یجمله دستم 

رو بپرسه؟    یسوال مزخرف  نیهمچ  دیفکر کرده؟ چرا با  ی . نورا با خودش چشه یخشک م 

 .شه یم  نیسنگ نمی! سزنهیم  یبیجور عج هیسکس؟ اونم سکس منو بامداد؟ قلبم 

 ن؟« نکردی سکس باهم …توام »با

 :زنمیلب م  آروم

 هال!«  یکاناپه تو یو بامداد رو دمیتخت خواب یمن رو »نه،

 :دهیو فحشم م  کنهیم  غیج غیج دوباره

 !«یتختش نگه دار  یمردو رو هی یتو سرت کنن که عرضه ندار »خاک

 :گمی م  مظلومانه

 کاناپه بخوابه؟« یمگه من گفتم بره رو »خب،

 ؟«ینداشت یتو مشکل دیخوابیتخت م  یاگه رو یعنی»

!  چهیشکمم بپ  یدلشوره تو  جوری  ایاسترس،    هیشب  یزیچ  هی  کنهیم   یکار  سوالش

  ی حرفا  پرسه،یم   یبیعج  یسواال  دای. حالم واقعا گند شده. نورا جدفهممیحالمو نم

 دونمی. نمگزمی. لب م کنهیم   جادیمغزم ا  یرو تو  یقمردرعقرب  ی . چالشازنهیم   یبیعج



اون موقع   نکه ی. فقط امید یخواب  گهیجوابشو بدم. منو بامداد قبال هم کنار همد  دیبا  یچ

 من دوازده سالم بود! 

 :کنهینورا گوشمو پر م  یعصبان یصدا

 «یسمت خونه عمه ماه امیبده منم ب ام یپ نیهروقت حرکت کرد جواب نده..  »باشه

 !تق

  میزندگ  یول  دونمی. نم کنمی فکر، برنجو آبکش م   یقطع کرد. سر در گم و تو  ویگوش

که دارم   یدیحس کنم. راه جد  تونمیکامال م   نوی! ارهیم   شیداره برخالف انتظارم پ

 . دهیبهم نم ریمس نیاز ته ا یباز دید چیو ه کهیتار زنم،یتوش قدم م 

. دلم میسراغ گوش  رمیجور فکر درهم م   ک یو با هزار و    ذارمیقابلمه م   یرو رو  ی کن  دم

و   کنهیولم نم  زی. اون جا هم کرم عزرمیم  نستاگرامیا  ی. توخوادی فرار کردن م   یکم

فالو بکنمش.   ترسمیدرواقع م  یعنی.  ستمی . جزو فالوراش نزنمی به صفحه بامداد سر م 

م   رو خداروشک   ست ین  تیویپرا  جشیپ اشتراک   یمطالب   شهیهم  تونستمیمن  به  که 

کپشن شعر    یدختر و تو  هیاز    یگذاشته. عکس تار  دیرو بخونم. پست جد  ذارهیم 

م  »دوستش  نگاه  دارمیشبانه  دقت  با  دختر  عکس  به  شده.  گذاشته  شاملو  از   *»...

مجموعه   کیاش. انگار  صفحه   یبودم تو  دهیرو د  یتار دختر  ی. قبال هم عکساندازم یم 

 یعکسا  ن یا  یول  کنهی س رو ذکر م اسم عکا  شهیعکسا. برام جالبه، بامداد هم  نیا  بودن

مجموعه عکس    نی همه ا   یکه تو  یزی. چست یکدوم اسم عکاسشون مشخص ن  چیتار ه

بودنشون، معلوم نبودن چهره دختر و کپشن   دیو سف  اهیمشترکه، تار بودن عکس، س

تخته! بنظرم    یدختر خوابه و رو  ادیم نوشته عاشقانه ست. عکس امروز بنظر    ایشعر  

 … انگار …ادیآشنا م 

  رفتم یم   دیامروز با  …ی! وا پرهیرنگم م   یاسم حاج آقا غفور  دنی. با دخورهیزنگ م   میگوش

 :دمی. جواب م شمی. هول شده، بلند م یکتابفروش



 ن؟«یخوب …ی حاج »سالم

 :کنهیمهربونش آرومم م  یصدا

 !«ی نگرانت شدم. خبرم نداد یومدی دخترم. ن  »خداروشکر

 .  رمیگ یراستمو باال م  یپا دمویم هیتک زی. کمرمو به م گزمیلب م  شرمنده

 سر کار!«  امیحواسم نبود اطالع بدم امروز نم  …دهید  بیپام آس  کمی  …یحاج  »شرمندم

 :سه میپرشده  نگران

 با خودت« یکرد  کاریشده؟چ ی»چ

 توروخدا« دی ببخش …امی. فردا حتما م ده یبر شهیبا ش »پام

کال تنبل    رهیمدت سر کار نم  هیتنبلم کرده. آدم که بعد    رفتمیکه سرکار نم  یمدت  اون

 رفت خبر بدم. ادمی یشده حال و روزم.حت نیاالن هم قایبعدش. منم دق شهیم 

  ی . بقدرکنهی م   یسالمت   یو برام آرزو  ست ین   یازین  گهیبهم م   ییآقا با خوشرو  حاج

. کنمیم   ی. خداحافظنیزم   یآب شم و برم تو  خوادیکه دلم م   کنمی احساس خجالت م 

 :پرسهیکه م  شنومیاز پشت سرم م  ییکه صدا ندازمیم  نییسرمو پا

 ؟« یریسر کار م  »تو

گره کرده، در آستانه در آشپزخونه،   ی. بامداد با اخماچرخمیو با ترس م   کشمیم   ینیه

 چشم دوخته به من.  

 « نباشی خسته  …س.. سالم آقا …»س

 :کنهیبا حفظ اخمش، خشک و سرد سوالشو تکرار م   بامداد

 ؟ یری تو سرکار م  دمی»پرس

 : »بله« گمیو م  ندازمیم  نییپا سرمو



 ست؟«ین یکاف  شهی م  زیکه هر ماه به حسابت وار  یپول »چرا؟

 :گمی و م  ارمیترس سرمو به ضرب باال م  با

هم پس   کلی  تازه  …از خرجمه  شتربی  …ممنونم بخاطرش   …ادهیهم ز  یلخی  …آقا  »نه

 انداز کردم!«

 کامل. شهی و وارد آشپزخونه م  ادیقدم جلو م  کی

 سر کار؟« یریکه م  هیمشکل چ »پس

 : دمیبه جون پوست کنار ناخنمو من من کنان، جواب م  فتمیم 

از    خرم،ی.. م خیش.. شما م   یب.. برا  یزی ا.. اگ.. اگه چ  …خواستمی.. م می  …آخه  …»آ

 پول خودم ب.. باشه«

. شهیحالت نگاهش نرم تر م   یول  شهیکم نم  شیشونیپ  یذره از گره کور رو  هی  یحت

شده به من. خودم شروع    رهی. فقط خپرسهینم  ی ول  کنم، ی منتظرم ازم بپرسه کجا کار م 

ا  حیتوض  کنمیم  م   نکهی دادن  آقا غفور  کنمیکجا کار  از حاج   یو آدرسش کجاست. 

نازن   گمیم  و  محترم  مرد  مقابل  ه ینیکه  در  نشون   یاکشنیر  چیه  بامداد.  از خودش 

اخمالود    گهی! خوشحالم که دکنهیتفاوت نگام م   ی. اخمش باز شده و حاال بدهینم

نفرت    یحت   ای  تیداشتن، مثل عصبان  یحس   هی  شهی! همهیجواب منف  کنه؟ینگام نم

 قطعا نه.   ه؟ینشونه خوب نی! اهی تفاوت یبهتر از ب یلیخ

قدم عقب    هی  دهی. ترسخشمیجلو و من منتظر توب  ادیهمون صورت سرد و خشکش م  با

 .  هی اراد ریبامداد دست بزن داشته باشه ها نه، حرکتم کامال غ  نکهی. نه اذارم یم 

اصال   ستادمیکه من ا  ییجا  نیسمت لپتاپ. صورتش از ا  رهیم   میو مستق  ادیم  بامداد

ن خودش چستی مشخص  با  م   ی.  تصو  کنه یفکر  که  رو  ای گلور   ریاالن  صفحه   یرو 

دهنم   کیانگشت شستمو نزد  کنه؟یراجع به من فکر م   یبا خودش چ  نه؟یبیلپتاپش م 



. کنمیدهنم حس م   یخون رو تو  طعم .  کنمیپوست کنارشو م   یشتریو با شدت ب  برمیم 

صفحه چت رو هم ببنده   خوادی که م   ی. درست زمان بندهی رو م   ایبامداد عکس گلور

 :رسهیم ایاز طرف گلور یام یپ

 خونه؟  یدیرس-

  کنن ی. انگشتاش که شروع م نمیاکشن بامداد رو بب  یتا ر  مونمیمنتظر م  دیو نام   ی عصب

. سه ینوی. کلمه بله رو م رهیگی. دلم درد م شهی. دلم، خفه م رهیمیکردن، دلم م   پیتا

 ا یزده گلور  یصفحه چتشون با رنگ آب  یباال  نمیباشه که بب  نیبدتر از ا  تونهینم  یچیه

اون   امیمن منتظره تا پ  یشه که بامداد جلوبا   تونهی م   یچ  نی ! بدتر از انگ یپیتا  زیا

 برسه تا جوابشو بده!  تهیاختاپوس عفر

 که زدم خوب فکر کن ییبه حرفا -

 … به بامداد گفته؟ درباره یچ ؟ییحرفا چه

 :کنهیم  پیبراش تا  بامداد

 .زمی باشه عز-

 شه؟یاون کارو بکنه؟ چرا حالم بد م   …خوادیبامداد واقعا م   …خوادیم   یعنیباشه؟    نوشت

 ندارم؟  یتا مردن فاصله ا کنمی چرا احساس م 

و لپ تاپو خاموش   رونیب  ادیکه بامداد از صفحه تلگرام کال م   پهیدرحال تا  ای گلور  دوباره

 ! کنهیم 

  داره ی. لپتاپ رو برم ادیم  شیگوش  شنیکیفینوت  ی. صدامونمیو هوا معلق م   نیزم   نیب

 ! شه یاز آشپزخونه خارج م  یو بدون کلمه ا

 ! تلپ



 ی . جاذبه استین   یی صدا  چی. هرهیخال فرو م   یتو  زی. همه چشمیولو م   نیزم   یرو

و درون.    رونی. از بادی . از همه ور بهم فشار م ستی ن  یی. روشناستین  یژنی . اکسستین

  ی تمام اندام ها  نکهیبه ا  هیشب  ی. حسدهیبه منفجر شدن بهم دست م   هیشب  یحس

ها  میدرون ذره  به  قراره  بترکه.  ن   لیتبد  یمولکول  زیر   یقراره  قراره  بشم.   ستیبشه. 

 … قراره

 :گمی. مرتب به خودم م شمی. بلند م ام یب رونیاز خال ب شهیباعث م  یزیچ یصدا

 دا«یآ شهی درست م  …دایآ شهیدرست م  …دایآ ستین یز یچ …دایباش آ »آروم

دست از سرم   کنه،ی چت م   تهیاتاقش داره با اون عفر  یاالن بامداد تو  نکهیفکر ا  یول

 یچا  ینی. سزم یریم   یبامداد چا  یسماور و برا  یپا  رمیلرزون م   ی. با دستادارهی برنم

.  شمیدر بزنم وارد م   نکهی. بدون ارمیاز پله ها با درد باال م   یو به سخت   دارمیرو برم 

دستم،   یتو  ینیمن و س  دنی. با د کنهیز مبا  رهنشویپ  یاکه داره دکمه ه  نمشیبیم 

 ن ییپا  ادیصبر کنم تا خودش ب  تونستمی با همون لحن سردش. م   یول  کنهیتشکر م 

.  ستمیایو م   ذارمیم   زی م   یرو رو  ینیخودم به مسلخ گاهم اومدم. س  یمن با پاها  یول

. منتظرم  ارهیب  زبونکه ازش حرف زده رو به    یفی. منتظرم اون تکلادی منتظرم به حرف ب

. منتظرم  اره یرو در م   راهنشیو مکالمشون بپرسم. منتظرم و پ  ایتا بعدش بتونم از گلور

شلوارشو    پی. منتظرم و زکنهی. منتظرم و دکمه شلوارشو باز م اره ی رو درم   رپوششیو ز

 …. منتظرم وکشهیم  نییپا

 د ی من نبا  یچشما  یول  دیاش نگاه کنم. نبابه بدن برهنه  دی. نباندازم ی م   نییپا  سرمو

شدن که سال ها در برهوت موندن. بدون    یآدم   هیمن شب  ی! چشماشه ی نم  شونیحال

من ذره ذره پوست برهنه بامداد رو مثل آب سر    ی. چشمانینشهم   یآب، بدون غذا، ب

 بشن.  رابیس  نکهیبدون ا کشن،یم 



  ه یبامداد مثل    یممنوعه، ول  گاریکه براش س  یسرطان  ماریب  هیمن شدن شب   یچشما

 براش لذت بخشه!  گارینخ س

م   یچشما ا  دوننی من  با  بامداد ممنوعه  به  از   کشهی احوال دست نم  نینگاه کردن 

 ! حوا خود من هستم! فهممیاش! حال حوا رو من م ممنوعه

که برهنه   ی قتاونم و  کنم،یدارم نگاهش م   دونهیم   نکهیذره از ا  کی  ی ذره، حت  کی

داره   نقدریقلبم نه! چرا قلبم ا  یبرا  یول  بهیمغزم عج  ی. براکنمیست، احساس شرم نم

 ! فهممشی ..! نمدونمی! نمکنه؟یرفتار م  بیو غر بیعج

  اون نه!  یول کنمیسمت من. نگاهش م ادیو م کنهیتنش م  یبلوز و شلوار راحت بامداد 

باز م   شی دیالتماس نگاه خورش  یلبام برا . اد ینم  رونیازش ب  ییصدا  یول  شهیاز هم 

 هیبه طرف کتابخونه. چندتا کتاب،    دارهی و قدم برم   چرخهی. م داره ی رو برم   یچا  وانیل

 !رونیاز اتاق ب رهیداره. م یورق کاغذ آ چهار و خودکار برم 

 ذارن یدل کوه م   یکه تو  تینامید  یحرف بزنه! رفتنش مثل دسته ا  نکهی! بدون ارفت

 منفجرم کرد. خردم کرد.  کنن،یو منفجرش م 

 ی تا به آشپزخونه برم. بامداد تو  رونیب  امیاز اتاق م   یچارگیو با ب  دارمیرو برم   ینیس

. به آشپزخونه  سه ینویکاغذ م   یرو  یزی. همزمان چنوشهیم   شی هال نشسته و از چا

و بلند   نمیس  یتن نشسته رو  نیبا وزن چند  یزیچ  هینهارو آماده کنم.    زیتا م  رمیم 

 . شه یحجم بار له م  نیا ر ی. داره ز خورهیام داره ترک م  نهی! سشه ینم

 ی رو  کنمیم   ی. سعرسهیبردارم. قدم بهش نم  سویتا د  کنمیباال رو باز م   نتیکاب   در

از    خوادی. دلم م کنمیم   ی. آخچه یپیکف و ساق پاهام م   یدرد تو  یپنجه بلند بشم ول

ن  هی بلند گر  یبکشم و با صدا  غیدست خودم ج   دیکنم شا  هیدارم گر  ازیکنم. واقعا 

کم بکنه. اشکام تا پشت    امنهیس  یرو  افتادهکه مثل بخت    یکوفت  نیاز وزن ا  یزیچ

 …. اشکام چکنیم  نیی. اشکام پاانیپلکام جلو م 



از کنارم رد م   یدست از داخل کاب  سیو د   شهی مردونه  جلوم    سوی. د دارهیبرم  نتیرو 

ماهه؛ همونقدر لذت بخش    یوسط د  دیخورش   یحضورش مثل گرما  ی. گرماذارهیم 

دوباره بره!    خوامی. نم شمی . متوجه رفتنش م شمیو همونقدر کوتاه! متوجه حرکتش م 

نم. ک  یو سرما زندگ  یکیتار  یدوباره تو  خوام یبامداد دوباره از دست بدم. نم  خوامینم

 کنم.  یزندگ دی بدون خورش خوامینم

 : گمی سمتشو با بغض م  چرخمیسرعت برم  به

 کن آقا«  »بغلم 

 بهم.   زنهیروحش زل م   یسرد و ب  یطرفم و با چشما  گردهی به منه. با مکث برم   پشتش

 !«رشیو بگ ایب »خودت

قدم مونده بهش برسم، خودمو   هیو هنوز    زنمی لنگ م   ،یحس بد  ایخجالت    بدون

م  تنه  یبغلش. جور  ی تو  کنمیپرت  به عقب هول داده م که  سر جاش    یول  شهیاش 

که آغوش نصفه    ستیکه دستاشو دورم حلقه نکنه. مهم ن  ستی. مهم نستاده یمحکم وا

بتونم، حسش کنم. بتونم   ملکه من کا  نهیباشه صرفا از طرف من. مهم ا  یا  مهیو ن

 خاکستر شدنم تموم بشه. متیاگه به ق یلمس کنم حت دمویخورش

و منو محکم به خودش    چهیپ یدورم م   چکیپ  هیبامداد مثل    یانتظارم دستا   برخالف

. کنه یو اون فاصله پاهامونو پر م   ادیقدم جلو م   می. نشهی م   دتریام شد   هی. گردهیفشار م 

 . مید یحاال کامال بهم چسب

 :گمیم  ده یبر دهیبر هیگر ونیم 

داد    دینبا  دونمیکارم زشت بود. م   دونمیبخونم. م  اماتویپ  خواستمنمی  …آقام  دی»ببخش

 د«ی ببخش …کردمیمثل بچه ها رفتار م  زدمویم 



از    ی. بامداد ساکته و فقط مخلوطکنهیو نوازشم م   نهیشیموهام م   یبامداد ال  یانگشتا

بامداد ازم   یستاد   تیگفتنام فضا رو پر کرده. در نها  دیمنو ببخش  یهق زدنا  یصدا

م  م   ی. کمشه یجدا  فاصله  م رهیگیازم  بغلم  م   کنهی.  . دستاشو دو زیم   ی رو  ذارتمیو 

ا  ذارهیم   زیم   یطرفم رو پا  یونقدرو خودشو  با سرم هم سطح بشه،    ن ییکه سرش 

صورتم   یتک تک قسمتا  یچشماش رو  ی. صورتش با صورتم فاصله داره. با ناراحت اره یم 

 ون ی»ششششششش« از م   یو آوا  کنهیو اشکامو پاک م  ارهی. دستشو باال م چرخه یم 

 .ادی م  رونیلباش ب

 ..یزدی و هق م   ی کردی م   هیگر  زیر  کینباش که    ییمثل اون روزا  …داینکن آ  هی»گر

 « ... منه حضور بخاطر اگه …مادرجان شیپ برمتیم  یینجایکه ا نهیاگه بخاطر ا

براش سخته.    یانگار گفتن جمله بعد  ندازه،یم   نییلحظه پا  هی. نگاهشو  کنهیم   یمکث

 : ده یاولش، ادامه م  یسرجا گردهیبراش کشنده ست. نگاهش که برم

 ...« یم  تیاز زندگ »من

ثان  یکسر  یچشمام تو   کاسه از اشک م   هیاز  ام جمع    افهیو ق  لرزهی. چونم م شه یپر 

 : زنمی . با بغض لب م شه یم 

چک    اماتویپ  گهی. د زنمی دست به لپ تاپت نم  گهدی...  نرو   توروخدا  …آقا  نرو  …نرو  »نه

 آقا تو فقط نرو... نرو... خب؟« دمی. قول م کنمینم

ا  بامداد از  م   نیدوباره اشکم راه گرفته غمگ  نکهیدستپاچه شده.  با دستاش شه یتر   .

 :گه یو م  رهیگیصورتمو قاب م 

نکن   هگری  …کردم  برداشت  اشتباه  من  …از من بود   اشتباه  …نکن  هگری  …باشه  …»باشه

 نکن«  هیگر …زدلمیعز

 . کنمیم هی از قبل گر دتریشد



 د«ببخشی … نکن هگری توروخدا …من  یداینکن آ هی»گر

نه بخاطر خواهش   رمیگی نکنم. منم آروم م   هی تا گر  کنهیمرتب ازم خواهش م   بامداد

که متعلق به بامداده! بخاطر اون   ییدایکردنش. بخاطر آ  یکردناش. نه بخاطر عذرخواه

 ! دمشیکه گفت. که قبال هم شن یمن« یدای»آ

م   ساکت رو  یلبا  شم،یکه  مرطوبش  ها   یچشما   یرو  م،یشونیپ  ی نرم  گونه  و    ی تَر 

 نکهیام، قبل ا  نهیقفسه س  یاز رو  ی. وزنه چند تنشهی. حال دلم خوب م نه یشیم   سمیخ

هوا معلقم. دسته دسته   یثل پر تو. اونقدر سبک شدم که م شه ی له بشه، برداشته م 

. دوباره ایزن دن  نی خوشبخت تر  شمیم . دوباره  کننیدلم به هوا پرواز م  یقاصدک ها

 ! کنهیطلوع م  میزندگ  یتو دیخورش

 :پرسهیم   بامداد

 خانم؟« میدار یحاال نهار چ »خب

و   زنمی م   ی. لبخند محوارهی ب  رونیمنو از اون حال و هوا ب  کنهیم   یداره سع  دونمیم 

 :گمیم 

 چه«یپلو با ماه ی»باقال

 کجاست پس غذاتون؟«  …نکردی چه …به »به

 کنهیو کمکم م   ره یگی. بامداد بغلم م نیی پا  امیتا ب  ارمیباسن مبارکمو به جلو م   یکم

به دست و صورتم    یآب  هیتا    رمیم  سی. من به سرومینیچیم   زوی . کنار هم م امیب  نییپا

قاشق   نینشسته. بعد از اول  زیو پشت م   دهیبامداد غذا رو کش  گردم،ی برم   یبزنم. وقت

خوب باشه.    نقدریمن دستپختم ا   شدی. احتماال باورش نمدکر  فی ازم تعر  یبامداد حساب

خوب   یلیغذاها رو خ  یسر  هیهاش ممنونم. من    یریبابت تمام سخت گ  یاز عمه ماه

که بامداد عاشقشونه.    شهیم   ییغذاها شامل تموم غذاها  یسر  هین  بپزم. و او  تونمیم 

اون   یرو  دشیبپرسم. چون تاک  یجوابشو از عمه ماه  دیباشه؟ با  یتصادف  تونهی م   نیا



من ظرفارو بشورم    ده ی. بعد از تموم شدن نهار، بامداد اجازه نمشهی بوده هم   شتریغذاها ب

 . کنهیتقبل م  تشویو خودش مسول 

که من    یزی. چیآماده بشم تا منو ببره خونه عمه ماه   خوادیاز شستن ظرفا ازم م   بعد

. قبل از حرکت به نورا  پوشمی لباس م  زونیآو افهیحال با ق نی! با اخواستمشیاصال نم

داخل.   ادیبامدادم همراه من م   م،یرسی. به خونه که م ادیتا اونم آماده شه و ب  دمیم   امیپ

 دونم یبه شدت ناراحته و نم  ی. عمه ماهکنه یم   هی گر  زی ر  هیمن    دنیجون با د   بهیط

. ه یعال نی. اشمینم خیخوبه. توب نی. اپرسنیازم نم یز ینگرانن چشماش! چ  نقدریچرا ا

. از عمه نمیبیبامدادو نم  نییپا  گردمیبرم   ی . وقترمیعوض کردن لباس به اتاقم م   یبرا

 : پرسمیم  یماه

 کجاست؟«  »بامداد

 ...«رون یب  اطحی از هنوز  کنم فکر …رفت »االن

.  ستادهی. دم در ارسونمیم   اطیسرعت، خودمو به ح  نیشتریلنگو ب  ی. با پاستمیاینم

 :زنمیداد م 

 کن آقا«  »صبر

طرفم. اخم    ادیکه اون زودتر م   کنمیسمتم. پا برهنه حرکت م   چرخهیو م   ستهیایم 

 :گهیکرده و م 

 ه؟« یپاهات زخم یدون ینم اط؟یح یتو یا یپابرهنه م  یچ »واسه

 آقا« دی»ببخش

  ی فیخف  غیکه ج  هیی هو ی. اونقدر  شمیرو هوا بلند م   هویبپوشم که    ییتا برم دمپا   چرخمیم 

 .کشمیم 

 دختر« ریبگ »آروم



م خندمیم   زیر بامدادو  تاللو  از  پر  لبخند  و  م   نمیبی.  به صورتم  قدم  پاشه یکه  . چند 

که با    مینی بیسمت در و نورا رو م   چرخهی. بامداد م شه ی باز م   اط یکه در ح  دارهی برم 

فقط من! چون بامداد    ی. ولشمیشده. سرخ م   رهیگشاد و دهن باز به ما خ   یچشما

 :گهیو رو به نورا م  دهیواکنش نشون م  عیسر یلیخ

 !«زم یعز ینورا جان خوش اومد »سالم

 :دهیو جواب م  بندهیدهنشو م  یبا بدبخت  چارهیب ینورا

 بامداد« ...سالم آقا »س

نه، چون بشدت    ای   هیعاد  دنیحجم از خجالت کش  نیمثل من ا  یکی واسه    دونمینم

  ی لیکه من خ  ییدستامو دور گردن بامداد محکم سفت. از اونجا  کنموی احساس گرما م 

م   یخوش شانسم، در ورود باز  ا  شهیخونه هم  بغل   یجونه که منو تو  بهیط  نباریو 

فقط مونده حضرت حافظ    اد؟یب  شیبرام پ  تونهی م   ی چ  گهید  نی! بهتر از انهیب یبامداد م 

جون نگاه    بهی. طنهیآغوش بامداد بب  یتو  ینجوریمنو ا  ادویتوک پا ب  هی  ایاز اون دن

 طرف نورا. دهیو م  رهی گیذوق زدشو از ما م 

 ؟«یستاد وای اونجا چرا …تو ا یمادر ب یاومد »خوش

  رت ی. در کمال حگذارهی و قدم به جلو م   بندهیدرو م   ی. تنداد یبالخره به خودش م   نورا

گردن بامداد    یسرمو تو  می. از شرمندگذارهیم   نیو نه منو زم   دارهیقدم برم   هی بامداد نه  

متوجه    نکهی. بعد از اادیقلقلکم ب  شهیو باعث م   خورهی.نفساش به گوشم م برمیفرو م 

موکت قرار   یبعدش پاهام رو  هیو پنج ثان دارمیسرمو برم  هامثل بچه    شم،ی حرکتش م 

  ی کس  نمیتا بب  ندازمینگاه به عقب سرم م   هی  ستم،یای سر پا م   نکهی. به محض ارهی گیم 

 :کنمینباشه و بعد آروم زمزمه م 

 زشت شد نه؟« »چقدر



 رهی به بامداد خ  عی که گند زدم. سر  شمی متوجه م   شه،یجملم تموم م   نکهی محض ا  به

 بدم: حیمنظورمو توض کنمیم  یو سع شمیم 

 «!شدن معذب  …آم … آم …جون بهطی و نورا …که بود..  نیا …نیا »منظورم

 :پرسهی م  یتفاوت یبا چهره ب  بامداد

 ؟«ینشد »تو

 :پرسه یو م  مونهیجواب بدم که باز تر نزنم! خداروشکر بامداد منتظر نم  یچ مونمیم 

 ؟«ید ی دویدنبالم م  یکه اونجور یداشت کارمی»چ

 بوده: یچ اطیاومدنم به ح انیجر  ادیم  ادمی تازه

 ؟«یبر یخواستیم  »چرا

 دارم خونه«  »کار

 ؟« یانجام بد نجای ا یاوردیکاراتو ن »چرا

 شه،یناخوانا م   یلیوقتا خ   ینگاهشو بخونم. بامداد گاه  تونمی. نمکنهیلحظه نگام م   چند

 ! شناسمشیم  یلیکه خ یمن یبرا یحت

 بدم: حیتوض یجور  هی کنمیم  یسع دوباره

 !« شدی خوشحال م  میکه عمه ماه  یموندمی … که، آم نهیا »منظورم

 :زنمیمنم که حرف م  نی! دو مرتبه اکنهیو فقط نگاهم م  گهینم  یزیچ بازم

 !«یرفتیم  یداشت یبدون خداحافظ »تازه

م   هی جلو  م   ادیقدم  مجبور  من  عقب. دستگ  شمیو  م  رهیبرم  درحال  رهیگیدرو    که یو 

 :گهی درو ببنده م  خوادیم 



 خداحافظ!« …داری  مهمون …تو »برو

 ! بنده یم  درو

 ! نیهم

 ! رفت

که درست قلبم    یبود. گلوله ا   نمیگلوله به قفسه س  کیبامداد درست مثل شل  رفتن

. نورا  شمیم   منینش  یو راه  رمیگی افتاده از در فاصله م   یرو هدف گرفت. با شونه ها

 یعوض کردن لباس به اتاق من رفته. تشکر م   یگه برا  یجون م   بهیو ط  ستیاونجا ن

 :کنه یلب باز م  یهخوام به اتاقم برم که عمه ما یکنم و م 

 ؟«ینگهش دار  ی»نتونست

 ی . عمه انتظار داشت که بامداد و نگه دارم؟ کارزنه یپشت بهش خشکم م   همونطور

! ه یوناراحت. صورتش پر از غم  یسمت عمه ماه  چرخمیکنم بمونه؟ من؟ مسخ شده م 

 یی . اون وقتاندازهیم   میقد  ادیمنو    افهیق  نی با ا  یعمه ماه  نیدلواپسه. ا  ایدن  هیچشماش  

باعث شده برگرده به همون آدم دلواپس؟    یکرد! چینگام م   یخدا با دل نگران  شهیکه هم

 ؟یچ

 یسوال کرد. کس  د،یآدم ناام   هی  هیبود. شب  هیو کنا  شیازم، بدون ن  دیکه پرس  یسوال

 ! ندشیآدم مهم که قبل از مرگ بب  هی آدمه.  هی. منتظر ه یزیچ هی ظر که منت

از    نانی. اطمنانیاطم  هیلبخند جوابشو بدم. با    هیبا    کنمیم   یسع   یچرا ول  دونمینم

 ! دونمی خودمم نم ،یچ

  از ی انجامش بده. ن  نجا ینبود که بتونه ا  ی. کارشم جورموندیداشت عمه وگرنه م   »کار

اگه   زنم،یبود. حاال بهش زنگ م   ریدرگ  ی لیخ  م،بودی  که  هم  خونه  …داشت تنها باشه

 اد«یتونست شب ب



 یرو  یستاره. لبخند محو  هی . درست مثل  شهی. روشن م زنه یبرق م   یعمه ماه  یچشما

 نداره!  ی غم چیکه انگار ه ینجوری بودمش. ا دهیند ینجوریوقت ا چی. هنهیشیلباش م 

 مهمونت« شیپ »برو

. نورا وسط پاگرد دستمو  رم یبه طبقه باال م   زنهیگلوم داره م   یکه درست تو  یقلب  با

پا  رهی گیم  به  توجه  بدون  م   میزخم  یو  م   کشونه،یمنو  رو  برهیو  اتاق.  تخت   یبه 

هر    یرو  دی. با تاکذارهیمن م   یدرست روبرو  ادیو م   دارهی برم   ینورا صندل  نمویشیم 

 : گهیکلمه م 

 !«یکنیم  فیبدون کم و کاست تعر ات،یاز اول تا آخر، با جزئ زویچ »همه

 :کنهیم  دیکه باز تهد کنمیباز م  دهنمو

 ارم« یاسمتم نم  گهیبعدا بفهمم، بخدا د  وی نگ  ویز یاگه چ  ،یمثال از قلم بنداز  ویزیچ  »اگه

 : گمیخنده م  با

 «ی... خشن دوست دارم، سکس»جون

و باالجبار شروع    کشم ی لبخندم بزنه. آه م   هی  یکه بخواد حت  هیتر از اون   ینورا جد  یول

که بهم زدن.   ییاهلل آماده شدن و رفتن به خونه باغ. از حرفا. از همون ب بسمکنمیم 

 از تهمتا و فحشاشون. 

 :زنهی و داد م  شهیکه بلند م  هیسرخ شده. اونقدر عصب تیاز عصبان نورا

  ی خلس  دوست دارن بهت بگن؟ چقدر تو ک  یهرچ  ،یستادیر خر اونجا وایمثه ک  »توام

 دا«یآخه آ

و سوسن و همه فحش   یبه عمه گل  زیر  هی. نورا  نییپا  ندازمی. سرمو مگمی نم  یزیچ

الل   گم،ی. از اومدن بابام که م زنه یم  خیروز گذشته دست و پام  یادآوریو من از  دهیم 

 :گهی حال م  یو ب کنهی. ناباور نگام م شه یم 



 ؟«یآخه اون پدره که تو دار …دایآ دمییخونوادتو باهم گا »کل

هم   یو همدرد  یدلسوز   یکم  شمیمتوجه م   ی. حتشه یادامه حرفام نورا آروم تر م   یتو

 طنتی. شکنهیذوق م   رسم،یبامداد دارش که م   ی. به قسمتازنهیصورتش موج م   یتو

 .  کنهیو فوران م  شهیباز کوه آتشفشان م  گمیکه م  ایظهر و گلور ی. از ماجراکنهیم 

و    ب یعج  اشونیدردآور، بعض  اشونیرو گفتم که بعض  یاون چند ساعت، خاطرات  یتو

بعض و  کننده  گرم  طکرد یم   میعصب  اشونیدل  خوراک  بهی.  انواع  با  م   ایجون  و    وهیو 

شده . صحبت کردن با نورا باعث  کردیم  ییرایباال و پذ  ومدیمرتب م   یو چا   ینیریش

بامداد اعتراف کنم. به لخت شدنش،   دنز   دیآروم شه، اونقدر آروم که به د  یدلم کم

ذهنمم جرات ندارم    یتو  ی اعتراف کنم که حت  ییزایبه لخت شدنم، اعتراف کنم. به چ

ن  ب  هیدارم    ازی بازگوشون کنم! من  از  واقعا   کاریماجرا بهم بگه چ   رونی نفر  کنم. من 

ازم    ی اصلحن خ  هیکنم! نورا با    تیر یمد  انویجر  نیتونم اکه ب  ستمین  ی . واقعا کسجمیگ

 :پرسهیم 

 ن؟«یکرد »سکسم

 بابا!«  »نه

 :کنه یو بعد آروم زمزمه م  شهی ساکت م  نورا

 !«نیکرد یم  نکارو یا ،یموندیم  »اگه

 : پرسمیم  ده،یآدم ترس هی هی. با دهن خشک شده، شبکنمیم  نگاهش

 ؟«یگیم  نویا »چرا

 ! ندازه یباال م  یا شونه

که کنار   یفرصت  ن ی! در اولگهی وقت بهم دروغ نم  چیحس منم ه  …گهی بهم م   »حسم

 هم«  یرو نی فتیو م  دیکنیلخت م  گرویهمد د،یهم بخواب



 ! میدیکه منو بامداد قبال هم کنار هم خواب گمیو نم شم،یم  ساکت

 ******* 

افتاده بودم. صدات   ریدرهم و برهم گ  یو صداها  یکیتار  ی. توومدینفسم باال نم"""

  شه ی. بارون به ش ومدیصدام از اعماق چاه داشت م   یصدام بلنده ول  کردمیزدم. فکر م

 نیو با باالتر  دمی پر  نییتخت پا  ی. از روکردیم   شتریو ترسمو ب  زدی پنجره شالق م 

زدم.   آروم صدات  ،یاتاق تو اومدم. تو خواب بود  هکه از خودم سراغ داشتم، ب  یسرعت

 . ی نکرد یحرکت چیو لرزون جلو اومدم. باز صدات زدم، ه دهی. ترسی حرکت نکرد

رعد و برق   یشده بود و من هر آن منتظر صدا  دتریپتوت. بارون شد  ریز  دمیخز  آروم

لرزون خوندمو چسبوندم بهت. دستمو انداختم دور   دیو شروع کابوسام بودم. مثل ب

. خودمو  یشد  داریفرو کردم. اون لحظه بود که از خواب ب  اتنهیس  یگردنتو سرمو تو

ثان نکردم. چند  بفهم  دیطول کش  یاهیازت جدا  با صدا  ی چ   یکه   یاگرفته  ی شده. 

 :یصدام زد

 زم؟« یعز یکنیم  کاریچ نجایشده؟ ا چی  …جان دای»آ

 آقا« ترسمی»م 

 دهیبهت چسب  یجور  کم،یکوچ  یمن با دستا  ی ول  ، یمنو از خودت جدا کن   یکرد  یسع

. یریازم فاصله بگ ینخواست گهیدلت بسوزه برام، د یبودم که بعد چندبار تالش، انگار

که سرم بهش    ییجا  نهیطور بدنتو! از قفسه س  نی. همیدستاتو دور از من نگه داشت

من   یمن مهم نبود. برا  ی. برایکرد یم   شهیهم  هک  ی. کارنییداده شده بود، به پا  هیتک

 ! نه یس یداشت که دستم دور گردن تو و سرم رو تیاهم نیا

بار پس زده نشدم! من   نیاول  یکه برا  یآغوش  یشبو تا صبح تو بغل تو بودم. تو  اون

خواب  یتو ترس  بدون  تودمیبغلت  اونم  ایبارون  یهوا  ی.  تو    یرممکنیغ  نی!  که  بود 

 بامداد من! ،یممکنش کرد



تو بودم.   یدستا  ونیخوب بود. صبح که چشم وا کردم، م   یل ی خ  یبعد همه چ  روز

بود.   دهیچیگردن من بود و دست چپت دور بدنم پ  ریدست راستت ز  شه؟یباورت م 

 اتصالمون! نیوصل شده بودم به تو. اول

دور قلب دوازده   یبیو غر  ب یحس عج  هی بازوت بردارم.    یسرمو از رو  خواستی نم  دلم

 نو ی. ایمنو از خودت نرون  یتونستیکرد. تو م   یبود و داشت گرمش م   دهیچیساله من پ

 . دمیمن همون صبح فهم

منو   تیبا عصبان  یباباحاج   یچند ساعت بعد تموم شد. وقت  قایروز من دق  نیتر  قشنگ

 : ی. بهم گفتامیمن داخل ب یتورو به اتاق خودش صدا زد. اجازه نداد

 ا«ین رونیام شد، ب چی  هر …تو اتاقت »برو

متوجه بودم که قرار    میحرفت گوش ندادم و همونجا پشت در موندم. با تمام بچگ  به

به شدت    ی . سر سفره صبحونه، بابا و مامان حاجادیب  شیپ  یندیخوش آ  زیچ  ستین

زنگ زده بود و    ی. مامان حاج کردنیپچ پچ م   ییرایپذ  یسرد و اخمو بودن. بعدش تو

من شاد بودم. من   نایهمه ا  ونیبود. م   دهحرف زده بود. بعد تورو صدا کر  ی با عمه گل

. بچه بودم  کردمیفکر م   میکه با هم گذرونده بود  یلبم بودو به شب  یهمش لبخند رو

 … بودیم  شتریسنم ب کمیاگه  دیخب. شا

که کنار تو گذروندم بازم،    یبعد از شب  بود،ی سالمم م   یاگه س  یحت .  کرد ینم  یفرق  نه،

توجه اطراف  تو  کردمینم   یبه  بودم!    ی شاد  یو  غرق  س  یحت خودم  سالمم    یاگه 

 بغل بامداد صبح کردم!« یمن شب قبلو تو …هیبق ی: »گور باباگفتمیم  بود،یم 

سوسن    ایمن    شدیمتوجه م   یوقت  شهیهم  ومدویبدش م   ستادنی از فالگوش ا  یباباحاج

استراق سمع هست م   م،یدر حال  تذکر  پدادیبهمون  مال  خیتوب  هی.  تنم  به  . دمیشدنو 

 چقدر اون موقع ها شجاع تر بودم!  …یلعنت



 یجمله رو باباحاج  نیبستم. اول  شتریتمرکز ب  یچسبوندم به درو چشمامو برا  گوشمو

 فرو خورده به زبون آورد: یاونم با خشم

 کجاست؟« دای»آ

 از اون نوبت بامداد بود که جواب بده: بعد

 و...«  نیهستو به من بگ یپس هرچ …فهمه یرو نم ییزایچ هی هنوز بچه ست.  دای»آ

 ! شترق

 دمیکه شن  یی. صداشمیم   رهی. ناباور به در بسته خکنمیگوشمو از در جدا م .  رهیم   نفسم

! من زننیتو گوش آدم م  یبرخورد کف دست با پوست آدم بود! مثل وقت یصدا هیشب

بله حال    هیبامدادو کتک زد؟ جوابش    یباباحاج   یعنی..ی.  شناختمی صدا رو خوب م   نیا

 بهم زن بود.  

 .دمیاز جا پر دهیاونقدر بلند بود که ترس  یباباحاج ادیفر یصدا

 ؟«ی د یبچه خواب هیچند سالته وُ با  یدونیتو؟ ها؟ م  یکرد ی غلط »چه

از پشت سر    یوحشتناک  ی جسم با شدت به در خورد. صدا  هی  انگار بلند شد و من 

 :دمیرو شن ی عمه گل یغایج

 ن؟« یآورد ریپدر گ یمنو ب »بچه

و با   زنهیرو که بازوشو گرفته پس م   یدست مامان حاج  ی که عمه گل  دمیو د  دمیچرخ

 التماس کرد: ی. مامان حاجادیطرف م  نیبلند به ا یقدما

 خلوت حلش کنن«  یبذار مردا خودشون تو ی »گل

 الغر من چنگ زد و گفت:  یبدهکار نبود. به بازو زایچ نیگوش عمه که به ا  یول

 وجب قدت؟«  هیبا  یمرد حاال تو جاشو گرفت »مادرت



 یاتاق اوضاع بدترم شد. من جلو  یکه رفت تو  یبود. عمه گل  یمنظورش چ   دمینفهم

.  کردم یگوش م   زدنیو عمه م   یکه باباحاج  یبیعج  یبودم و به حرفا   ستادهیدر باز ا

ابرا  یی. تو با اخمادمی دیو ناراحتشون رو م   یعصبان  یصورتا  ی بارون  رهیت  یکه مثل 

 .ی کردینگاهشون م  وی بود ستادهیا گوشه هیدر سکوت  گرفتن،ی رو م  دیخورش یجلو

  دهیتو خواب  شیبود که من شب گذشته پ  نیدعوا و سروصداها فقط بخاطر ا  نیا  همه

 ! دنیشب کنار تو خواب کیبود!  یکیبه اون کوچ زیچ هیبودم! همش بخاطر 

عاشق تو بود و  ی. باباحاج شد ی! به تو! باورم نمگفتیم   راهیمرتب به تو بدوب یباباحاج

. یحرمت بش  یب  دی با  ینجوریا  دن،یشب کنارت خواب  هیچرا بخاطر    دونستمیمن نم

قدم اومدم جلو و    ه یو لرزون    ی هم جواب نداد. عصب  ی مامان حاج  ی ها  یونیپا در م 

 زمزمه کردم: »بسه« 

. اونقدر دمیکش  غی. دست آخر جنیدی. دوباره گفتم، بازم نشندیمنو نشن  ی صدا  یکس

. اخمات  ستادمیمن تموم مدت اونجا ا  یدیبلند که همه برگشتن سمت من. تو تازه فهم

 کردم: غیج غیج هیو گرفته بود. با گر یاز هم باز شدن، اما صورتت هنوز ابر

. .. آ  …بودم  دهترسی  من   …م  …نداره  یرتقصی  آقام  اصال...  اصال  …رفتم تو اتاق آقا   »من

 ره« یتقص یکارم بده! آقام ب دونستمنمی  من …من …ومدمی بارون داشت آخه

 : یگفت یو با بدخلق یاخم نشسته بود. دستمو گرفت تیشونی پ یجلو. باز رو یاومد

 ؟«ینستیوا نجاینگفتم ا »مگه

رو از    یباباحاج  زی تحکم آم   یکه صدا  یو منو همراه خودت کشوند   یقدم برداشت  چند

 :میدیپشت سر شن

 !«یبش ک یبهش نزد  گهید یحق ندار …یدست بزن دای به آ گهید یندار »حق



نگاه کردم. توام خشکت زده بود.    مرختی زد. با ترس گردنم رو باال گرفتم و به ن  خشکم

که هنوز که    یزیچ  هیچشمات بود.    یتو  یزیچ  هیسمت من.    یمکث برگشت   هیبعد از  

 ! دمش یهنوزه نفهم

: »برو تو اتاقت  یو آروم گفت  یبازوهامو گرفت.  یتا هم قد من بش  یدو زانو نشست  یرو

 دا«یآ

نفر شونمو گرفت و با شدت منو به عقب کشوند.   هیبه عقب هل داده شدم.    هوی  بعد

دست    یکه قد راست کرد  ن ی. به محض ای. تو بلند شدهیبابا حاج  دمینگاه کردم د

 نیمن هم.  دیکش  ینیبا وحشت ه  یگونت فرود اومد. عمه گل  یمحکم رو  یباباحاج

 .کردمیم  هیجور مثل ابر بهار گر 

 بچه نزن« نیبه ا فتو یکث ی: »دستادیصورتت غر یتو یباباحاج

. یمحکم دندوناتو به هم فشار بد  یشدم فکت منقبض شده. متوجه شدم دار  متوجه

به من.    ی. فقط زل زده بودینگفت  یچیچشمات خاموش شده. ه  دیمتوجه شدم خورش

 انداخت. یتو و باباحاج  نیخودشو ب یعمه گل

  شهیاونه که هم   …که اون رفته تو اتاق بامداد   یدیبابا؟ شن  یزنیتو گوش پسر من م   »چرا

 اونه، نه بامداد...«  ریهم افتاده تقص اتفاقی اگه …به بامداد دهیچسب

 : »برو«یزد لب

 ادامه داد: یمن از جام تکون نخوردم. عمه گل یول

نشوند حاال نوبت دخترشه که هنوز به   اهیجور مارو به خاک س  هی  اون  …مادرشه  »مثه

 ...«ناای …رفته تو نخ پسر من ده،یآب و گل نرس

 مامان«  گهید »بسه

 ادامه داد: یمن از جام تکون نخوردم. عمه گل یول



نشوند حاال نوبت دخترشه که هنوز به   اهیجور مارو به خاک س  هی  اون  …مادرشه  »مثه

 ...«ناای …رفته تو نخ پسر من ده،یآب و گل نرس

 مامان«  گهید »بسه

منم    ی که حت  یبود  ی. اونقدر عصباندمیشن یداد زدنتو م   یبار بود که صدا  نیاول  یبرا

 : یدیو با همون خشم بهم توپ یبودم. نگام کرد دهیازت ترس

 اتاقت«  یتو ینگفتم بر »مگه

 .دمیتو رو شن یکه صدا دمیدو ییرایترس عقب عقب رفتم. به سمت در پذ با

بچه   یلیپدوف  هیکه    ن؟یفکر کرد  چی  خودتون  با  …بچه ست  دا یآ  …دیبکش  »خجالت

 دست بزنم؟« زنهیباباش آقام صدا م  یکه منو جا یبازم؟ که به بچه ا

 صحبت ها رو بشنوم. هیبق خوادی. دلم م رمیجلوتر نم یول زنمی م  رونیب ییرایدر پذ از

تختم   یرو  ادیکه با منظور ب  هیبه چ  یچ فهمهمی  مگه  …دوازده سالشه  دای من آ  »مادر

بچه رو با حرفا و کاراتون    نیا  نقدریتا از راه به درم کنه؟ مگه من بچه ام که... چرا ا

 ن؟«یدیعذاب م 

 :دیپرس یبا لحن بد یباباحاج

 دستت بهش نخورده؟«  یعنی»

 : ی از کوره در رفت دوباره

 زنم«یمن دست به بچه دوازده ساله نم »نه،

 ؟«یکنیهم بهش نگاه نم  یا گهیچشم د »به

 وحشت زده گفت: »کمال!«  یحاج مامان

 ه؟«ی. شوکه شده و ناباور: »م.. منظورتون چومدیانگار از ته چاه م  صدات



 داخل.   برمی در م  یسرمو از ال  د؟یپرساون سوالو  ی. چرا بابا حاجدمینفهم منم

 ست؟«یواضحه، ن »منظورم

 .دیجون تر از قبل به گوشم رس یب صدات

لحظه هم هرز   نای  تا  …دادم هرز نرن  ادی چون به چشما و دستام    ست،یواضح ن  »نه

 نرفتن«

 به حرف اومد: یباباحاج یاز مکث طوالن بعد

 !« یپزشک قانون  می رو برد  دایکه آ  یوقت  …شه یمورد هرز رفتن دستات، فردا معلوم م   »در

 :دم یالتماس کردنت رو شن یبار با جفت گوشام صدا نیاول یبرا

  ست ین  یکیمسئله کوچ  ن ای  …بشه  تیبچه است ممکنه اذ  داآی  …تورو قران  یحاج  »بابا

آ به جون خود  نزدم.  بهش دست  بابام  به خاک  کنه.  فراموشش  بتونه  راحت    دا یکه 

 !« دیام نکنکارو با بچه  نیبچه ست! ا  داآی  … کارو باهاش  نیا  دیانگشتم بهش نخورده. نکن

قدم   هی.  دتونید  شد یبودم اصال نم  ستادهیکه من ا  ییباز کردم. از اونجا  شتری رو ب  در

 :کنهیگوشمو پر م  یسرد و خشک باباحاج یذارم. صدا یجلو م 

 ؟« یبه قلبتم گفت نویا ؟یکنیم  یاته؟ براش پدربچه دای»آ

دست بردار نبود و باز    یباباحاج  یکرد ول  یگر  یانجیم   ی. مامان حاجی نداد  یجواب

 گفت: 

 هرز رفته، بامداد!« »قلبت

تاک  یرو »قلبت«  منظورش چ  یشتریب  دیکلمه  د  هیبود؟    یکرد.  هم جلو    گهیقدم 

مثه دو نفر که با هم دعوا دارن   ی . تو و بابا حاجنمتونیبب تونستمیم  گهی اومدم. حاال د

به جلو خم شده بود، انگار معطل   یکم  ی. باالتنه باباحاجنیبود  ستادهیهم ا  یروبرو



اون    یحمله کنه. اما تو آرومتر از همه آدما  هتبود تا ب  یحرف  ایحرکت    نیکتر یکوچ

 : یون آرامشم گفتو با هم یجمع بود

 !«ستادهیا یدرست یقول و قرار دوازده سال قبل جا هوای به قلبم …نرفته »نه،

از حد سخت    ادهی دختر دوازده ساله ز  هی   یحرفا برا  نیمتوجه منظورتون نشدم. ا  بازم

 و نامفهوم بود.  

 که گفت:  یعبور کن  یکه از مقابل باباحاج یکرد حرکت

 فسخ کرد!« شهیو قرار نا نوشته رو راحت م  »قول

بود   ی کس  هیشب  افتی. قیسر جات منجمد شد  ،یبا جمله باباحاج  فتادهیکه راه ن  دمید

 زد و گفت:  یزیخنده تمسخرآم ی. عمه گلکنه ی رو باور نم دهیکه شن یکه انگار حرف

 بهتر بابا جان ما از خدامونه که...« »چه

 :یرا قطع کرد یو حرف عمه گل یباال آورد دستتو

 لحظه اجازه بده مامان« هی»

 :یو ادامه داد یبه بابا حاج یرو کرد بعد

 د«ی حقو ندار  نی! ادیکار رو بکن نیا دیتون ی»نم

بزرگ    یبابا حاج!  شدینه خب، باورم نم  ؟ی ستادیا  یباباحاج  یکه جلو  کردمی باور م   دیبا

 یستادیکه تو جلوش ا  دمیآوردو حاال د  یحرفش، حرف نم  یکس رو  چیبود، ه  لیفام 

 بود؟  یمنظورت چ ؟ینداره! چه حق ی حق ،یصورتش بهش گفت یو تو

 و سوال کرد: دیبه طرفت چرخ یباباحاج

 مشم؟«یق ستوین دایآ یباال یندارم؟ اونم وقت یحق یکن یفکر م  »واقعا



. نفسم باال دنی. از پلکات که پرخوندمیاز چشمات م  نویا  یت بودبه  یهنوزم تو  تو

م  هی. شبومدینم کابوس  که  وقتا  پردمیدیهمون  تند  پلکم  ماهدی!  عمه  :  گفتیم   ی. 

 پلک نشونه اومدن مهمونه«   دنی»پر

 وُ اگه پلک چپ بپره شر!« رهی: »اگه پلک راست بپره خگفتیم  یمامان حاج یول

 یدرست باشه. چون پلک چپم بد جور  گهیم   یکه عمه ماه  ی. دعا کردم اون دمیترس

 فاجعه! یعنی شد،ی م  ینبض گرفته بود که اگه حرف مامان حاج رشیز

 :ی زمزمه کرد یمکث طوالن هیبعد از  تو

 رو...«  دایآ دیتونینم »شماها

  افه ی با ق  یعمه ماه  دمیمن. برگشتمو د  ی شدن بازو  دهیکش  یجملت گم شد تو  ادامه

و چنگ انداخته بود به پر چادرش!    ستادهی جونم ا  بهیبرد. ط  رونی ب  ییرا ینگران منو از پذ

 شد. ییرایاتاق و خودش با سرعت وارد پذ یجون تا ببرتم تو  بهیمنو سپرد دست ط

دعوا و مرافعه   نیآخر ا   نمیها و ساعت ها نشستم و منتظر موندم که بب  قهیاتاقم دق  یتو

از شر    یآمد. خبر  یشد. عمه ماه  ریتعب  دنی. خوشحال بودم چون پلک پرشهیم   یچ

 …فتهیب ینبود. قرار نبود اتفاق بد

و همه   ادیم   یعمه ماه  کردمیم   الیکه خ  ینشد. اونجور  کردمیکه فکر م   یاونجور  خب

پور و فروغ فرخزاد اشتباه کردن. قرار   نیام  صریباشه، ق ادتینشد.  کنهیدرست م  ویچ

و پلک    /امدهیستاره قرمز د کیمن خواب  /دیآیم  یام که کس ده ینبود، »من خواب د

 د ی آی که م   امدهیشن  /ستینشانه چ  پرد،ی م   دلم * ، »دوباره پلک  پرد«ی م   یچشمم ه

! اصال،  یدرست بود و صد البته سعد  یباشه. حرف مامان حاج  یواقع  «یبه مهمان  یکس

  ی من بود! برا  یدوست« برا  یرو  ینیو گفتندم نب  جَستیم   امدهیاصال اون مصرع » د

فراق    م غ  یجور  نی قراره ا  دونستیم   ی! سعدیو تو پرد  دیکه پلکم پر  یمن بدبخت

 ؟یگیم  یها؟ تو چ ده؟یند ار ی یرو گهیو د دهیپلک خودش پر ای م،یبکش



لحظه   هینبود!    نمی! اگهید  هیریخوش خ  یخبر  یقرار بودم. ب  ی اتاق ب  یتو  ،یدونیم 

شوکه شده فقط زل    هیچند ثان  دمت،یاز پنجره د  نکهیافتاد، به محض ا  اطینگام به ح

:  دمیکش  غیآمدم، پنجره رو باز کردم و ج  رونیاز شوک ب  یزدم به تو چمدانات. وقت

 »آقا« 

از اتاق    ونیسمت پنجره. با وحشت رفتن تو، گر  یو برگشت  یستادیمن ا  غیج  یصدا  با

  کتم ینزد  ی بلند تو رو صدا زدم. حت  یاونم پابرهنه. با صدا  اط،یتو ح  دمی. دورونیزدم ب

نگاه کردم. بابا   نفر دستمو گرفت.   هیبودم که بتونم عطر تو نفس بکشم که    دهینرس

 ..«دکنی ولم … بود. داد زدم: »ولم کن یحاج

 ...«دی: »ولم کندمیکش غیج

دور. لب   یلیخ  ،ی تو دور بود  ی. ولشیر یدراز کردم. دستمو دراز کردم تا بگ   دستمو

 ...« دای: »آیزد

زار   یبغل باباحاج یبامداد. من از صداتم محروم شدم! من تو د،یبه گوشم نرس صداتم 

پر از    یخونه و من از پشت کاسه چشما  یتو  بردی. اون داشت منو به زور م زدمیم 

 تو زل زده بودم. التماس کردم: سیاشکم به صورت خ

  من   … آقام  اتاق  رفتم  من   …بود  من  کار  بخدا   …نرو  آقا  …نذار بره  باباحاجی  …نرو  »آقا

 آقا غلط کردم، نرو« …رمینم گهید …باباحاجی کردم غلط …رفتم

م   نطوریهم  من م کردمیالتماس  التماس  باباحاج   کردم،ی .  به  تو،   یا  دهیفا  یول  یبه 

به   شش،یگوشه، رفتم پ  هیکز کرده بود   ونیگر  یخونه. عمه ماه  ینداشت. منو برد تو

جون گفت منو ببره اتاقم.    بهینداشت. دوباره به ط  یا  دهیالتماس کردم. فا  یعمه ماه

سرم    یکل خونه رو گرفته بود. باباحاج  التماسام ها و    هیگر  یمن مقاومت کردم. صدا

مهم بود.   نی. اخواستممی  تورو  من  …مهم نبود. من  یچیمهم نبود. ه  یول  د،یداد کش

 ! یتو باش نکهیا



 آخ بامداد!... آخ …آخ

 درد داشتم، بامداد!  چقدر

 بامداد!  دمیدرد کش چقدر

 … آخ

منو بردن تو مطمئن بشن تو بهم دست   شه؟ی دکتر. باورت م   شی بعد منو بردن پ  روز

تو نبودی نزد بپرس  ی!  ازم  . من همش دیازم نپرس  چکسینه؟ ه  ای شدم    تیاذ  یکه 

شدم که هنوز که هنوزه   ت یاذ  یلیخ  نکهیجالبه؟ ا  یچ  یدونیم   یدوازده سالم بود. ول

کدومشون به   چیدرد و خجالت و استرس و همه اون کوفت و زهرمارارو، ه رهی نم ادمی

تو اذ  ن  تمیاندازه درد نبودن  تو  بعد تولدم بود  از نبودن تو یومدینکرد. دو ماه  . من 

.  ی ومدیسال گذشت و تو ن  کی.  یومد یشدم، تو ن  یبستر  مارستانیب  یشدم، تو  ضیمر

 ! یومدیتو تو ندو سال گذش

 یتو  تونمیکه من م   هیتاوان  نیو سخت تر  نیشدن به تو، بدتر   کینزد   دمیمن فهم  و

 پس بدم!  میزندگ

هفت سالم بدون حضور تو سر    یهفت سال بدون تو تحمل کردم؟ چجور  یچجور  من

 کردم؟  

هفت سالو به نبودن تو عادت    نیاز ا  هیثان   کیلعنتم کنه بامداد، خدا لعنتم اگه    خدا

 کرده باشم! 

 *** 

مکث    کمیشام به بامداد زنگ زدم و ازش خواستم که بهمون ملحق بشه. اولش    یبرا

ازش بدم   یلی!« رو که من خشهیم   یچ  نمیکرد، بعدش اون جمله معروف »بذار بب

 مخالفت رو ازش گرفتم.  ی!« جامی من با گفتن »منتظرت یبه زبون آورد. ول ادیم 



. کمکم کرد و منو به همون برد. کردیشب آماده م   یداشت منو برا  یبیجور عج  هی   وران

لباس قشنگ برام انتخاب کرد  هیکرد و  شمی . آرادیخوشگل سشوار کش یلیموهامو خ

 تا بپوشم. 

  منینش  یام. همه توزده  جانیه  یبیطور غر  دنشید  ی. و من برانجاستیبامداد ا  حاال

شلوار کتان    هیساده    دیسف  راهنی. بامداد پمیشی م   منینشستن. منو تو را هم وارد نش

 دوست دارم.  شویرسم ریغ پی. تدهیپوش یمشک

من کش   یفکر کنم نگاهش رو  خوادی. دلم م میدیسالم م   افته،یبه منو نورا م   نگاهش

 کرد!  ریتعب نطورینگاه گرفتن رو ا  شتریب ه ی چند ثان شهیاومده. م

 کنه!  ریرا تعب هیاون چند ثان ینجورای داره دوست دلم …... نه... من نهمن

 هی  میخور  یم   گهیدرباره درس و دانشگاه بعدش رو کنار همد  ی کن  ی صحبت م   یکم

و دست آخر بامداد    میکنی و بازم ما صحبت م   ارهی جون برامون م   به یساعت بعد ترش ط

کنم   یکه با مداد رو تا دم در همراه  خوادیازم م   ی. عمه ماهشه یرفتن بلند م  یبرا

امشب امشب   میری تا دم در م   گهیهمد  باکردم    یکارو م   نیبازم ا  گفتمیاگه نم  یحت

از اون   شتریب کنهی بره، نگام م  رونیب اطیاز در ح  نکهیبود قبل از ا ی عال ی واقعا همه چ

  ی حرف هیبگه. منتظرم  یزیچ هیخرجم کرده بود. منتظرم  منینش یکه تو هیچند ثان

ا مثال  رفتار خانمان  یچه خوشگل شد  نکهیبزنه  امشب   بامش  دایآ  یداشت  یامشب 

  یاالتیمنه همون فکر خ دیمنحرف ذهن جد التیهمش فکر و خ دهیها یکرد یدلبر

شون از  شهیکه ازشون بهش داشتم هم  یهمون  کنهیخفت کردن منو ولم نم  داًیکه جد

 وحشت داشتم. 

تر از   دیو من نا ام   رهی و بخاطرهاومدنش م   کنهی به خاطر امشب از من تشکر م   بامداد

 داخل. گردمی برم  یا گهیهر وقت د



زن    هی. نورا اعتقاد داره بامداد به چشم  میریاز رفتن بامداد منو نورا به اتاق خوابم م   بعد

   …که من  ی! اعتقادکنهینگاهم م 

 باشه.   یواقع تونهیچون نم.  کنمیمسخرش م  من

دل من چقدر، چقدر،    دونهیاون نم  یفحش دادنم؛ ول  کنهی. شروع م شهیم   یعصب  نورا

روشن شده!   کنهیبهم نگاه م   یاگهیجور د  هیبامداد    دهیاز زبونش شن  نکهیچقدر از ا

  …هی نورافشان ه،ی باز شیتو قلبم االن آت  دونهینم

. کتکش  دمی! من قلبم رو شکنجه م میشی که منو دلم از هم جدا م   هیهمون نقطه ا  نیا

تحقزنمیم  م   کنمیم   رشی.  مجبورش  ا  یو  ول  ینورافشان  نیکنم  کنه؛  تمومش   یرو 

  یبدم! اون نورا  امیبه بامداد پ  کنهی خود شده، مجبورم م   ی و از خود ب  دهیگوش نم

 ! کنهی م  قمیهم تشو ارهیپت

امشب   یمرس- د  مرسی  …بخاطر  شبا  یمرس  …شبی بخاطر  تموم  برام    ییبخاطر  که 

 یکن یستاره بارونشون م 

 ! شمیشب م  مهیبعد از ن کیساعت  الیخیو ب زنمی سند رو م  دکمه

 …خوا دونمیچون م  مونمینم اممیجواب پ منتظر

 . یگوش  یرو میپری. جفتمون م شهیبلند م  میگوش شنیکیفینوت یصدا

 زم یبخواب. شبت آروم عز ریبگ …ینکن، نصفه شب یدلبر-

 قلب، قلب، قلب !  یموجیا با

و کنترل پرواز    شهی. گرمم مرقصهی. من قلبم تانگو م کشهیم   غیزده ج  جانیه  نورا

 ! رهیاحساساتم از دستم در م 

 شبت آروم -



 « ییآقا سی»بنو

 :گمیو م  زنمی نورا با تعجب زل م  به

 نگو مومن« س»ک

 همسر!«  سیبنو »پس

 نورام تا دسته فرو کرده تو من! خودم رو هوام، من

 :سمینو یم  براش

 آروم شبت …آقاجان یخوب بخواب-

 قلب، قلب، قلب، قلب، بوس، بوس، بوس!  یموجیا با

 ! هوف

 ! تونمیبا بامدادو نه! نم بمیعج االتیفکر و خ ی. ولدمیم  رون ی ب جانیبا ه نفسمو

  الت ی تخ  نیتونستم ا  ی راحت م   یل یکه من قبالً خ  نهیا  بهیبرام عج  یل یکه خ  یزیچ  هی

افسارشون از دستم در رفته   یجور  هیقلبم خفه کنم اما حاال    یاحساسات رو تو   نیو ا

 تازن یبه تاخت دارن م   نطوریهام احس  نکهیا  لیدل  ی که منو به وحشت انداخته. من حت

 و گرمابخشه. قشنگ نکهیا نیدر ح ده،یعذابم م  هواقعا دار نیو ا دونمیرو هم نم

 ی مدت حضور پررنگ بامداد تو  نیاتفاق ا  نیو بزرگتر   گذرنیبه سرعت دارن م   روزها

نبود   ریماه گذشته امکان پذ  کیکه با وجود من تا قبل از    ی. حضوره یخونه عمه ماه

احوال بامداد همچنان از حضور    نی. با همه ادم یدیروم م   شیممکن رو پ  ریو حاال من غ

رفتم تا شبو اونجا   یمن به خونه نورا م   ی که وقت  نهیا  شیو جالب  زدیشبانه سر باز م 

که هست   یهرچ  لشی! دل گذروندیشب رو م   یخونه عمه ماه  ومدویبمونم، بامداد م 

 نکردم!  داشیمن پ



که انتظارش رو نداشتم   یز یو بامداد صحبت کردم. چ  یبابام با عمه ماه  دنید   یبرا

  دن یکه جفتشون در ند  نیکار منع کردن. ا  نیبود که هر دو نفرشون من رو از ا  نیا

اخم و تخم داشته  یو چند روز زمیبابا اتفاق نظر داشتن باعث شد، به شدت به هم بر

 باشم. 

  که اگه به   دونمی. م نمیگرفتم که دور از چشم همه اونا بابا رو بب  میآخر هم تصم  دست

داشتم که حتماً   ازیمن ن  یول  یعصبان  یحت  ایگوششون برسه ممکنه ناراحت بشن و  

  ی وقت سراغ چیداشتم بدونم چرا تنهام گذاشته و رفته؟ چرا ه  ازیباهاش حرف بزنم. ن

 حقم بود که جواب سواالمو بدونم!   نیومده؟این  دنبالمبرگشته    یاز من نگرفته؟ چرا وقت 

 ****** 

من   نکهیتا ا  م،یکافه بر  هی دنبال بابا برم و بعدش به    د،ینو  نیداد تا با ماش  شنهادیپ  نورا

ب  هیزنگ بزنمو   اون  تا  براادیجا مستقر بشم   یو برهان منطق  لیدل  یکل   نمیهم  ی. 

 سرهم کرد تا موافقت کنم. 

اگه اونجا   دیبابا انتخاب کردم که عمه و بامداد خونه باغ نباشن. شا  دنید  یرو برا   یروز

علن  دارید  هیقض  بودنیم  بابا  باز هم ه  کرد،یم   یمارو    ی برا  ینیتضم  چی هرچند که 

 نگه، وجود نداشت.  یا گهی بابا به شخص د نکهیا

. البته  رون یب  ادیبمونم و زنگ بزنم تا بابا ب  نیماش  یشد که من سر کوچه تو  نیبر ا  قرار

اضافه شده   یکه به تازگ  یعمه ماه  لیاز خونه باغ نباشه! شماره بابارو از موبا  رونیاگه ب

 باشه!  اریهم که شده، با من  کبار ی یبودم شانس برا دواریبود برداشتم و ام 

لباس مردونه داره    کیش   کیبوت  هی   دی. نورمی م   کنه،یاونجا کار م   دیکه نو   یپاساژ  به

من به   یچون جا  اد؛ی. نورا نتونست بدمی خریم   نجایبامدادو از ا   یکه من اکثرا لباسا

  تونستیشده و نم  ضیچند وقته مر  یکه حاج آقا غفور  نیرفت؛ بخاطر ا  یکتابفروش

 .ادیب یبه کتابفروش



که آورده   یا  زهییپا   یداره سرمو با لباسا  یکه مشتر   ییو از اونجا  دمیسالم م   دی نو  به

باز طوس  هی.  کنمیگرم م   گزاگیبا طرح ز  یمشک  ی اسک  ی قی  هیبلند و    یژاکت جلو 

دست    دنیبا د  دی. نو دارمی . هردوشونو برم کنهی باالتنه نظرمو جلب م   یرو  یخاکستر

 : گهیو م  خندهیپرم م 

 آره؟« یبخر یز یچ هی  دیبا شهی»هم

 یزیچ  هیهم، حتما    ومدمیم   کیقرارش به بوت  یاگه همراه نورا برا  ی. حتگفتیم   راست

 : گفتیم  شهیهم ی. نورا به شوخ دمیخریم 

 ده«یلو نم دیتوام که شده، هرگز رابطه منو نو  یکردنا  دنیخر »بخاطر

و آخر   میشیم   قهیبا هم دست به    یا  قهی پونزده دق   هیحساب کردن    یمعمول برا  طبق

  یو منو بابت لطفش حساب  دهیبهم م   دشوی پرا  چییسو  دی. نوشمیم  دونیسر من برنده م 

 :گهی خارج بشم، م  ک یبخوام از بوت نکهی. قبل از اکنه یشرمنده م 

 ؟« یعجله دار  یلی»خ

رابطش با    زیذهنم همه چ  ی. توشمیم   رهیمظطربش خ  یو کم  دیصورت پر از ترد  به

 …باهم نداشتن و یمدت مشکل نی. اکنمیم  نیینورا رو باال و پا

 اومده؟ شیپ یمشکل یعنی

 شده؟« یزیچ …»نه

 :پرسهی و م  نمیبش کنهیاشاره م  بهم

 نو؟«ی نسکافه، کاپوچ ،ی»چا

 :دمیم  جواب

 شده؟ نگران شدم«  یچ نمیبگو بب نیبش ابی …کدوم چی»ه



 :گهیو م  نهیشیلباش م  ینجات بده، رو ،یکه منو از دلواپس یکج و کوله ا لبخند

 «…نباش »نگران

م   یصندل  یرو  ادیم   و بوتنهیش یروبروم  با توجه به   دوزهیم   کی. چشماشو به کف  و 

 حد دستپاچه کرده!   نیکه اونو تا ا   هیخاص  ز یچ  شمیمن مطمئن م   ن،یام   "ندار"اخالق  

 . شمیم  یعصب

 نه؟«  ایشده  یچ یگیم  دی»نو

 : کنه یزبون باز م  بالخره

 ؟« ینگ  یزیامروزمون به نورا چ یاز حرفا شهی»م 

 :دمیو بعد قاطعانه جواب م  شمیم  اشرهیخ متعجب

 کنم« ینم  میرو از نورا قا یزیدوما من چ ، یبگ یقراره چ دونمیمن نم »اوال

 :گهیم  یحالت بامزه ا با

  ن یا  هیحاال    شدنمی  …ام کردنمن دوتا دختر که نسلشون رو به انقراضه دوره  »شانس

 ؟«یرفاقت بش الیخیبار ب

 !«هیچ هیقض نمی: »نه، حاال بگو ببگمیو م  کنمیکنترل م  خندمو

 :گهی م  یرلب یو ز بندهیم  پلکشو

 ذارم«یکنم، زندت نم دایاگه من با نورا مشکل پ …ن یلعنتت کنه ام  »خدا

 :پرسمی م  و کنمیشده اخم م  کنجکاو

 داره؟« نیبه ام  یربط »چه

 .خورهیجاش تکون م  یقرار تو یب



 !«کنهمی  کات باهام بگم، بهت اگه گفته نورام …کرده ی ازت خواستگار »آخه

 .  خورنی. تنها پلکامن که مرتب تکون م زنه یخشکم م د،یجمله نو با

 :گهیو دستپاچه شده م  کنهینگام م  دینو

  ی گفتم؛ ول  نمی به ام   نوای  من  …ازش حرف زد  شهی که نم  یدار  یط یبهم گفته شرا  »نورا

تو    یول   ندتیبب  ییجایداده بود که    امیبهت پ   چندباری  …گفت با خودت حرف بزنم

 انگار!« یوقت نداشت

نگفته باشه! مث   د یمنو بامدادو به نو  هیقض  کردمی فکرشم نم  …ولینورا گرم! بابا ا  دم

ها گونه  نورا جزو  منو  بعله!  انقراض  یکه  حال  رومیدر  از  مردمکامو  نو  ی!   د یصورت 

رفتن بخاطر   رونیب   یبرا  نیهمه اصرار ام   نی. پس ادمیم   کیبوت  نیتریو به و  دارمی برم 

 بود!  نیا

 ؟«ی بزن یحرف یخوای»نم

ب   دینو  یصدا  با ام  زنمیزل م   امویم   رونیاز فکر  خواستگارم نبود که    نیاول  نیبهش. 

. دلم کنه یکارو باهام م   نیهم  قایچرا دق  دونمینم  یام کنه؛ ولشوکه  ینجوریبخواد ا

 ماجرا نشه« نیا ریگیپ گهدی  بگو …بگو نه نیبگم: »به ام  دیبه نو خوادیم 

 ینوع جواب رد دادن بهش، ب  نیبا ا  خوادیقابل احترامه و دلم نم  یلیبرام خ  نیام   یول

م   رشیتحق  ای  یاحترام  بلند  درحال  شمیکنم.  ه  کنم، یم   یسع  کهیو  بدم   چ ینشون 

 :ام یندارم، باالخره به حرف م  یمشکل

سرش   ییبال  دمیقول م   …نیبابت ماش  یبازم مرس   …کنمیصحبت م   نیخودم با ام   »من

 ارم« ین

 :گمیکه م  میریم  کیتا دم بوت دی با نو همراه



ا  یول  گمینم   یزیبه نورا چ  »من از  خودت   ،یخودش بفهمه، حاال هرجور  نکه یقبل 

 بگا بده« تونهیرابطه رو نم  هی یبه اندازه پنهون کار یچهی …بهش بگو

. به شهی مشکل بزرگ داره، صورت تپلش پر استرس م   هیکه    ادیم  ادشیتازه انگار    دینو

 .شمیازش جدا م  ،یبعد از خداحافظ خندمویم  افشیق

بابا، جفتشون پدر مغزمو   دنید  نویام   یبه سر کوچه خونه باغ، فکر خواستگار  دنیرس  تا

م  اونقدرارنیدر  م   ادهیز  ی. فشار روم  باعث  بگ   شهیکه  ارمیحالت تهوع   نکه ی. جرات 

که    یچقدر کار  فهمم، یم   دم،یقسمتش رس  ن یزنگ بزنم به بابا رو ندارم. حاال که به ا

 انجامش اومدم وحشتناکه!  یبرا

 یکه تو  شمیمنصرف م   دنشیاز د  بای. تقرکنمیقفل م   لیموبا  ی زدمو رو   خی  یانگشتا

آن  هی م  یانگشتا  یحرکت  تا بوق صدا  قای! دقرنیگیپدرسگم شمارشو  از پنج    ی بعد 

 .شنومی»بله«شو م 

. ه یهمه استرس بخاطر چ  نیا  دونمی. نملرزن ی. دستام م کنهیخشک شده. کار نم  زبونم

 واقعا احمقانه ست.

 : »بله؟«گهیم   دوباره

 : »الو« زنمی جور، جون کندن لب م  کیمن با هزار و  و

 !«د یی»بفرما

نمه خش دار که قشنگه.    هیخفه شده و    یصدا  هی.  نهیعمو حس  هیشب  بایتقر  صداش

 رونیکلمه از دهنم ب  کیبابامم. تنها    یفکر صدا   یو من هنوز تو  زنهیقرار م   ی قلبم ب

 :اد یم 

 دام«ی»آ

 .امیتا به حرف ب رمی مینوبت باباست که سکوت کنه و من م  نباریا



 !«رون؟ یب نیایب شه یام م سر کوچه »من

گوش  مونمینم  یجواب  منتظر م   یو  قطع  بکنمیرو  نفسمو  بابا   دمی م   رونی .  منتظر  و 

  ست یقرار ن  شمیکه مطمئن م  ادی. اونقدر زکشهی ساعت طول م   میکه ن  ی. انتظارشمیم 

و بابا    شهی در خونه باغ باز م   کنم،یبه داخل کوچه نگاه م   دانهی . همونطور که نام ادیب

سمت منو، من    ادی. م نهیتا منو بب  شمیم   ادهیپ  نی. فورا از ماششهی. باورم نمرون یب  ادیم 

 فقط بهش دست بدم؟  ا یبغلش کنم،  دی . بادارمیچند قدم به جلو برم 

 دی. شامیبغل کردن از هم دور  ی. خب براکنهی م   ستیقدم مونده بهم برسه که ا  چند

  ه ی رابطه مارو    یبرقرار  یکه برا  ی. حرکتهیحرکت خوب  نمیفقط بشه دست داد. هم

 …و برهیقدم به جلو م 

 ؟« یاومد »چرا

 : کنمی. آروم زمزمه م گردونمیجلو نرفته، وسط راه به عقب برش م  دستم

 گم«یبهتون م  نیماش یتو دینی»بش

. کنمیرو حس م   ی حاال طرد شدگ  نی. از همرم یم   لیو به سمت در اتوموب  چرخمیم 

 ! رو  اجبار …نخواستم رو

االن  دی. نبامی. هر دو نفرمون سکوت کردنه یشیم  نیماش ی تو یبعد از مکث طوالن  بابا

  گرو یهمد  م یکن  یسع  دیاز خودم بگم. اون از خودش بگه. بعد با  دی. من بامیساکت باش

 …یول میدور از هم گذروند یرو الک ییچه سال ها میو بفهم میبشناس 

.  گردمیم  کیکافه نزد  هی! دنبال  رهی نم  شیپ  یشکل  نیا  تیواقع  ی. تو ستین  ینجوریا

 شهینفسم م   یکه باعث تنگ  یکربن  دیاکس  یپر شده از د  نیاتاقک ماش  کنمیاحساس م 

 : گمیگفته باشم م  یزیچ هی نکهیا یو بعد از اون ممکنه هر آن خفه بشم. برا



ب  »فکر خودم  بهتره  امی کردم  نبود  یلخی  …دنبالتون  تهران    ن ای  …عه  … آم  …نی وقته 

 «... آم …از دوستم گرفتم نویماش

خفه بشم بخصوص که   دمیم   حیترج  نیهم   ی. براگمیدارم ک)..( م   دونمیم   خودمم

 نو یو من ماش  میرسیکافه م   هیبه حرف زدن نداره! بالخره به    یل یم   ی لیانگار بابا هم خ

جعبه کفش    هیو    فیو ک  کنمی. در عقبو باز م میشیم   ادهیپ  نی. از ماشکنمیپارک م 

 . ارمیاز توش در م  یمیقد

 . میکنیرو همون وسط مسطا انتخاب م  زیم  هیو  میشی بابا وارد کافه م همراه

.  ده یترس  یزده ام و از طرف  جانی. هدهیو منو رو بهمون م   ادیم   تریو بالفاصله و  مین یشیم 

بازم   ایو خب گو  شه،ی از طرف پدر درخواست م   دارهاید  نیو کتابو اکثرا ا  لمایف  یتو

  ی همه چ تیچون تو واقع ست؛یست! که مهمم ن گهیجور د هی  زیهمه چ تیواقع یتو

ف و  کتاب  م   لمیبا  رکنهیفرق  دق  یو!  بابا  م شمیم   قیصورت  چقدر   خوامی.  بدونم 

باباش   هیشب  تونهی! آدم مشه یم   دمیعا  یز ی کمتر چ  گردم،یم   شتری . هرچقدر بهشمیشب

 نباشه؟ فکر کنم! 

 …دمیشا ای ها؟ …مامانمم هیمن شب دیشا

چرا   دونمی. نمارهیدر م   بشیج  ی از تو  ی گاریو بعد بسته س  کنهی گلوشو صاف م   بابا

م   یول با د زنه ی م   شی آت  یگاری . سهیعصب  کنمیحس  آب دهنمو   گاریاون نخ س  دنی. 

اونم اندازه من تحت فشارو استرسه.   دی. شاکنهیم   گاریهوس س  بی. دلم عجدمیقورت م 

مقابل هم نشست  نیا با  دی. شاستین  یکی کوچ  زیواقعا چ  میکه  کننده   دیمن  شروع 

بعد از    یآدم وقت  دی اول حرف بزنه. شا  دیکه دعوت کننده بوده، با  یکس  دیباشم. شا

ها    ونیلیم   هیپدر شب  هیانتظار داشته باشه، اون آدم مثل    دینبا  نهیبیسال ها پدرشو م 

 رفتار کنه، ها؟ گهیپدر د



از    حاال اون مواخذه کردنا،  وُ تموم  اون سواال  . رهیم   ادمیکه روبروش نشستم تموم 

 . ذارنیذهنم پا م  یتو ی ا گهی د یزایبجاش چ

. بابا قهوه ترک و  ره یتا سفارشامونو بگ  شهی حاضر م   زی سر م   یگاریس  ری با ز  نباریا  تریو

 . کنمیو شروع م رمیگی م  یق ی. با رفتنش، دم عمدمیسفارش م  یمن چا

 ت یو شکا   هیگال  یسوال داشتم که ازتون بپرسم. کل  یکل  م،ینیبش   نجا یا  نکهیاز ا  بل»ق

 حاال...« یبهتون بکنم. ول خواستمیبود که م 

بود. با    ادیز  جانی ضعف. از ه  ای. نه بخاطر بغض  دیلرز ی م   یلی. صدام خ کنمی م   یمکث

 : دمیهمون لرزش ادامه م 

همه سال    نیا  …هیبدونم پدرم ک  خوادیدلم م   یلیشمارو بشناسم. خ  خوادیدلم م   »حاال

درباره من   نارویهم  نیعالقه داره. قطعا شما هم دوست دار  ای. به چکرده یم   کاریچ

 «…. د یبدون

 : گمی و م  دارمیدرشو برم زوی وسط م  ذارمیو جعبه کفشو م  کنمیم  سکوت

  ی داستان کوتاه  نیکه گفتم. اول  یشعر  ن اولی  …از خاطرات منه  یجعبه کل   ن یا  ی»تو

 که نوشتم...«

 ی و با لبخند احمقانه ا  ارمیبرگه رو باال م   هی.  گردمیداخل جعبه شلوغ پلوغمو م   کمی

 :دمی ادامه م 

. …نوشتمیشما م   ی که برا  ینامه ها  حتی  …شده  ستیکه معدلم ب  یکارنامه ا  نی»اول

  چ یبه ه نارویبراتون جالب باشه. من ا دنشیهست که فکر کنم د زیم  زیچ ی تو کل نیا

 کس نشون ندادم...«

 .  دمیو جعبه رو سمت بابا هول م  کنمیجمع و جور م لبخندمو

 بد نباشه« میشروع که همو بشناس یبرا دی»شا



نگاه به  هینگاه به جعبه و  هی. دهیم  رونی و دودشو ب زنهیم  گارشیبه س یقیپک عم بابا

 :کنه یزمزمه م  یف یضع یو با صدا فته یم  نییپا. بعد گردنش ندازهیصورت من م 

 !«شش یپ یبرگرد تیلیالتحصمادربزرگت حرف زدم بعد از فارغ »با

 تاپ  تاپ

 تاپ  تاپ

 تاپ  تاپ

م   قلبم زدن  تند  به  شروع  نکنهی بالفاصله  مطمئن  شن  ستمی.  درست …دهیدرست   .

 به من گفته بود؟  دم؟یشن

 .شمیبه لباش و منتظر ادامه اش م  زنمیشده زل م  مات

 کرده« »قبول

 ! هه

انگار مامان نسا مثل خونواده خودشن که منو ه  گهیم   یجور  هی پس    ی قبول کرده 

 یزندگ  ششیبرم و پ  کنهی التماسم م   زنم،یبزنن. مامان نسا هربار که باهاش حرف م 

 کنم!

بر  »اون تنهاست. بهتره  ناراحت  ینجورای  …اونجا   یبنده خدام  باعث  خونواده   یکمتر 

 !« یشیم 

  تونه یمثل من م  یک ی ینداشتم! چه جور یبه کار کس یخونواده؟ من که کار یناراحت

 بشه؟  هیبق یموجب ناراحت



  ی تا وقت  ولی  داد؛  باال  سر  جواب  …بامداد و طالقتونم با خودش صحبت کردم  »درمورد

البته اگه   …رمیبگ  ل یبرات وک. قراره  کنمیم   یدگیرس  هیقض  نی هستم به ا  رانیمن ا

 تمومش کرد.«  شه یباشه بهتره و راحت تر م  ی توافق یهمه چ

 ده یپدر برام انجام م  ه یکه داره به عنوان  هیکار نیاول نیکنم ا فکر

 به خونوادم ادا کنم«  نموید تونمیالاقل م  ینجوری»ا

  شم، یم   یعصب   یوقت   یول  ستی. دست خودم ندنیبه خند  کنمیشروع م   یدفعه ا  هی

  ی تا صدا   رمیگیدهنم م   ی. دستمو جلودمی بروز م  ادیز  ب یو غر  بی عج  کیستریرفتار ه

بابا متعجب نگام م   گروید  یتوجه آدما  دنمیبلند خند   ون یو من م   کنهیجلب نکنه. 

 :گمیم  دهی بر دهیخنده هام، بر

ن  …»واقعا بدازهیواقعا  نشون  واقع  هی  نی...  تو  ن؟یهست  یآذرپناه    دارید  نیاول  یاونم 

 مون؟«یواقع

 :دمیبه چشماشو ادامه م  دوزمیچشم م  نهیو با نگاه پر از ک یکامال جد بعد

 آذرپناه؟« یآقا ن،یچقدر بدجنس نینشون بد  ازهی»ن

 : دهیجواب م  یبا لحن سرد بابا

 ؟« یکه کرد یاونم بعد از کار  ؟یداشت یانتظار »چه

خنده هام اشک   ونیو م   کنمی. بغض م کنمیخنده هام بغض م   ون یو م   خندمیم   دوباره

 :دمیبغض و خنده و اشک جواب م  ونیو م  کشمی. خودمو جلو م زم یریم 

که   هیواقعا؟ چجور  هیچ  هی! قضد یگیم   شی از هفت سال پ  دهیشما هم از راه نرس  ی»حت

 نه؟« یشیحرفام نم یپا ره؟یگیبابامم پشتمو نم  یحت

 :گه یو م  دهیهم باال تنشو جلو م بابا



که مادرت با من کردو با    یهمون کار  نکهیبعد از ا  قایاونم دق  رم،یپشتتو بگ  یخوای»م 

و با    کنهیول م   یکنم که شوهرشو روز عروس   تیحما  ی از کس  د یچرا با  ؟یبامداد کرد 

 کنه؟«ی فرار م  گهیمرد د  هی

 شه یبه مغزم، باعث م   کردم،یکه ازش فرار م   یااطالعات و گذشته  کبارهی به    هجوم

بدم. اون   حینفر توض  هیخوام به    یبار م   نیاول  یبمونم. برا  حرکتیب  یاچند لحظه

 ی . آروم زمزمه م اد یهمه در م  ی. جلوکنهیم   تمیحما  ه،یچ  هیبفهمه قض  یبابامه، وقت

 کنم: 

 فرار نکردم!« »من

 :گهینفس م  هیو با حرص  زنهیم   یپوزخند بابا

فرار کنه و به   شگاهیآرا  یاز تو  ستیپسر که از قضا شوهرشم ن  هیعروس با    هی  »اگه

ا  ادیمراسم ن اگه فرار   گن، یم   یکار اون دختر چ   نیو بره خونه دوستِ اون پسر، به 

 ست؟« یکردن ن

 : زنمیلب م  دهیجو دهیجو

 ..من..من...« »م

 :کنهیم  یچیق حرفمو

 کردم یکردم چون فکر م  یساال ازت دور  نیتمام ا …دایبشنوم آ یزیچ خوادینم »دلم

! االنم  ییهم مطمئن شدم که تو خود مهسا  یکه با بامداد کرد  یبا کار  …یمادرت  هیشب

 که واقعاً دلم بخواد!« ستین یزیچ نیکردن نداشته باش؛ چون ا یاز من انتظار پدر

همه تلخ باشه؟   نی بد باشه؟ ا  همهنیا  تونهیم  ی...؟ چطورتونه یم  ی.. چطور... چطورچ

  ن یهمه سال صبر کردم! من ا  نیباشه؟! من ا  اهیباشه؟ کدر باشه، س  کیهمه تار  نیا

دخترشو   تونهیپدر م   هی  یپسم بزنه؟ چطور   تونهی م   یهمه سال منتظرش موندم! چطور



 کشه یچرا خدا منو نم  مرم؟ی من چرا نم  … من  …من  شه؟ی مگه م   شه؟یپس بزنه؟ مگه م 

بدتر از   اد؟یسرم ب  نیقراره بدتر از ا   ؟یبخاطر چ  کشم؟ی؟ چرا هنوز نفس م راحتم کنه

 باشه؟  تونهیم  یچ گهید نیا

  ی. سعمیبهشون لب نزد  یکه حت  ییحساب کنه. سفارش ها  زوی تا م  رهیو م  شهیم   بلند

 ی. تودم ی. به خودم فحش م زنمی . به خودم تشر م تونمینم  یمحکم باشم ول   کنمیم 

خشک شده ام و   ی بالخره استخونا  نکهی. تا ا کشمی . خودمو م زنمی مغزم خودمو کتک م 

. با پشت  ندازم یبه جعبه کفش م   یه. نگاانیگوشت فاسد شده تنم، به حرکت در م 

با حال داغون و زنمشیبغلم م   ریو ز  بندم ی. جعبه رو م کنمیدست اشکامو پاک م   .

 شکسته شدم. خرد شدم.  یواقع  ی. من به معنارمی م  رونیخراب از کافه ب

  ی اریپس سرم و من بعد از هوش  دنیپتک کوب  هیبرم. انگار با    یکدوم طرف  دیبا  دونمینم

گ منگم!    جیهنوز  م   هی و  صدام  شبزنه ی نفر  م  یصدا  هی.  م ستمیایباباست.   چرخم ی. 

به دهنش. منتظرم بازم منو بکوبه. بازم لهم کنه. بازم   زنمیسمتش. هاج و واج زل م 

 منو از خودش دور کنه. پس بزنه.

 :گه یم 

 !«لیدفتر وک  میدنبالت که بر امیم   گهیروز د »چند

  د یکه انگار با  کنهینگام م   یجور  ل؟«ی: »وکپرسنیو م   شنیناخودآگاه از هم باز م   لبام

رو متوجه   یزبان فارس  ی حت  ی سختاون لحظه به    یمن تو  ی ول  دم؛یفهمیمنظورش رو م 

 .شدم یم 

ا   کنمیفکر نم  »من به  بده... پس وظ   نیبامداد بخواد  تورو طالق  ماه ها   فهیسال و 

 بدم«  یهستم به رابطه شما دو نفر سر و سامان رانیکه ا یکه تا زمان دونمیخودم م 

به    خیآب    دنیدارم، مثل پاش  میزندگ  یکه تو   یزیاسم بامداد و گرفتن تنها چ  دنیشن

  گه ی. دکنمی. اخم م ارهیبه گونه هام، حواسمو سر جاش م   یلیصورتم، مثل چندتا س



  خواد یام که هر لحظه م   یماده گرگ  هی. شبستمی قبل ن  هیثان  یس   فیضع  یدا یآ  هیشب

 دشمنش رو پاره کنه.

که من    هی خوب  زیازش فرار کنم. بامداد تنها چ   تونمیوقت نم  چی بود که ه   یتیواقع  نیا

خوب  میزندگ  یتو حس  تنها  ا  یدارم.  از  منو  . کشه یم   رونیب  یسگ   یزندگ  نیکه 

 یتونستم از دستش بدم. نم  یاز دستش بدم. نم  خوامیاز دستش بدم. نم  خواستمینم

 تونم از دستش بدم.

 :گمیم یصورت بابا، با خونسرد یو با شجاعت تمام، تو رمیقدم جلو م  هی

 !«دیحق بجانب یاد یدهنده اسپرمه، ز هیکه فقط  یکس ی»برا

 !ترق

!  کنمیدهنم مزه م   یو بعد طعم شور خونو تو  کنمیلبام حس م   یرو رو  یسوزش  اول

لبم   یرو  کشمی. دست م شمیم   رهیبه خون نشسته مرد روبروم خ  یمات شده به چشما

 ی . مردمکام برارمی. ذره ذره عقب م کنمی م حس م پوست انگشتا  یخون رو رو  یسیو خ

حاال اونم    ارم،ی. نگامو که باال م ذارنیخون مسابقه دو م   دنیانگشتام و د  یرفتن رو

 ...«دای: » آزنهی. صدام م مونهی. انگار پشدهی. ترسستاده یمات و مبهوت ا

 …تورو بشناسم  نم،یاز تو، از خودم متنفرم که خواستم تورو بب  شتربی  …متنفرم  »ازت

به همون    ی! کاش برگردیریکاش بم  …ی. کاش مرده بود دمتیدیوقت نم  چهی  کاش

 «یکه بود یقبرستون

نه از سوسن و گلبرگ،    ، یمتنفر نبودم. نه از عمه گل   نقدریا  چکسیاز ه  میزندگ  یتو

 ! ا ینه از گلور

  نم،یشیم   نیماش  یتو  نکهی. به محض ادینو  نیسمت ماش  دومیو با سرعت م   چرخمیم 

 . کنمیبهش نگاه نم یول ستادهیرو ا ادهیپ ی. همونجا تورونمیکنم و م  یروشن م 



و لبمو   دارمیبرم   یآرومم! دستمال کاغذ  یل یخ  یول  بهی. عجادیاشکم در نم  یول  بهیعج

 خرم.   یم  گاری خودم س یو برا ستمی ایم  نمیبیکه م  یادکه نیکنم. اول یم  زیتم

با   هیا لحظه  شهی که پشت سر هم داره تکرار م   یز ی . تنها چهیخال  مغزم که اون مرد 

  گار ی. سشهیمغزم پشت سر هم پخش م   یکه تو  یریپشت دست زد تو دهنم. تنها تصو

 ری. تصوشه یست. دود نم  دهیفا  یب   یول  دم،یبه خورد مغزم م   ن یکوتیو ن  کنمیدود م 

 ! شهیام، دود نمشکافته شده بانگشتام و سوزش ل یخون رو ش،یعصبان یچشما

و   ستادمیرو خاموش کردم و پشت در خونه بامداد ا  نیماش  نمیبیم   امیخودم که م   به

 ! زنمی دارم در م 

 نکهی! اونم بعد از انجایشده باشم که اومدم ا  وونهید  دی. بادارمی از در زدن برم   دست

. اشک تا  ادیاز دهنم در م   یکه آخ بلند  رم یگی شکسته شدم! لب به دندون م   یاونجور

  هشبی  …کشتمت  یزیقطره اشک بر  هی: »زنمی. به خودم تشر م ارنیپشت پلکام هجوم م 

 گم کن!« نجایشو و گورتو از ا نیاشبدبخت رفتار نکن. برو سوار م هی

  دارم ی قدم برم   نیو به سمت ماش  چرخمی م   کنم،ی م   ریخودمو تحق  یحساب  نکهیا  بعد

م  باز  با شونه ها  کنمی. جرات نمشه یکه در خونه  بامداد!  ب  یبرگردم سمت   یافتاده 

 دا؟«ی: »آگهی که م  ی. صداش پر از بهته وقتستمیایحرکت سرجام م 

 صداش نگرانه!   نباری. اخورمینم جنب

 زم؟«یان؟ عزج دای»آ

که انگار من   یجان« گفتنش جور  دایدر مقابل »آ  تونمیبمونم! نم  یثابت باق  تونمینم

دم در    نییپله پا  یسمت بامداد که رو  گردم یتفاوت باشم! برم   یجان دلش هستم، ب

رو  ایده    دی. شاستاده یا که  باشه، حاال  بلندتر  ازم  پا  ی پونزده سانت    اط یح  ینییپله 

من   افهیحرکت بشه. ق  ی. حاال نوبت اونه که بدمی. پاهامو رو به جلو کش م ستاده یا



ورم کرده و کبودم در    یتر و لبا  یچشما نیاش کرده! مردمکاش بشوکه  یانگار حساب

 . ذارهیفکم م ریو ز  ارهیرفت و آمده. دستشو آروم م 

 ام؟«بچه  یشد ی: »چپرسهیبا بهت م 

 بغل بامداد. یتو کنمیو خودم پرت م  ارمیطاقت نم گهید

 ...« »آقا

دستامو از دور گردنش   کنهیم   ی. بامداد سعکنمی م   هیگر  یها  یو ها  دهیامونم نم  بغض

 :کنهی سوال م  ی. عصبسبمی چیبهش م   شتریمن ب یباز کنه ول

 دست روت بلند کرده؟« یک دا؟یکارو باهات کرده آ ن یا ی»ک

نم  یرو  کلمات تو  ی. فقط صداچرخهیزبونم  احتماال  بامداد   یهق زدنامه که  گوش 

 !  دهیچرخ

! بعد کشه یباسنم و منو باال م   نییبگم پا  نه یا  قترشدقی  نه،  …کمرم  نییپا  ادیم   دستاش

رون تا  م انگشتاش  حرکت  برا  کننیهام  پاهامو  بامداد،   یو  کمر  دور  کردن  حلقه 

کمرمو   رهیراه م   که ی. درحالاد یم   نییو از دوتا پله پا  بندهی. اونم درو م کننیم   ییراهنما

 . زم یریو اشک م  کنمیگردنش فرو م  یراحت سرمو تو الی. منم با خکنه ینوازش م 

گردنش فرو    یراحت سرمو تو  الی. منم با خکنه یکمرمو نوازش م   رهیراه م   کهیدرحال 

 . زم یریو اشک م  کنمیم 

کنم. اونم ثابت   یخودمو خال یحساب دهیو اجازه م نهیشیم  وونی ا یپله ها یرو بامداد

دستاشو    رم،یگی. آروم که م ده یم   یو با نوزش کردن موها و کمرم، بهم دلدار  مونهینم

.  کنه یکه به دور گردنش بسته بودمو باز م  یحلقه ا ره،یگ یعقب و مچ دستامو م  ارهیم 

انگشتاشو    نکهیاونم بدون ا  ده،یقرار م   یضربه در  بصورتخودمو خودش    نیدستامونو ب 

 هام جدا کنه. از دور مچ



 زدلم؟«یعز ی»بهتر

 .دمیبه نشونه مثبت تکون م  سرمو

 شده؟«  یچ یگی: »بهم م پرسهیم 

و کاسه چشمام پر آب شه. دست راستشو    ادیب  ادمی  یدوباره همه چ  شه یباعث م   سوالش

 . ذارهیام م گونه یو رو ارهیباال م 

 باهات کرده« نکارویا یفقط بهم بگو ک دا،ینکن آ هی»گر

 اون   …: »اوندمیو من بغض آلود جواب م   خورنیگونه هام سر م  یاجازه رو  یب  اشکام

هم نکرده،   یبرام پدر  حتی  اون  …اون  …عالمه آدم  کی  یجلو  ابون، یخ  توی  …زد  منو

 ه؟«کی کرده فکر بزنه؟ کتکم داد اجازه بخودش  چطور …چطور

 .شه یم   لیو بعدش به خشم تبد  رسهیم   یبامداد، از حالت استفهام، به بهت زدگ   صورت

 محمد کتکت زده؟« یی»دا

 . دم یسر تکون م  دوباره

م نمشی: »من فقط خواستم ببگمیم  با من شب  یبشناسمش ول  خواستمی.   ه ی  هیاون 

 ...« کردمیفکر م  …کردمیرفتار کرد. من فکر م  بهیغر

که بامداد هم اشاره   کنمی و خداروشکر م   ارمیبه زبون نم  نانموی احمقانه و خوشب   افکار

 .  کنهی بهش نم یا

 که کتکت زد؟« یکرد  کاری: »مگه چ کنهیم  سوال

»کارگمیم  برا  ی:  گفتم  فقط  ز   یکس  ینکردم،  اسپرمه  دهنده  فقط  حق   یادیکه 

 بجانبه!«

 .رهیبامداد از تعجب باال م  یابروها 



 ؟«یگفت نویبهش ا »واقعا

   : گمیم  یبا افتخار اوهوم  ،یمونیذره پش بدون

 چرا؟« »اونوقت

 بهش جواب بدم. رمیگیم  میتصم تیو درنها  کنمی مکث م  یالحظه

 یکه اصال بهش ربط  یکار.  کردیم   یری گ  م یتصم  ندمیداشت درباره من و آ  »چون

 مامان نسا و...«  شینداشت. فرستادن من پ

 . کنمیم  یمکث

 نداره« یبه اون ربط زایچ نیگرفتن و ا لوکی …خب  …»و

اون مرد، درباره طالق بهم    نکهی. احتماال متوجه منظورم شده. اکنهیم   یاخم  بامداد

شده و    رهیببره و اقدام کنه! بهم خ  شیپ   انوی از سمت من جر  خواد یگفته و م  ییزایچ

 .نهی ش یلباش م  یرو یبعد لبخند محو هیچند ثان

 حال باباتو...« یحساب »پس

 .کنمی قطع م  حرفشو

 ندارم.«  ییمن بابا …ستیمن ن یبابا »اون

 :کنهیباال و سوال م  ندازه یلنگه ابروشو م هی

 ؟« یمن چ »پس

...  میتونه  اینکه  به  ای  اشاره  هیچ   حاال  تا.  بود  نپرسیده  من   از  سوالی   همچین   حاال  تا

   …حاال  و  بود  آرزوم  بزرگترین  زمانی  یه  این.  بود   نکرده  بگیره،  برام  رو  پدرمو  جای  تونهمی

 بدم؟  جوابشو چی باید االن  من کرد؟ سوالو این االن چرا. میشم گیج



  غریبه   خودم  با  همه  این   کی   سوالو؟  جواب  دونستمنمی   من.  میشم  قبل   از  تر  منگ

 شد؟  سرازیر قلبم به متناقض احساسات همه این کی شدم؟

 «ندادی  سوالمو جواب»

 بابام  گفتمی!  باشه  بابام  نداره  دوست   گفتمی   که  قدیما  باشه؟  بابام  میخواد  دلش  یعنی

 باشه؟  بابام میخواد االن یعنی …االن چرا پس! نمیشه 

 :  گممی و میدم جلو ناامیدانه لبمو

 «کنهمی درد لبم  آخه خب»

 .کنهمی نگام متعجب

 «بدی؟ جواب نتونی میشه باعث کنهمی درد لبت»

 .  میکنم  باال و پایین تند سرمو

 !« عجب: »میگه 

 میان  میکننو  حرکت  آروم  خیلی  مردمکاش  بعدش.  میشه   خیره  چشمام  توی  ای  لحظه

 بهم  میدوزه   چشم  دوباره  مکث  با  ای  ثانیه  چند!  میکنن   اتراق  لبام  روی  درست.  پایین

 ...  و بود شده پاره که جایی درست. میبوسه لبمو گوشه ندارم، انتظارشو اصال وقتی و

 ! بوم

 .  میشه متالشی روحم. میشه تیکه هزار قلبم. میشه منفجر

 … ولی …ولی کمتر شایدم بود ثانیه یک همش

   …خدا وای خدا، وای

  خدا  وای.  آیدا  نیست  مردن  وقت   االن  …آیدا  نمیر.  آیدا  بکش  نفس.  آیدا  بکش  نفسش

 …وای …وای …وای. شد گرم چقدر



 ! بوسید منو  بامداد

 بوسید؟  منو  بامداد

 ! بوسید لبامو بامداد

 خوب  داری.  خوبه.  دختر  آفرین،.  بکش   نفس  آروم  فقط.  نکش  جیغ.  آیدا   نکش  جیغ

.  کنه می  نگات  داره.  بگه  چیزی  یه  میخواد.  نخور  تکون.  نخور  تکون.  میدی  انجامش

 توی  بمونی  زنده  میخوای  اگه.  نکن  نگاه  چشماش  تو   فقط.  بگه   چیزی  یه  میخواد

 صبر   فقط.  نیست  کردن  فکر  وقت  االن.  نکن  فکر  نرمش  لبای  به .  نکن  نگاه  چشماش

 ! میدی  انجامش درست داری آفرین. گهمی  چی ببین کن صبر. کن

 «کنه؟ نمی درد دیگه لبات االن؟ شدی خوب»

 جوابش!  کرد  اصابت  قلبم  به  تیرش  شد،  تموم  اش  جمله  که  ای   لحظه  همون!  مُردم 

  حاال   اما  کرده  فراموش  سوزششو  و  درد  لبام  که  بگم  چجوری  بگم؟   چی  شه؟می  چی

  هم   اشجمله  حتی  که  اش  بوسه  تنها  نه!  گرفته  آتیش!  سوزهمی  داره  وجودم  تموم

 ! انداخته  راه بازی آتیش

 به  و  میبوسن  میشه،  زخمی  بچه  یه  بدن  از  قسمتی  وقتی  که  میفتم  بزرگایی  آدم  یاد

  ده  که   میفتم   وقتی  یاد!  ندارن  درد  دیگه  بوسه  از  بعد   که  میقبولونن  اینجور  بچه  اون

  من  و  بهم  زد  محکم  توپ  با  مهدی  میکردیم،  بازی  وسطی  داشتیم  وقتی  و  بود  سالم

  مثل   درست  ببوسه،  زخمیمو  دست  بامداد  میخواست  دلم  که  ایلحظه  اون  یاد.  افتادم

  کلی   و  گرفتمی  بغل  رو  فریبا  که  حسین  عمو  یا!  میکرد  اینکارو  که  سوسن  بابای

 هیچ  جانب  از.  نشد  نصیبم   بده،  تسکین  دردمو  که  ای  بوسه  وقت  هیچ  ولی!  میبوسیدش

 …حاال و نشد نصیبم کس

 نیستم،   دختربچه  و  مونده  سالگیم  چهار  و  بیست  تولد  به  هفته  یک  که  وقتی  درست

 ! کنه آروم دردمو تا میشینه لبام روی بامداد لبای ندارم، انتظارشو وقتی



  کردم   دریافت  که  چیزی  از  دارم!  خوبه  بسیار  حالم  من!  اصال  نه  بود؟  دیر  اتفاق  این  برای

 !کنممی لوس  بامداد برای خودمو بیشتر و میبرم لذت

  جواب   برای  لبام  هنوزم : »میدم  واری  زمزمه  و  بچگونه  صدای  با  سوالشو  جواب  مثال

 !«آقا  کنهمی درد دادن

 میکنم؟  دریافت چی و

  ناخونده  مهمون  هام،   لب  روی  که  هاییلب  و  میگیرن  قاب  صورتمو  که  هایی  دست

 !  میشن

 ! خوبه خیلی! خوبه چقدر! آخ

 های  لب  با  من.  بمیرم  هاش  بوسه  با  نبوده  قرار  میفهمم  تازه  من  گیرهمی  فاصله  وقتی

 باشه،   بخش  زندگی  عشقت  های  بوسه  که!  اینه  درستش  اینه،  واقعیت.  شدم   زنده  بامداد

 ! کنه اتزنده که

 «داخل؟ بریم»

 دستامو .  میکنم  خداروشکر  بزنم،   حرف  نبودم  مجبور  اینکه  برای  و   میقاپم   هوا  تو  سوالشو

 « بریم: »میدم جواب و کنممی حلقه گردنش دور

 : گهمی خندهمی  آروم درحالیکه و میشه بلند  بامداد

 «بگیرم؟ کمر دیسک پیرمرد من نمیکنی فکر اینجوری؟ میگذره خوش»

 دور  دستامو  ترمحکم  پایین،  بذاره  منو  بخوام   ازش  بگیرمو  وجدان  عذاب  اینکه  جای

 . دم می فشار گردنش

 !« کردی امخفه …بچه خب خیلی»



 یا !  نبوده  کار  در  ای  بوسه  انگار  که  کردیم  سپری  جوری  هردومون  رو  بعد  ساعت  یک

  اینکه   خالصه.  داشته  وجود  بینمون  که  بود  ای  مسئله  ترین  عادی  لبامون  شدن  بوسیده

 مشغول  گوشی  با  اون  از  تابلوتر  من  بودو  هاش  نوشته  توی  سرش  تابلویی  جور  یه  بامداد 

! کردم  چک  میومدو  بامداد  برای  که  کامنتایی  تک   تک   و  چرخیدم  اینستاگرام  توی!  بودم

  دادم فحش دلم تو بودن، ریخته کامنتاشون پای احساسات زیادی که دخترایی به

 ! بدم ریکوئست بهش باالخره که کردم پیدا رو  جرات این همونجا و

  جلوتر   قدم  یه  که  میده   رو  اجازه  این  بهش  یعنی  میبوسه،  دخترو  یه  پسر،  یه  اینکه  شاید

  شاید   بوسه؟  اون  از   بود  دیگه  چیز  یه  منظورش  اصال  شاید  باشه؟  این  تونهمی  ها؟.  برن

   ها؟ نداشته؟ منظوری

  بگیرن   نزدیکشونه،  چون  دختر  یه  مثال  ببوسن؟  دخترو  یه  منظور  بدون  میتونن  مردا

 .باشه مردا این از بامداد نکنم فکر …هوم! ببوسنش

 یه   «اونجوری»  عشق  درباره  حتی  کردم،  سرچ  موضوع  این  درباره  گوگل  توی  ناامیدانه

: گفتمی   بهم  داشت  زبون  گوگل  اگه  احتماال  و  نکردم  پیدا  هیچی!  پدرش  به  دختر

 «آیدا  مغزت تو ر)..(ک»

  فهمیده   چیزا  خیلی  ساعت  یک  اون  توی  ولی  بکنه؛  بهم  کمکی  نتونست   گوگل  اینکه  با

  هنوز   اگرچه  و  برام  بود  نکرده  روشن  چیزو  همه   باید  که  اونقدر  اگرچه  بامداد  بوسه.  بودم

  کامل   خودم  برای  چیز  چند   همه،  این  با  میکنن،  ناسازگاری  مغزم  از  هایی  بخش  یه

 ! شده مشخص

 بهم  اضافه  بار  یه  چشم   به  بامداد  خوامنمی  من  دو،!  باشه   بابام  بامداد  خوامنمی  من  یک،

 !  باشم زیبا و بزرگسال خانوم یه بامداد برای خواممی سه،! کنه نگاه

 به  چون.  کنم  صحبت  درموردشون  نفر  یه   با  باید  من  که  ممکنه  غیر  یکم  پنج  و  چهار

 .برنمیام اش  عهده از تنهایی



  ش یدادم و بهش گفتم پ  ام ینشد، به نورا پ  رمیدستگ  یزیگوگل چ  یتو  نکهیاز ا  بعد

آورد و من   دویصحبتا اسم نو  نیبرم خونه بهش زنگ بزنم. ماب  ی بامدادم. قرار شد وقت

 دست من بود.   نشی! ماشیمثل فشنگ از جام بلند شدم! لعنت

  ک یاون    ،یساعت بعد  کی.  دیساعت طول کش  میرو تونستم به بامداد بگم، ن  هیقض  تا

 کردمیکرد و من پشت سر هم جواب پس دادم! اونقدر تلخ شد که باور نم  حتینص  زیر

مرد تو  هی همون  منو  بوس   اطیح  یکه   ه ی  کردمی نم  الی هم خ  قتشی. حقدهیخونش 

 ش یهمه عصبان  نیا   تونستیم   ،قرض گرفتن از دوست پسرِ دوستم  نیمثل ماش  یزیچ

 کنه! 

 یلیوُ خ  هیچه پسر خوب  نکهیکردنو گفتن ا  فیتعر  دیجواب پس دادنو از نو  یاز کل  بعد

بود که    نیحرفش ا  یاومد؛ ول  نییپا  طونی دادو از خر ش  تیباالخره رضا  ه؛یپسر ماه

هم    نیدر حد اعال بود! هم  گهید  هییبگ/ا  هی  نمیبده! ا  لیتحو  د یبه نو  نویخودش ماش

کارو   نیکه اجازه بده خودم ا ارمیمزخرف ب لیدل یاسترس بکشم و کل یباعث شد کل

هست    یک  نکهیرفت، قاعدتاً راجع به ا  یم  دینو  کیبکنم. چرا؟ چون اگه بامداد به بوت

درباره رابطه    دیشد و بعد، اون موقع بود که نو  ی با من داره صحبت م   یو چه نسبت

از رابطه ما خبر    هم  نیام   یعنی  دیفهم  یم  نوی ا  دینو  ی. وقتدیفهم  یمنو بامداد م   یواقع

 ویلوس باز  یبا کل   ن یبگم. بنابرا  نیبه ام   نویدادم که خودم ا  یم   حیو من ترج  شدیدار م 

نداشتم بامداد رو مجاب کردم که من با    ادیداشتم و  ادیکه  یا زنانه زیو هرچ استیس

 .  ادیخودش همرام ب نیو اون پشت سرم با ماش دینو نیماش

 

وقت بود   یلیکردم که خ  یفکر م   نیتمام مدت به ا  روندمیم   کی به سمت بوت  کهیزمان 

مهم   یکس  یبرا  د یکه با  یوقت بود که اونقدر  یلیندادم. خ   حیتوض  یرو به کس  یزیچ

آورد.   یخودش نم  یبه رو  یکس  یداشتم ول  تیهفت سال اهم  ن یتموم ا  دمینبودم. شا

 بامداد!   صمخصو هی. در واقع تنبههیجور تنب هی نمیا



 . ارهیکنه و به قول خودش سر عقل ب هی منو تنب یتوجه یعادت داشت که با ب بامداد

که به مشهد رفته    یل یکه اون اوا یزیچ ه ی! دادیم  یداشت مغزمو باز یلیخ یزیچ هی

باشه.    ه یسکوت بامداد تنب  نکه،یا   دی. به ام کردمیاون سر م   دیبودم روز و شبم رو به ام 

 از دست دادم.  هشیبه تنب دموی ام  گهیشد که د یسکوتش اونقدر طوالن یول

هفت سال فقط    نیبامداد تمام ا  نکهیوجودم جون گرفته! ا  یدوباره تو  دیحاال اون ام   و

روز بلند شمو برم در خونشو بزنمو    هی. که  ام یتا سر عقل ب  کردهی م   هی داشته منو تنب

مسئله   نیبدم! اگه به خاطر ا   حیضرو بهش تو  زی کنمو همه چ  یازش معذرت خواه

   …بوده باشه هیتنب فقط اگه …هفت سال سکوت کرده باشه

 ! اوردمیسر بامداد م ییبال هی ای کشتمیبعدش خودمو م دونمینم واقعا

ازش تشکر کردم، همراه بامداد به   یدادم و کل  لیبهش تحو  دوی نو  نیماش نکهیاز ا  بعد

 . میرفت یسمت خونه عمه ماه

از    ی . همون بامدادزنهیکلمه حرف نم  کیبرگشت    ری مس  یمطلقاً تو  شده که قبل 

حساسش نکنم.    نیاز ا  شترینگم تا ب  یزیچ  دمیم   حیشناختمش. منم ترج  یبوسه م 

 : »خداحافظ« گهیم  یبا لحن سرد می رسی مقابل خونه که م 

بهونه کار داشتن رو م  کنهی توو؟« رد م   ییایپرسم: »نم  یکشم و م   یم   یآه . اره یو 

رو مطرح  یامسئله نیهم یبرا ست؛یکارساز ن گهید نجایا یلوس کردنو الوند دونمیم 

 کنم که هم فکر اونو منحرف کنه و هم من مجهوالت ذهنم معلوم بشه. یم 

 ؟«یدونیم  یمامان من چ »درباره

 به نفع من.  چیه کی. بله توجهشو جلب کردم. شهیم  رهیمکث بهم خ با

 ؟« یپرسیم  »چرا



تا منو بسوزونه،   گهی درباره مامانم م   ی: »عمه گلدمیندازم و جواب م   یباال م   یا  شونه

من    یبرا  یبه قدر کاف  ناای  …مامانمم  هیشب   کنهیچون فکر م   کنهیو رد کرد م بابام من

 کرده!« کار یبوده و چ یکه بدونم مامانم ک ارهیم  لیدل

 :گهیو م کنهیفکر م  یکم

 !«یاز مادر جان بپرس »بهتره

 بگه« یزی: »فکر نکنم چدمیجواب م  دانهیناام 

 ؟«یدی: »تا حاال ازش پرسپرسهیم 

کردم صحبت کردن درباره مادرم قدغنه. دوباره به   یم   الیبودم چون خ  دهیپرس  نه

 گه«ی رو بهت م  زی: »با مادر جان حرف بزن اون همه چگهی و م  ادیحرف م 

 . دم یتکون م  یسر

 ؟«یکالس دار »فردا

 »نه«

 کنم!«  یدرست م  یبرات قورمه سبز …ای ناهار ب یبرا »پس

 :گهیم  یک . بعد با لحن بانم کنهینگام م یو طوالن قیعم

 دا«یآ یکرد رمی»پ

 .رمیخندمو بگ   یکنم جلو یم  یسع

 !« یانداخت  ریمنو گ یحساب  یوجب می: »توئه ندهیو ادامه م کشهی م  یآه

قند    لویک  لویکه بود باعث شد ک  یهر چ  یول  هیمنظورش چ  قاًی که دق  ستمین  مطمئن

 تو دلم آب بشه. 

 گه؟«ید یای»م 



 !«شهیم  یچ نمیبب »بذار

هنوز بهش نداده بودم،    داشویکه خر  یی! از اونجاز یهمون جمله معروف نفرت انگ  …پوف

 :گمیم 

 دم«یبهت کادو م  یایفردا ب »اگه

 ؟«یبهم باج بد یخوای: »عجب! حاال م دهیو جواب م  ندازهیلنگه ابروهاشو باال م هی

  ره یروبروش خ. به  دارمیعقب برم   یهامو از صندل  لهی. وسندازمیباال م   یشونه ا  دوباره

کار  دونمی. نمکنهیوسوسه م  دنشیبوس  یمنو برا یشده. گونه اصالح شده اش حساب

 ! بوسمشی و م  شمیبا زحمت به سمتش خم م  ینه ول ای  هیدرست

اش کنم.  مثل خودش، شوکه  تونمیمنم م   ای. خب گوکنهیو نگام م   گردهیبرم   متعجب

  ی بیعج  زیچ  شه،یاهش کامال شسته ماثر تعجب از نگ  نکهیبه نفع من! بعد از ا  چیدو، ه

  گه ید  زیچ  دمیشا  دونمینم  …ازیجور ن  هیجور خواهش،    هی.  نمیبی م   هاشی عسل  یرو تو

 :زنه یو لب م  چرخونهی. بعد سرشو م شنیثابت م  و انیلبام م  یباشه. مردمکاش رو  یا

 خونه!« میسر و ته کنم و برگرد نکهیقبل از ا دا،یشو آ ادهی»پ

مخرب   ی. از اون زلزله هاکنهیم   جادیقلبم ا  یتو  یشتریزلزله چند ر  هیجمله    نی! اواو

 : کنمی. زمزمه م شمیگر! داغ م  رانیو

 فردا!«  »منتظرتم

. ده یو حرکت نم  نی که وارد خونه نشدم اون ماش  یشم و تا وقت  یم   ادهیپ  نیماش   از

 ی زی از چ  یجون و عمه ماه  بهی ست. معلومه که ط  شهیمثل هم  زیخونه همه چ   یتو

 به ی. طنییطبقه پا  گردم یبرم   رمیگیدوش م   نکهیو بعد از ا  رمیخبر ندارن. به اتاقم م 

با اون مرد   دارمیدرباره د  یبه عمه ماه  ینگاه   میکجا بودم و من با ن  پرسهیجون ازم م 

م  ناراحت  ینگران  نیب   یزی. حالت چهره جفتشون چزنمیحرف  باهام   ی. عمه ماهه یو 



 ی حساب  دمیبدون اطالع رفتم و اون مرد رو د  نکهیو به خاطر ا  زنهیغر م   کنه،یم   دعوا

 : زنمی داد م   هیو با گر  ارمیکه باالخره کم م   گهیم   گه،ی م   گه،ی . اونقدر م کنهیمواخذم م 

  ی که اسمش به عنوان پدر تو شناسناممه، مرد   یمرد  کردمیعمه که فکر م   دی»ببخش

  د یبا  کردمیکه فکر م   دیباباهاست. ببخش  هیمثه بق  خواستن،یکه همه جا اسمشو ازم م 

  یوقت  یپدر و مادرم که حت  یبچه ب  هیکه    خوامیبشناسمش چون بابامه. معذرت م 

 … بازم ناراحت نشدم. بازم رفتم سراغش  ومده ی ن  دنشیبه د  رانویباباش برگشته ا   دیفهم

 … نیفکرشو بکن   … خوادیخودمم منو نم  یبابا  یکه حت  دیعمه ببخش  …دببخشی  …بب

اون.. اونوقت من چه   …خوادیکه باعث بوجود اومدن من شده، منو نم  یمن، کس  یبابا

داشتم  یانتظار  شماها  کرد  ن،کردی  لطف  شماها  تازه  …تازه  …از  منت   ن،یمحبت 

زودتر   کنمیم   سعی  …. دستتون درد نکنهنیهمه سال بهم سرپناه داد  نیکه ان  یگذاشت

 دوشتون«  ینباشم رو یبار اضاف گهید کنمیم  ی رفع زحمت کنم. سع

 

مثل   خوادیبکشم. دلم م   غیداد بزنم. ج  خوادی. دلم م رمیبه اتاقم م   هیو با گر  شمیم   بلند

بهم   یاحساس بهتر  کردموی و کبود م   یخودمو بزنم. مثه اون وقتا که بدنمو زخم  مایقد

  ی قرار تو  ی. بارمیسر خودم در ب   ییبال  هی برم خودمو بکشم.    خوادی. دلم م دادیدست م 

م  راه  االن  م. من حال رمیاتاق  و  بود  م   جوری  االن  … خوب  خودمو    خوامی داغونم که 

 بکشم.

 زنه،یزنگ م   ی. چند باردمیحوصله نورا رو ندارم. جواب نم. اصال  خوره یزنگ م   میگوش

سمت   رمیم   تیرو ندارم. با عصبان  یزنگ گوش  دنیکه تحمل شن  میعصب  نقدریمنم ا

و با    دمی. بر خالف انتظارم بامداد پشت خطه. فورا جواب م دارمی رو برم   لیو موبا  فمیک

 :گمیبغض م 

 ...« »بامداد 



 :چهیپیگوشم م  یو با محبت بامداد تو میمال یصدا

 جان دلم؟«  »جانم؟

 : زنمی بلند هق م  یصدا با

 بده آقام«  »حالم

 زدلم«عزی شو آماده …امبچه امیم  »دارم

م   از پاک  اشکامو  برم   هی.  کنمیم   ی. خداحافظکنمیخدا خواسته  بافت  و   دارمیشنل 

روم    یرو جلو  یکه عمه ماه  رونیکه از اتاق برم ب  کنمیدرو باز م   ندازم،یسرم م   یشال

 :پرسهی بدم، م  حیتوض نکهی. قبل از انمیبیم 

 ؟«یبامداد حرف زد »با

 …که انگار اون به بامداد خبر داده که دی سوالشو پرس یجور هی

 حالم بده!  دونستهی بامداد زنگ زده بود. م  نیبخاطر ا پس

. بهم  نهیشیتختم م   یو رو  رهی راست م   ک ی.  شهیو عمه وارد اتاق م   دمیتکون م   یسر

 :کنهیاشاره م 

 باهات حرف دارم.«  نیبش ای»ب

و منتظر موندن    اط یاز رفتن به ح  عانهی مط  یخونه رو ندارم؛ ول  یموندن تو  حوصله

من سوال    نکهی. قبل از انمیشی مقابلش م   امیو م  دارمیبرم   موی. صندلکنمیصرف نظر م 

 :ادیکنم اون به حرف م 

  تکون   پسرم  منو  دل  تو  آب  نذاشت  کمال  …خونه باغ بزرگ شد  یمثه تو، تو  »بهروزم

  گفت، یکمال م   یخواستگار اومد برات، بله رو بده ول  گفتنیخواهر و برادرا م  هبقی  …بخوره



بودنو    هی ! سربار بقی جواب مثبت بد  یبه کس  ،یسربار من  نکهی ا  الیبه خ   یحق ندار

 !«فهممیرو سرت بودنو من م  ه،یمنت بق

 زنه؟ یعمه داره درباره گذشته با من حرف م  یول ستمین مطمئن

م   یول  ستمی ن  مطمئن با من حرف  درباره گذشته  داره  ا  زنه؟ ی عمه  که    نو یچرا؟ من 

 نخواسته بودم! 

م   یماه  عمه من  از  م   رهیگینگاه  پنجره  به  م دهیو  تو  یناراحت  شهی.  رو  افسوس    ی و 

 . د یشماش دچ

  نه،   …کرده باشه  یکه کوتاه  نیکمال موندم! نه ا  شپی  که  کردم  اشتباه  …کردم  »اشتباه

 !«شدینم نیسرنوشت بهروز ا دیشا کردمیم  یاگه دوباره عروس دیشا ولی

 ن؟« یزنیحرفو م  نی: »چرا اپرسمیاز حرفاش. م  شمیو من متعجب م  کنهیم  سکوت

 : زنه یو آروم لب م  کنهیم  نگام

آمد و شدا، مهسام   نیا  ونی . م میمادرت ته کوچه بود. با نسا رفت و آمد داشت  »خونه

همشون باهم بزرگ شدن. قد   ییجورا  هی  …بودن  هم  با  روز  هر  …* گلبهاریشد بارون

 !«دنیبه چشم د گرویهمد دنیکش

بود که من    ییحرفا  نای . اشدمی کنجکاوتر م   شتریمن ب  گفت،یم   شتریب  یهرچ  یماه  عمه

 . دمی شن یبار م  نیاول یبرا

  هرچی …موقر، آروم و خانوم ن،یداشت. مت یخوب یمثل قرص ماه بود، بر و رو »مهسا

به خود من نگفته   یز ی. چومدیکم گفتم. بهروز از مهسا خوشش م   شیبگم از خانم

مزه دهنش   نمی. منم مهسارو دوست داشتم، گفتم ببشناختمی پسرم بود م   یبود؛ ول

  ام یشوخ  ونیم   یچند بار   ه ی.  میش بذار ی که پا پ  خوادیاگه اونم خاطر بهروزو م   ه،یچ



.  د یگزی لب م   نوییپا  نداختیسرشو م   شد،یبهش گفتم عروسم، عروس خانم... سرخ م 

 وصلت رضاست!«  نیبود که بفهمم مهسام دلش به ا میحال یاونقدر

لمس    تونمیکه در اومده رو م   یاخسرم بکشم، دو تا ش  یاگه االن دست رو  مطمئنم

 وسط؟ نیشده ا ی چ بعد … بعد خواستن،یم  گرویبامداد همد یکنم. مامان و بابا

 : پرسمیم 

 « !محمد؟ …و مامانم با کنهی ازدواج م  یآقا بهروز با عمه گل هویکه  شهیم  ی»چ

از سرشم   ارمیاندازه که اسمشو م  نهمی کنم فکر …به اون مرد بگم بابا  ومدینم خوشم

 .اده یز

 :دهیو جواب م   کشهی آه م  یماه عمه

 گلبهار!«  »بخاطر

 : کشمیم  غیج بایاز حدقه دراومده، تقر یچشما با

 ؟« ی»چ

»هه«    ی که آوا  ی. جور دمیم   رونیو نفسمو پر فشار ب  امنهیقفسه س  یرو  ذارمیم   دستمو

 :دمیو ادامه م  شهیاز گلوم خارج م  یمانندِ مسخره ا

م   گنی»م  قا  دای ! جدگنیزمونه عوض شده، راست  از هم   م یدخترا دوست پسراشونو 

اون    کنن،یم  نکنه  اونوقت    دشویز  ادویب  یکیکه  از    قایرف  یزمان  هیبقاپه،  بخاطر هم 

 باوره« رقابلیغ بایکه تقر بهیعج یجور هی …! هاهگذشتنیعشقشون م 

  ی چرا ول  دونمیام! نم  ی عصب  ییجورا  هیخوشحال باشم. درواقع    نکهیا. نه  خندمیم   بلند

  ی از چ  ای  یاز ک  دونمیام. نم  یام. احساس که نه، واقعا عصبان  یعصبان  کنمی احساس م 

چفت   یرو بزنم بشکنم! با دندونا  یزیچ  ه ی  ای  واریمشتمو بکوبونم به د  خوادیدلم م   یول

 :زنمی شده بهم، غر م 



و به مرده خودش   کنهیم   کاریداره با دخترش چ  شیبارون  قیرف  دیدیمن اگه م   »مامان

 !«کردینم یفداکار نیوقت همچ چیه ن،یچقدر توه

ماجرا   هیدارم بق  ازیو من ن  شنوهی! اصال نمستیاتاق ن  ن یساکته. انگار تو ا  یماه  عمه

 .ادیب رونیتا از فکر ب زنمیرو بفهمم. چند بار صداش م 

م   شهیم   ی چ  ش؟ی»بق ازدواج  محمد  با  مامانم  جا  کنه؟یکه  بشه،   نکهیا  یچرا  دور 

 شه؟ یم   کتری نزد

 .شهیاز قبل م  نتریغمگ یصورت عمه ماه حالت

 کیمهسا و محمد به مشکل برخوردن. خان ب  نکهیبعد از ا  بایتقر  …دمیفهم  رید  ی لی»خ

.  …ازدواج با محمد  یمهسا نشسته برا  یپا   ریکه گلبهار ز   دهیاز ساناز، زنش شن  گفتیم 

ا  ینجورای  که دوستتم  من  اگه  و  نم  نکارویبهتره  بهروزو  واقعا  اگه    ن یا  یخوایبکنو 

 «بگم واال چی. …راهه وُ نیبهتر

 ! ادی بنظر آشنا م  ی! چ... چقدر همه چدارهی. ترس برم م کنهیم  خی بدنم

 به ارث بردم!  امرزمیاحتماال حماقتمو از مامان خداب …هاه

  ی زن فاحشه به مامانم زده بشه! خونواده مادر  هی انگ    دیچرا با  فهممیهنوزم نم  یول

مامانم حتما فرق    کردم یم   الیخ  شهیاما هم  ان،ی مذهب  بایو اهدا کننده اسپرمم، تقر

به نظر   ی ول  پوشم؛ی آزاد م   یل یبد راجع بهش بکنم. خب منم خ  یفکرا  نکهی داره. نه ا

پس چرا عمه   …نکهیاز ا  ریبوده! ها؟ غ  ینجور یخونوادم به دختر خرابم. البد مامانمم ا

کردم که    ویچرا اون مرد گفت من همون کار  رفته؟ینفر م   هی  ریگفت هرشب ز  یگل

 ست؟   دهیچیانگار پ  یست ولهساده و احمقان  نکهیا  نیدر ح  زیمامانم کرده؟ چرا همه چ

 :پرسمیم  دیترد با

 عمه گلبهار گفت که اون...«  یعنی …واقعا زنِ...آم »مامانم



 .دمی نم ادامه

 .«خورمیمهسا قسم م تیو معصوم  یاز گل پاک تر بود! من به پاک »مامانت

 از گل پاکتره«   دایبه منم گفت. »آ هیبق یعمه جلو هیاهمون جمله نیا

 .شهی...« توجهم جلب م یاما با گفتن »ول شهیراحت م  المیخ

 ؟« یچ ی»ول

نداشت که بهروز اسم تورو   ی لیدل  چیکردن باشه! ه  یکینزد  دیکه حتما نبا  انتی»خ

بجنگه   هیقض  نیو با همه سر ا  یبامداد باش  دی نداشت بخواد تو ناف بر  یلیدل  …دایبذاره آ

 نداشت...«  یل یکمال، دل یحت

 :پرسمی و با وحشت م  کنمیم  یچیرو ق یعمه ماه حرف

 بامداد بودم؟«  دیمن؟ من ناف بر ؟ یک د؟بری ناف…ن..ن...نا... ناف ن؟یگفت ی»چ

خبر ندارم؟ با    نایکدوم ا   چیچه خبره؟ چرا من از ه  نجایاز کجا اومده بود؟ ا  گهید  نیا

و کم مونده قالب   دهی! مطمئنم رنگم پریبه دهن عمه ماه  زنمیگرد شده زل م   یچشما

 کنم ی . دارم سکته م زنهیتو دهنم م   ادیباال و م   دوهیعمه رسما قلبم م   دییکنم! با تأ  یته

 نشستم؟  خی س فتادمویپس ن نوزکه ه هی چجور دونمیو نم

 : پرسمیمن کنان م  من

 دونسته؟«ی م  ؟یبامداد چ.. چ .. »با

 کنه عمه! دییتا ستین یازی! اصال ندونستمیخب معلومه که م  ،یرعشسسوال ک چه

 !« دونستمیم  لیفام  »همه

 :پرسمیو باز م  دمیهم فشار م  یاال من؟ پلکامو رو دونستمیم  لیفام  همه

 نگفت؟« یزیچ دیفهم یوقت ده؟یفهم یاز کِ »اون



 :دهیو جواب م  شهیمن ثابت م  یبا آرامش رو یعمه ماه نگاه

 یتی نه شکا  نبارهیوقتم در ا   چیه  اد،یم   ادمیکه    یی. تا جادونستیاز همون اول م   »بامداد

 کرده و نه، نه آورده!«

 :کنمیسوال م  دیترد با

 ؟« یک  یعنیهمون اول  »از

 « بعد تر...  کمی دمی اومد. شا شیپ دتونیکه بحث سر ناف بر یاز همون زمان دی»شا

 :دهیو ادامه م  خندهیم   زیبخاطر آورده باشه ر یزی که چ انگار

 شوهر  درباره  من  از  مدام  چون  …سالش بود  زدهیبود که دوازده س  یقطعا مال وقت  ی»ول

مدت   هی تو سرش بود!    زایچ  نیمدت همش ا  هی  …دیپرسیکردن م   عروسی  و  بودن

که تو   شهیم   یبدونه چجور  خواستی. دلش م کردیفقط دور و بر تو بود. از دور نگات م 

سر اون   دیماهام بود! نبا   ری! خب تقصیباش زنش    یتونیم   ،یراه بر  یتونینم  یحت  یوقت

پسر بچه   هی  زیهمه چ  میدید  می. به خودمون که اومدمیکردیپر م   زایچ  نیبچه رو با ا

  ه یسرش بود.    یتو و فکر تو، تو  ادیمدت ز  هی! غلط بود.  گه یدختربچه د  هیشده بود  

 ...«نکه یتا ا یمدت طوالن

منو عروسش   یکه از بچگ  هیبامداد  شیمن فکرم پ  یول  شه؛یم   نیدوباره غمگ  یماه  عمه

همه آدما   یهاه! زندگ  شه؟یگفتم؟ که بابام م   ی آدم چ  نی! بعد من رفتم به ادهیدیم 

 ه؟ ییبگا ی نجوریفقط مال من ا ایست  دهیچیپ نقدریا

 :ده یادامه م  یماه عمه

 بهروز مرد!« نکهیا »تا

 !یکیتار یتو شمیو پرت م  کنمی. لرز م چمیپیبه خودم م  ناخودآگاه



 خوادیو م   کنهیم   یعذرخواه  یمنو عمه ماه  دنی. با دادیو بامداد داخل م   شهیباز م   در

 :شهیکه عمه مانع م  رونیبره ب

 تموم شد، نور چشمم« »حرفامون

و مقابل بامداد   رهی . به سمت در م شهیو بلند م   زنهیدستم م   یرو  مت یدو بار با مال  عمه

و بامداد   ی. رابطه عمه ماهبوسهیسرشو م   یو رو  شهینور چشمش خم م   رسه،یکه م 

. اونا  یبهتر از رابطه بامداد و عمه گل  یست. حترابطه مادربزرگ و نوه  یورا  یزیچ  هی

 : گفتیجون که م  بهی. به قول طانگهیمدعاشق ه یبیو غر بیجور عج هی

 تره!«  نی ریاز خود بچه ش »نوه

 :گهی ببره و در همون حال بهم م  رونیتا عمه رو از اتاق ب کنهیکمک م  بامداد

 خودت و من لباس بردار« یدو روز برا »اندازه

که دانشگاه کالس نداره و بد   دهیم   حیچرا و بامداد توض  پرسهیم   یمن عمه ماه  یجا

عمه وُ رفتار بابا رو   ی. مثه بچه ها تموم صحبتامیسفر کوچولو بر  هیبه کردان و    ستین

م  برا  دارم یبرم   یکیو ساک کوچ  کنمیفراموش  و  یتا  و  لباس  بامداد  و    ل یساخودم 

 آماده کنم.  مونویشخص

د  یها  صه یاز خص  یکی ا  گهیمسخره  ناراحت  نهیمن  از صفحه  میکه  از    ی به سرعت 

با کوچکتر  یول  شه؛یخاطرم پاک م  بشه، به    شی ادآوری که باعث    یزیچ  نیمتأسفانه 

 ! اد یم  ادمیرفته،  ادمیکه  یهمون سرعت

 یتیمن اصال اهم  ی . برامیو بعد حرکت کن  میشام رو بخور   دهی م   شنهادیجون پ  بهیط

تهران   یهرجا باشه، کنار بامداد باشم. چون تو  نهینداره کجا بخوام شام بخورم، مهم ا

 به اندازه کردان از بودن کنار بامداد لذت ببرم.  تونمیهم م 



  ر ی مس  یتا تو  ذارهیسبد برامون م   یجون تو  بهیخرت و پرت ط  یسر  هیاز شام    بعد

  به یرو به ط  یبه شوخ  دارهیبامداد سبد رو برم   نکهیبه محض ا  یول  ن؛ینش  تیرفت اذ

 :گه یجون م 

 که قربونت بشم!« هیتوراه ذره هیاز  شتریب نی»ا

 رگاه یتعم  هیو    زنهیم   نی. بامداد قبل از خارج شدن از تهران بنزم یکنیحرکت م   بالخره

ذوق   یاونقدر  ریمس   یکنه. تو  میرو تنظ  رایچک کنه و باد تا  نو یتا ماش  کنهیم   دایپ

  اق یداغونمه. بامداد هم با اشت  یها  یژگیاز اون و   یکی  نمی. ازنمیام که مرتب حرف م زده

 .پرسهیم  یسوال ای کنهیاضافه م  یکه الزمه جمله ا ییو جاها دهیگوش م 

حاال   نی. همکنهیاگه بهش نگم حتما جر واجرم م   دونمیچون م   دمیم   امینورا هم پ  به

 :سهی نویبرام م  شهیکرده. آروم که م  ضی روحمو مستف یخبر، کل  دنیهم بعد از شن

 انشاهلل؟  گهید نی کار باش یدو روزو فقط رو نیو ا یقراره بر-

 کمم ی و    شهی گرد م   امش یپ  نی. چشمام با خوندن افرسته یهم م   یخاک برسر   کری است  هی

 :سمینوی. براش م شمیم  خجالت زده

 سرتو پاک کن   یباال فیکث ی. ابرا فتهیب یاتفاق ستی قرار ن-

 :کنهیم  پیتا فورا

 خاک تو سرت-

 :فرستهیپشت بندش م  گهید امیچندتا پ بعدش

 ؟ یبخور یمگه قراره چه گه-

 گه یسکسه د هیبابا -

 ن؟یکنی چرا سختش م -



  یار یلباساتو درم -

 اره یدرب  دیبابامدادم لباساشو زودتر از تو -

 بامدادم روت یخوابیتو م -

 ن یگردی بچه برم  هیبعدش با -

 :  پرسهیو م  شهیکه توجه بامداد جلب م  خندمیم  زیر  زی. ررهیگ یخندم م  اماشیپ از

 شده؟« یزی»چ

 .گهیبهم م  یدوست ندارم به بامداد بگم نورا داره چ قاعدتا

 زنم« می حرف نورا با …آقا »نه

 : کنمی م  پینورا تا یبرا بعد

 ه؟ یاهیچه جور توص  گهید نای  …نورا سی دهنت سرو-

 :رسهیفورا بهم م  امشیپ

 شدن زونیآو ایانداختن  کیتاکت گنیبهش م-

 کنه یبامداد ولت نم گهید  ینجوریا-

ا- واسه  ب  نکهیملت  پسراشون  م   یخواستگار  انیدوست  خال  رنیخودشون   ، یخونه 

 ! یسال سابقه ازدواج، هنوز باکره ا  7اونوقت تا با 

از   شتری فکر کنم نه ب  یباشه، ول  بیعج  د ی من با وجود شوهر باکره ام شا  نکهیا  خب

 پسر!  هیواسه انداختن خودش به  یخونه خال رهیکه م  یدختر

 : کنمیم  پینورا تا یبرا

 کنهیسکس م رهیم  یزیچ ن یکه واس خاطر همچ یخاک تو سر دختر-



 .ارمیدر ضمن من ادا تنگارو درنم-

 خوام یم  نویچون خودمم ا خوابم،یاگه بامداد بخواد باهاش م -

 نیا  یایو خوشحال  کیقلبو بوسه و تبر  کریرقص و است  فیگ  یکل   شهیبعدم م   یامایپ

. دونستیکس نم  چ یبود که ه  یزیچ  نی . اکنهیواسه دوستش م   یکه هر دوست  یشکل

 بامدادو مال خودم بکنم. خوامیکس خبر نداره که من م  چیه

 ******* 

من   مویرسیبمونم. بالخره م   داریبامداد ب  یپا به پا  کنمیم   ی سع  ی شدت خسته ام ول  به

. اونقدر خوشگل و باکالس کنمی که توش هستم مثه خر، ذوق م   یکیش  یالیو  دنیاز د

 .  مونهیو خفنه که دهنم باز م 

 خوشگله!«  چه ه؟یمال ک نجای»ا

 : گهیو م  کنهیبا محبت نگام م  بامداد

 «…نایمنو س »مال

 .پرمیم  نییباال و پا دهیند یچی ه یدخترا نیو مثه ا کشمیم  یاآهسته غیج

 خفنه بامداد« یلیخ نجای»ا

با    نیواسه هم  است،یمیخونه قد  نیاز ا  ی و عمه ماه  یخونه بامداد و باباحاج  نکهیا  نه

 .ارم یدرم  ی خل باز ینجوریا ینمه الکچر هیو نوساز و   کیش یالیو هی دنید

بامداد   ای . گوزهی. داخل گرم و تمگردمیو من همه جا رو مثه فرفره م   میشی م   الیو  وارد

کس ب  یاز  قبلش  م   الرویو  یکارا   ادویخواسته  سبدو  بامداد  بده.    ی تو  ذارهیانجام 

مال بامداد و  یکی. دو تا اتاق خواب داره که  میبه طبقه باال بر خوادیآشپزخونه و ازم م 

 .ارم یم  رونیساک ب یو لباسارو از تو ارمیو شالمو در م  ل. شنناستیمال س یکیاون 



 چطوره؟«  نای»س

 :پرسهیمتعجب م   بامداد

 ادته؟«ی ناروی»س

 باشه؟« ادمی دی ... نبا»معلومه

دوست بودن.   گهیدونفر با همد   نیا  ادمهی  یگرمابه و گلستان بامداده. از وقت  قیرف  نایس

نم ا  دونمی فقط  بامداد  شا  نقدریچرا  کرد؟!  هرچ  دیتعجب  داره  به    یانتظار  مربوط 

 خودش هست رو فراموش کرده باشم؟ 

و بامداد هم مسواک    نمیچی کمد م   یکه آوردمو تو  ییها  لهیوس  یباق  ،یلباس راحت  بجز

 .  برهی که داخل خود اتاق هست م   سیتراش رو به سرو  شیدندون و دستگاه ر  ریو خم

. ارم یبلندمو درم  نی آست  راهنیلباسامو در آوردن. اول پ  کنمیشروع م   یاثانهیفکر خب  با

اتاق حس    ی. حضور بامدادو حاال توذارمیکشو م   ی و تو  کنمیآروم تا م   ی لیبعدش خ

اکنمیم  بدون  م   نموینگاهش کنم، ج  نکهی.  م ارم یدر  تند  تند  قلبم  که    یزی . چزنهی. 

  ی لیخ  شهیباعث م   نمیخودمه! هم  یبامداد رو  اهحسش کنم و ازش مطمئنم، نگ  تونمیم 

م  دستامو  شه.  وارد  بهم  سوت  برمیاسترس  قزن  تا  ثان  نمویپشتم  دو  کنم.  بعد    هیباز 

کمرم   ی. دستام روارهیو به جلو م   دهیبلندمو از پشت سر هول م   یبامداد موها  یدستا

  شن یول م   رنجدستام از آ  ره،یگیبامداد کنار انگشتام که قرار م   ی! انگشتا شنیخشک م 

 . فتن یو دو طرف بدنم م 

جون سالم    یو من از سقوط آزادم به بدبخت  کنهیباز م   نمویسوت  عیسر  یلیخ  بامداد

تا وقتبرمیدرم  البته  لباساش کنارم  یبرا  کهی...  لباس خواب  ستاده ینا  درآوردن  فورا   !

ن  نهی بلندمو که بدون آست  یرو  رمیو م   پوشمیرو م   ستیو خوشبختانه بدن نما هم 

کردم   نکارویمن باشم. درسته که من قبالً ا  بزنه  دیکه قراره د  یاون  ندفعهیتخت تا ا

 که حاال ازش لذت نبرم.   شهینم لیدل یول



 .اره یم   رونیبالشت و پتو ب هی  یواریو از داخل کمد د پوشهیلباس م  بامداد

 «ینترس منم،نشی تو من …راحت بخواب ری»بگ

از اتاق   رونیب رهیدر کردم، تهشم داره م   طنتی. اون همه از خودم ششهیم  یخال بادم

 بخوابه! 

 : پرسمیم 

 ؟«یخوابی م  نایس »اتاق

 کاناپه!« یرو زم،یعز »نه

بعد   ویار یدرب  نمویسوت  ویبزن  دیمنو لخت د  یسرتاپا  یتونیبهش بگم: »نم  خوادیم   دلم

 جناب الوند!« یکاناپه بخواب  یرو یبر

  خ ی تن گر گرفتم،    ل یصفحه موبا  یرو  ییاسم بابا   دنی. با دشهی بلند م   میگوش  برهیو

  و ی س شیگوش یکه نورا باباشو تو ی! همون اسمییکرده بودم بابا وی. اسمشو سکنهیم 

شدم بهش بگم   یم یباهاش صم  ی وقت  خواستمیمثه نورا باشم. م   خواستمیکرده بود! م 

 شد!  یچ نیبب یول ییبابا

 لیلرزون موبا   ی. با دستاستادهیرفتن، ا  یچون جا  دیبامداد هم اسمشو د  کنمیم   فکر

 :دمی. جواب م دارمیتخت گذاشته شده، برم  یرو که کنارم رو

 »بله؟

 :شنومیبابارو م  ی عصب یصدا

 ؟«یدادی جواب نم »چرا

 آروم بگم: نقدریهست که باعث شده ا یا گهید زیچ  ای دمیترس دونمینم

 نشدم!  »متوجه



 :پرسهی تر از قبل م   یعصب

 ؟« یدید دارمی طالق آ یدیپشت گوشتو د گهیکه زنگ زده م  یگفت یعمه چ »به

 بگم:  خواستیبهش زنگ زده بود؟ دلم م  یماه عمه

 کرده عمه که زنگ زده.«  یکار »خوب

 :دهیو خودش ادامه م دمینم یجواب یول

. خودشم با بامداد حرف  نیریکه طالق بگ  هیبا بابا صحبت کردم. راض  دا،یکن آ  »گوش

 گهیاالن که بابا خودش از بامداد بخواد د  یول  …رمی گیم   لیبهت گفتم خودم وک  …زنهیم 

 !«ستیوسط ن نیا یمشکل

که چ  یباباحاج  با بود  زده  برنم  یحرف  من  از سر  ولم   داره؟یبشه؟ چرا دست  چرا 

با بامداد   یاگه باباحاج  دونهیمگه نم  ره؟یازم بگ  مویتنها آدم زندگ  خوادیچرا م   کنه؟ینم

به ازدواج شد؟ چرا مثه   یطور که راضهمون  شه،یبه طالق م   ی صحبت کنه اون راض

نم  زویدوباره همه چ  بهیغر  هی ا  ره؟یکنه و نمیرها  نفر براش   نقدریچرا  ما دو  طالق 

 مهمه؟! 

 :پرسمیم  هیو با گر زهی ر یگوله گوله م  اشکام

 چرا...«  ؟یحرف زد یبا باباحاج »چرا

 . شمی بامداد روبرو م  یصبع افهیو با ق رمیگ ی. سرمو باال م شهیم  دهیاز دستم کش لیموبا 

 ؟«ییدا »الو

. تموم کنمیوار بغل م   نیخودمو جن  کشمویتخت دراز م   یو من رو  شهیاتاق خارج م   از

براش   نقدریوقت شب زنگ زده؟ چرا ا  ن یشده بود که ا  ی . چکشهی حال خوبم پر م 

 که بدون بامداده!  یا ندهیاز سوال و آ شهیمهمه؟ مغزم پر م 



کردنم که بامداد داخل اتاق   هیمن همچنان درحال گر  یول  گذره،یچقدر م   دونمینم

 :زنه یبعدش صدام م  یول گه؛ینم  یز ی. اولش چشه یم 

 زدلم؟« یعز زم؟یجان؟ عز دایآ …دا؟ی»آ

که تورو از    نمینب  رمو یگفتنت. بم  زمیعز  یبرا  رمیگفتنت. من بم  دایواسه آ  رمیبم  من

 دیشد  هیگر  یتا صدا  رمی گیدهنمو م   ی. جلوادیاز قبل به درد م   شتریمن گرفتن! دلم ب

رفتن بامداد   رونی. از فکر بشهیآبرومو نبره. المپ اتاق خاموش م   نیاز ا  شتریام بشده

 هی .  کشهیتخت دراز م   یرو  ادی. م رهیبامداد نم  ی. ولادیرون م یلبام ب  نیاز ب  یهق آروم 

 گردنم ببره.  ریداره ز یسع گشویو دست د ذارهیبازوم م  یدستشو رو

 ام« بچرخ سمت من بچه …نمتیبب نجایا ای»ب

  شرتشو ی. تچسبونمی م   اشنهی . صورتمو به سرمیآغوشش فرو م  ی سمتش. تو  چرخمیم 

 . کشمیهام م  هی به ر رمنشوی چ یو بو زنمیچنگ م 

م   در نوازشم  هم  بامداد  م کنهیمقابل  موهامو  توبوسهی.  کل  ی.  ها  ی گوشم    ی جمله 

 ! برهی خوابم م  یک فهممی نم یو من حت  خونهی. برام از شاملو م گهی قشنگ م 

مغزم. زمان   یگنگه تو  زیهمه چ  کمیو روشنه.    کیاتاق تار  کنم، یکه باز م   چشمامو

و با صورت غرقه   زنمی. غلط م شمیسرم م   ری ز  یزی که بفهمم کجام و... متوجه چ  برهیم 

  ده یمنظمش شن  ینفس ها  ی . چشماش بسته ست و صداشمیدر خواب بامداد مواجه م 

دوازده سال   هیصحنه درست شب  نیخواب از سرم بپره. ا  شهیباعث م  دنشی. دشه یم 

 ! شهیپ

متوجه شدم احساسم بهش    ی. کذارمیاش م گونه  یو رو  برمیناخودآگاه باال م   دستمو

صورتش باال و   یکرد؟ نوازش وار انگشتامو رو   رییتغ  نقدریا  زیهمه چ   یفرق کرده؟ ک

! واقعا خوابمی به نورا گفته بودم، اگه بامداد بخواد باهاش م   شبی. من دکنمی م   نییپا



مطمئن   نهمهی! چطور اشد؟یختم م   یزی چ  نیهمچ  هی به    شبیاگه د   کردمیکارو م  نیا

  خواد؟یم  نوی؟ اصال بامداد هم احرف زدم

که نسبت    یمنم، در واقع! اون کس  رهیم   شیپ  رممکنایکه داره به سمت غ  یکس  اون

خدا   شهیهم  خوادی که م  یفعال شده منم. اون کس  شیاحساسات جنس  یکی به اون  

 شهیم   ن ییکه احساساتش مدام داره باال و پا  ی باشه منم. اون کس  گهید  یکیکنار اون  

 منم. گهی نفر د هینسبت به اون 

  ی که اگه من همراه مهد  کنمی فکر م   نی . و به ا کنمیو موهاشو نوازش م   کشمیم   آه

 م؟ یطالق گرفته بود   ای  میبود؟ بچه داشت یمنو بامداد چجور  تینرفته بودم، االن وضع

ا   چیه درباره  بود  نشده  کن  زایچ  نیوقت  هامون، میباهم صحبت  بچه  تعداد  درباره   .

  خوان یدونفر م   یکه وقت   یا  گهی د  یزایچ  یلیپسر بودنشون و خ  ایاسماشون، دختر  

آ خ  ندهیدرباره  م   یپرداز  الیمشترکشون  اشاره  بهش  شبکننیکنن،  ما   ی زوجا  هی. 

برامینبود  یعاد و من    نیهم  ی.  تو  ی حس  تازههفت سال گذشته  دارم   یرو  خودم 

 بود!  رممکنین بود. غقدغکه در گذشته برام ممنوعه بود.  کنمیکشف م 

 هو یترش خورده باشم    زی. انگار که چبوسمیو گونه بامدادو م   کشمیخودمو باال م   یکم

مه  بامداد ادا   دنیو به بوس  دمی. آب دهنمو قورت م شه یبزاق ترشح م   یدهنم کل   یتو

و اصال  بوسمشی. پشت سرهم منهیرینرمه. نرمه و ش یلیشده اش خ وی . گونه شدمیم 

 ست!  یبشه ن  داریممکنه ب نکهیحواسم به ا

  ه یو اصال    بوسمیداره. گردنش رو م  یالعاده ا. حس فوقدمیلپمو به صورتش مالش م 

 کنمی. فکر نم کنمیمتجاوز دارم عمل م   یِدختر حشر  هی  هیشب  کنمیدرصدم فکر نم

 اد؟ یم  اد،یکه تجاوز به حساب نم دنیشدم و نه درحال تجاوزم. بوس  یچون نه حشر



. به خودم کشمیبه مغزم. خودمو عقب م   چسبه یلباش مثل کنه م   دنیفکر بوس  بعد

بامداد   یلبا دنیبوس یبرا تیدر نها یول کشمیدهنم م  ی. لبامو محکم تودمیفحش م 

 ! دارمیبرم  زیخ

. به خودم کشمیبه مغزم. خودمو عقب م   چسبه یلباش مثل کنه م   دنیفکر بوس  بعد

بامداد   یلبا دنیبوس یبرا تیدر نها یول کشمیدهنم م  ی. لبامو محکم تودمیفحش م 

 ! دارمیبرم  زیخ

و لبامو   نییپا  امی. آروم آروم م دم یو صورتمو مقابل صورتش قرار م   کشمیباال م   خودمو

 …ذارمیبامداد م  یلبا یرو

  کنم یو کنترل م   دارم یخودمو نگه م   زدهجانی. هدارم یو برنم  ذارمیلباش م   یرو  لبامو

تا خفه شدنم نمونده سرمو عقب    یزیچ  کنمیاحساس م   نکهینکشم. به محض ا  غ یتا ج

  ، یلعنت  ،یلعنت  …ی. لعنت شهیم   نییام به شدت باال و پا  نهی. سرمیگی. نفس م کشمیم 

 !یلعنت

هامون  لب  نی! فقط تماس ببود  کیکوچ  یرستانیبوسه دب   هیفقط    نیا   …دایبکش آ  نفس

  ی همه ب  نیبشه. ا  داریبلند نزنه! ممکنه بامداد ب  نقدریو ا  رهیبود! به قلبت بگو آروم بگ

کار لب    یتو  یهات! خوبه نزده بود  هیر  یجنبه نباش دختر. نفس بکش. هوار ببر تو

 ! یشد یخفه م  دوم هیوگرنه ثان یگرفتن فرانسو

باال! سه  امیم  ارم،یلباش. نفس که کم م  ی رو ذارمی. دوباره لبامو م رمیگی م  یقیعم دم

 …باره و هفت باره شیلمس کردن لب هاشو. چهار باره، پنج باره، ش کنمیباره تکرار م 

. شنمیم   خیس  رن،ی و سمت شلوار بامداد م   کننیدستام غلط اضافه م   نکهیبه محض ا  و

تخت    یاز رو  کردم؟یم   کاریخدا داشتم چ  وای  …خدا  ی. هنوز خوابه. واکنمینگاش م 

. ذارم یدهنم م   یو دستمو رو  ستمیای. پشت در م ام یم   رونیشم و از اتاق ب  یبلند م 

 از حد جلو رفته بودم!  ادهیز



کم بشه.    میتا آب بخورم بلکه از التهاب درون  رمی و به آشپزخونه م   امیم   نییپله ها پا  از

سرده،   ی لیخ  نکهیو با ا  رمیم   اطیاما همچنان استرس دارم. به ح  چرخمیدور خودم م 

رو دارم که بامداد بهم    ی حال اون شب  قا یکاسته بشه. دق  میتا از گر گرفتگ  رمیراه م 

 نکن!«  یدلبر نقدریگفته بود: » ا

  یشده بود. اصالً هر زمان که بامداد حرکت  ب یغر  و   ب یقدر حالم عج  نیشب هم هم  اون

.  شدمی داغ م   یجورنیهم  کردیم   نییکه حال درونم رو باال پا  زد یم   یحرف  ای  کردیم 

ا  گفتیکه کشدار بهم م   ییمثل وقتا قدم    شیبار من بودم که پ  نی»خانوم«! منتها 

 گذاشتم.

به    گهیکنم د  ی. جرات نمگردم ی بعد به داخل برم   مونمویم   اطیح  یرو تو  یساعت  مین

 جه یکنم ور رفتن باهاش! در نت  یتخت برم باز شروع م   یاگه رو  دونمی طبقه باال برم. م 

 .بندمیو چشم م  کشمی دراز م  ونیز یکاناپه مقابل تلو یرو

سرم   یکنم. بامداد رو باال  یچشمامو باز م   امنهیقفسه س  یرو  یزیقرار گرفتن چ  با

 .نمیبیم 

 کنم!« دارتیب خواستمینم دی»ببخش

 : »خوابم برده بود!«گمیو م  کشمیم  یا ازهیخم

 «یشد داری: »برو باال بخواب، حاال که بگهیم 

انگار    هیکس  هی. شبهیجور  هی. حالت صورتش  ه یجور  هی  لحنش ناراحته. که  انگار  که 

 ! هیچ زیاون چ دونمیو من نم کنهیم  تشیداره اذ یزیچ

 : »ساعت چنده؟«پرسمیو م  کنمیرد م  شنهادشویپ

 »نُه«



. دست و صورتمو رمیبه طبقه باال م  دارموی را برم   یمسافرت  یپتو  دمویتکون م   یسر

. همراه بامداد صبحانه رو  نییبه طبقه پا  گردمی و برم   کشمیموهامو برس م   شورمویم 

قدم    یو کم  میبر  رونی که ب  دهیم   شنهادیکنم. بعد از خوردن صبحانه بامداد پ  یآماده م 

 . شمی آماده م  رمویو م  نم ک یاستقبال م  شنهادشی. از پمیبزن

که    یسکوت راه رفتنو خاطره شب  ی. تودهیبودن م   ی قدم زدن بهم حس عال  کنارش

م  قلقلک  دلمو  بدهیگذشت،  دلم  حال  م   تینها  ی.  حس  اما  امداد ب  کنمیخوبه؛ 

م گرفته به چ  زی ست. سر  بود!  م   یادی ز  یزایصبحونه هم گرفته   چیه  یول  کنمیفکر 

  ینبود، پس چرا حاال انگار  ینجوریقبل از خواب ا  شبی . درسنی بنظر نم   یکدوم منطق

 دلش سوار شده؟  یتموم غم عالم رو

 :  پرسمیو م  زنمیم  ایبه در  دلمو

 شده آقا؟« یزی»چ

 : دهیم  جواب

 !« زمیعز »نه

 ست؟  گفتنش پرِ غصه زمیمن احمقم که نفهمم، عز مگه

 !« یای ناراحت م  »بنظر

 : گهیو م  کنهینگاه م  بهم

 م؟«ینهار بخور  الیو   یتو  ای  رونیب  میبر  ینهار دوست دار  یبرا  …زدلمیعز  ستین  یزی»چ

زبونش   ریاز ز  یچه جور  دونمیهست! نم  یزیچ  ه ی! عجب، پس  چوندیموضوع رو پ  کال

. دمیکه من تا بحال د  هییآدما  نیشده. بامداد جزو درونگرا تر  یبکشم و بفهمم چ  رونیب

هم کنه جلوش، الم   کهی ت  کهیاگه طرف خودشو ت  یبفهمه، حت  ی زیچ  یاگر نخواد کس

 !  زنهیتا کام حرف نم



. قبول میشب کباب درست کن  یو برا  می بخور  یزی چ  هیداخل خونه    دمیم  شنهادیپ

 .کنهیم 

 ی تو   ینجوریکه بفهمم چرا ا  یکه بتونم صحبت رو بکشونم به سمت  تمیموقع  هی  دنبال

 :گهیخودش فرو رفته، که م 

 «یسیسونات نقد بنو یبود برا »قرار

 :دمی. جواب م اره یم  رونیمنو از فکر ب  شییهوی جمله

 بشه« دوارمیام  یعنی …شهیآماده م گهید »هفته

 یلیبامداد خ  کنمی وقتا احساس م   ی. گاهکنمینگاه م   مرخشی. به ن ده یتکون م   یسر

 ! ندازهیآرمان م  ادی یلیوقتا اون منو خ یغصه داره! گاه یلیدرد داره. خ

 :گمیمقدمه م بدون

 اونقدر بد نبود« انشونی! کاش پاسوزهیم  دایآرمان و آ یبرا »دلم

 :  گهیم  یمکث طوالن هیاز  بعد

 گرو یهمد  توننیکمبود نم! دوتا آدم پر از  شنیکنار هم خوشبخت نم  ضیآدم مر  »دوتا

 وجود نداره«  دایآرمان و آ یبرا  یشاد انیپا چیخوشبخت کنن! ه

 کنهی عمل م   لیاز جمله بامداد، مثل در  ی حس بد  هی.  رهیگی قلبم م   یچرا ول  دونمینم

 ی بامداد جمله ا  ری مس  ی. تومیکنی. به سمت خونه حرکت م کنه یو قلبمو سوراخ م 

 ! کنهیشوکه م   یکه منو حساب گهیم 

 معذبت کنم!«  خواستمنمی. برد خوابم …متأسفم شبید »بابت

معذب شدم که خودم   یمتاسفه؟ من ک  ی. بابت چفهممی. منظورشو نمشمیم   جیگ

 و...   شبی. به دکنمیسکوت به جمله هاش فکر م  یتو دم؟ینفهم



م   یزیچ اکنهیمغزمو روشن  بخاطر  بامداد  رو  نکهی !  منو  و درحال  یصبح    که یکاناپه 

راه رفتن هم حفظ   یتو  یاشو با من حتفاصله  نیناراحته؟ بخاطر هم   ده،یخواب بودم، د

 ! هوضعی  عجب …! پوفکنه؟یم 

همون    قایدق  نی! امیخودمونو آزار بد  می تونیاشتباه م   یما آدما بخاطر برداشتا  چقدر

 ! شمیم  تیو البته که منم دارم اذ …کنهیکه بامداد داره با خودش م  هیکار

 ست؟ی ن کردهیکه فکر م یبهش بفهمونم اصال اونجور دی با یورچج حاال

. منم با میبه سوپر مارکت بر  دیخر  یتا برا  میشی م   نیو سوار ماش  میگردیبرم   الیو  به

بهش    نکهی کنم بخاطر ا  میتفه  م،یبه مرد کنار دست  یتا چجور  کشمی خودم نقشه م 

 رفتم! نییتجاوز نکنم به طبقه پا

. منم با میبه سوپر مارکت بر  دیخر  یتا برا  میشی م   نیو سوار ماش  میگردیبرم   الیو  به

بهش    نکهی کنم بخاطر ا  میتفه  م،یبه مرد کنار دست  یتا چجور  کشمی خودم نقشه م 

 رفته بودم!  نییتجاوز نکنم به طبقه پا

 چی. کنارش هگذرهی تا به من خوش بگذره و واقعا هم م   کنهیتموم تالششو م   بامداد

. میشور ی . دو نفره ظرفا رو م میپزی . دو نفره نهار م میکنی م   دیندارم. دونفره خر  یدغدغه ا

دو نفره ها    نی. امی زنی حرف م   اتیو از ادب  میخونی شعر م   م،ینی بیم   ونیزیدو نفره تلو

سوال تو    یمن حس کرد! من کل  یزندگ  یتو   شهیم  شونویخال  یپر رنگن که جا   نقدریا

کنار بامدادم دود   یهمشون وقت  یترس تو مغزمه ول  یتو دلمه. کل  ینگران  ی سرمه. کل

نداره که هفت سال دور از هم    یتیهوا. انگار از اول نبودن. انگار اهم  رنیو م   شنیم 

 . میا گهیاالن که کنار همد نهمی …حاال نهمی …! انگار لحظه مهمهمیبود

تا بامداد بساط کبابو علم کنه. همون طور که بامداد ذغاال رو باد  میری م  اطیبه ح شب

 ی هفت سال بگذره وقت  میچرا هفت سال گذشت؟ چرا گذاشت  کنمی فکر م   نیبه ا  زنه،یم 



و    ادیز  یلیخ  ه،یل ی! هفت سال خمیراحت کنار هم باش  نقدریا  ،ینجوریا  میتونستیم 

 !فهممیفقط من م  نویا

 : گمیو دست آخر م  شمیجابجا م  یصندل یرو یکم

 سوال بپرسم؟« هی »آقا؟

 : دهیو جواب م  ندازه یبهم م  ینگاه مین

 »بپرس«

   ؟یآخرش که چ یول ست؛ یجالب ن یلیلحظمون خ نیا یبگم برا خوامیکه م  یزیچ

چند چندم.   دونمی. نم زنمیم   جیگ  یکردم. احساساتم دچار نوسان شده. گاه  رییتغ  من

تکرار   شمویاشتباه هفت سال پ  خوامیجلو برم. نم  یبه بعد با آگاه  نجایاز ا  خوادیدلم م 

 کنم. 

 .دم یم  رونیو نفسمو آروم ب کشمیم  نمییلب پا یرو زبونمو

 « … سال هفت بعد …چرا بعد .. چرا... »چ

 افهیو با ق  دهیبپرسم. بامداد دست از کار کش  تونمیادامه بدم. نم  تونمی! نمیلعنت  سخته

 رهی خ  شید یخورش  یچشما   یتو  تونمی. نمندازمیم   نییزل زده به من. سرمو پا   یجد

 بشم.

 ؟«یساکت شد »چرا

. خدا لعنتم کنه. چرا شروع کردم که حاال مثل خر توش  دمیهم فشار م   یرو   پلکامو

 بمونم؟! 

 .اد یدوباره به حرف م  بامداد

 بپرس...« »سوالتو



 :کنمیزمزمه م  آروم

 »سخته«

دل  »چون ز  شهینم  لیسخته  بر   رشیاز  وقتیدر  کن   ادیز  ی!  از    یکی  شهیم   ،یفرار 

 ابیتا آبا که از آس  یشیم   میجا قا  هی  یر ی. م یتا بجنگ  یمونینم   گهدی  …هاتخصلت 

 !«یافتاد خودتو نشون بد 

 :گهیو در ادامه م  دهیم   رونیآه ب هی شب نفسشو

کردم. ترسو بارت آوردم. وابسته    تتتربی  بد  من   …گفتم   هم   قبال  … ها  ستیتو ن  ر ی»تقص

 !« دیهفت سال طول کش نیهم  یاشتباهات من بود! برا ناینگهت داشتم. ا

  نکه یاش! بدون او خسته  نیبه صورت غمگ  زنمی چشمامو کوک م   ارموی سرمو باال م   ناباور

االن چه   ستمیمطمئن ن  حتی  من  …بشنوه و من نکهیبپرسم جواب سوالمو داد. بدون ا 

 دارم! یحال

 :پرسمیو سوال دوممو م  زنمیپس م  بغضمو

 همون موقع ط...« »چرا

 :دم یو ادامه م  کنمیپر فشار خارج م  نفسمو

 !«؟ینداد »طالقم

 :گه یم  تیدرنها  یول رهی گیم  شیرو پ یسکوت طوالن بامداد

 ؟«یکنیفکر م  ی چ »تو

سرم انداخته بود رو به    یکه نورا تو  نشونویو احمقانه تر  زنمی پس م   مویواقع  یفکرا

 :ارمیزبون م 

 ؟«ی ریازم انتقام بگ یخواستیم  »چون



. چپ چپ نگاهم  رمی خندمو بگ یجلو تونمیکه نم شهی صورتش اونقدر بانمک م  حالت

 :زنه یو غر م  کنهیم 

 ؟«یبرس نیکه به ا ی سال فکر کرد »هفت

 : دمیجواب م  یلحن ملوس با

 حدس زد خب« ینجور یا »نورا

 .زنهیموج م  حیچهره اون هم تفر یحاال تو یول رنیبا تعجب باال م  ابروهاش

شاخ دارشو درآوردن،    هیکردن و تهش    یک ی... پس لولک و بولک مغزاشونو با هم  »عجب

 ها؟!« 

لقب جد  شمیم   نهیبه س  دست بخاطر  م   یدیو  غرولند  داده  بهم  بامداد  و    کنمیکه 

 :گمیام م لبامو جلو داده کهیآخرش به حالت قهر و درحال

 ه؟«یچ  ستین نیاگه ا »پس

برم   خایس م   گردونهی رو  بعد  عم  چرخهیو  من.  طوالن  قیسمت  نظر    یو  از  صورتمو 

قلبم تند تند بزنه. دلم   شهیکه باعث م   ی. جور کنه ینگاهم م   یجور قشنگ  هی.  گذرونهیم 

 ! سته یلحظه با  نیا یسقوط آزاد کنه. نفسم تنگ بشه و دلم بخواد زمان تو

م  یا  لحظه ر  دوزهینگاهشو  وقت  اطیکف ح  یها   زهیبه سنگ  مردمکاش   ی و  دوباره 

 . ستین یاز اون نگاه داغ و پر حرارت خبر گهیچشمام، د یتو ننیشیم 

م  یا  لحظه ر  دوزهینگاهشو  وقت  اطیکف ح  یها   زهیبه سنگ  مردمکاش   ی و  دوباره 

  ی . با لحن جدستین  یاز اون نگاه داغ و پر حرارت خبر  گهیچشمام، د  یتو  ننیشیم 

 :دهیجواب م 

واقعا بذارمو    تونستمنمی  …کردن  هیرو باهات بکنم که بق  یمنم همون کار  تونستمینم  »

 ه یبه    …یداشت  ازی داشت! تو به کمک ن  ت یبه حما  ازیکه ن  یدختربچه بود  هیبرم. تو  



خودت    یپا  یرو  یتا بتون  ی حال الزم بود که تنها باش  ن یکنه و در ع  تیینفر که راهنما

درست و    ینگرفت  ادیوقت    چیکه تو ه  ادی. اونقدر زودمتو ب  یبرا   یادی. من زیستیبا

 …یبکن کاریبودم که بهت بگم چ یمن م   دیبا شهی. انگار که همیبد ص یغلط رو تشخ

. یریبگ  میدرست تصم  یتونستیغلطه! انگار من اگه نباشم نم  یدرسته و چ  یبگم چ

  م ی تو تصم  یباشن که برا  هیبق  نی. ایباش   گرانیکه وابسته به د   یگرفته بود   ادیتو  

 !«ی! و تو هم چشم بسته قبول کنمیر یبگ

 بود که من مرتکب شدم!  یهمون اشتباه قاًیدق نی. اگفتیم  درست

تو، هم پدر بودم و هم مادر، هم   یشناسنامت، من برا یاسمم بره تو نکهیقبل از ا »تا

  ی چون منو جا  یکرد ینم  دا یخودت دوست پ  یبرا  ی خواهر بودم و هم برادر. تو حت

. تو به همه یبا سوسن رابطه دوستانه برقرار کن  یحاضر نبود  ی. تو حتیدیدیم   قتمیرف

پسر،   ایدختر باشه    کردینم  ی. فرقشد یم   تیحسود  شدنیم   کی که به من نزد  ییکسا

کردم. چون تو    یتورو تحمل م   یغر زدنا  دیتا چند وقت با  آمدی سمتم م   یاگه کس

نبود بکن  یکس  یحاضر  قبول  خودت  کنار  من  جز  نبا  ویرو  منم    کارو   نیا  دیانگار 

 !« کردمیم 

 مییتنها  یرو تو  چکسی. من هگه ی. بامداد راست م کنه ی مکث م   ی و کم  رهیگ  یم   ینفس

رو هم    ن یهم  نیمن بشه و ع  ی خصوص   میکس حق نداشت وارد حر  چی! هدادمیراه نم

نبود    یزیهم اون چ  یمهد  ی . اگه با خودم روراست باشم حتخواستم یبامداد م   یبرا

دوست   هی دختر باشه!    هی  یتونست برا یدوست پسر، م   هیعشق،    هیپسر به عنوان    هیکه  

ن بتونه  که  ه  هی  ی عاطف  ی ازهایپسر  به  بشه  باعث  کنه.  برطرف  رو  . ادیب  جانیدختر 

کنه و باهاش عاشقانه داشته باشه. با اون پسر احساس دو نفره بودن کنه و    طنتیش

 فقط اونو بخواد.

 نبود!  نیمن ا یبرا  یمهد



 :دهیادامه م بامداد

 ، یداد  یکه به من م   ییو با تمام نسبت ها  یکه تو داشت  یطی فکر کن با شرا  »حاال

 یبل هضم نبود. ما توتو قا  یکه برا  یهم بهشون اضافه شد. نسبت  گهینسبت د  هیحاال  

رو   ستادنیکه ا  ییمنتها تو از اونجا  م؛یبهش تن بد  میو مجبور شد  میاجبار افتاد  کی

  ز یو من تنها موندم. تنها با همه چ  ی. فرار کردینکه فرار ک  یداد  حیترج  یبلد نبود

جور تو رو هم بکشم. من طالقت ندادم و تو   ییروبرو شدم و باز مجبور شدم به تنها

! تو هفت سال  گذرهی داره چطور م   تیهم انگار برات مهم نبود که هفت سال از زندگ

همه   توبشه!    یچ  ندتیکه قراره آ  یو نگفت  یو حرف نزد  یبا خودت ننشست   یحت

گرفتم که    می!... تصمرمیبگ  می من باشم که تصم  نیتا دوباره ا  یرها کرده بود  زویچ

ازدواج    یخواست  ی. اگه نم یخودت اونو بخوا  دی با  یخوایرو م   یز یبدم اگه چ  ادیبهت  

  یی تو  نیبازم ا  میریطالق بگ  یخوایاگه م   … یفرار کن  نکهینه ا  یگفت   یم   نویا  دیبا  میکن

با بگذا  دیکه  بگ  یرقدم جلو  بهم  م یو  بهت قول  منم  به تصم  دمی.  احترام    متیکه 

 طالق اقدام کنم!«  یبرا یکه خواستتو اعالم کرد یبگذارم و درست روز بعد

  یرو ازم گرفته باشن، احساس خفگ  ژنی. انگار تمام اکسزنمیم   خیکلمه    یواقع  یمعنا  به

ا  یتو  ی. سوزشکنمیم  م   شهیم  جادیگلوم  ته دلمو داره    یزی چ  کی.  فتمیو به سرفه 

 اد ینفر ته دلم داره فر  هینبود!«    نی:» کاش جوابش اگهینفر ته قلبم م   هی.  ندازه یچنگ م 

 :زنهیم 

 چون عاشقم بود، هفت سال صبر کرده و طالقم نداده«  »کاش

  ی رو از ته دلت بخوا   یز یبترسم. تا حاال شده چ  شه،یاز اعماق وجودم باعث م   ادیفر  نیا

واقعا   نیا  ه،یالک  ست،ی درست ن  ،یکنیاما مغزت انکارش کنه؟ بهت بقبولونه که اشتباه م 

به    هیشب  گهیزشته، خجالت بکش و هزارتا جمله و کلمه د  ش،یخوا یکه م   ستی ن  یزیچ

که مغزم داره با تمام وجود اون   خوادیرو م  یزیاحوال االن منه! دلم چ قاً یدق نیا ن؟یا

 .کنهیو انکار م  یرو نه



 :کنمیزمزمه م  رومآ

 ...« د یمن ناف بر نکهیدرباره ا »چرا

 :گهیم  یخشک و خشن یو با صدا کنهیقطع م  حرفمو

 صحبت کنم!« هیقض نیدوست ندارم درباره ا »اصال

م   متعجب اون درباره بحث طالق کامل و جامع توضکنمینگاهش  نم  حی.  اما   یداد 

 ! ست؟ین  به،یصحبت کنه؟ عج  دیمسخره مثل ناف بر زیچ هیخواد درباره 

داخل    یکه به حرفا  یصحبت  گهی. دمیریبه داخل م   شهیکه کباب آماده م   ن یاز ا  بعد

. میکنی کمتر صحبت م   یلی. در واقع خشهیرد و بدل نم  نمونیربط داشته باشه ب  اطیح

که قراره امشب    یی. از اونجا رسهیو بعد از اون نوبت من م   رهیگ  یدوش م   رهی بامداد م 

! بابت آخر شب به شدت استرس  رسمی خودم م   ه حموم ب  یتو  یحساب   میکنارهم بخواب

 نوره اوضاعم.   ینورعل گهیشده که د شیهم قاط جانیدارم. عالوه بر اون ه

 ی نرسه. و از طرف  یکنار هم بخوابن و کارشون به خاک برسر  توننینم  یزن و مرد  چیه

از    ی کنم. وقت  یم   ویاعتقاد دارم. پس از سر تا نوک پام رو ش  ینگر  ندهیمن هم به آ

قصد   ربغلش،یز  یمسافرت  یبالشت و پتو  هیکه با    نمیبیبامداد رو م   امیم   رونیحموم ب

و   یدیبا ناام   چکهیکه از موهام داره م   ی. من با حوله دورم و آب رونیداره از اتاق بره ب

 کنم.  ینگاهش م  دهیبر چ یهالب

 ن؟« ییپا یبر یخوای»م 

  گه ی . خوب هرکس دشنوم یصدام رو م   یکه خودم به سخت   کنمیآروم زمزمه م   اونقدر

 .  خوردیتو ذوقش م  یشکل نیمن بود ا یهم جا یا

  ی . کاری قبل از خواب موهاتو خشک کن، لباس گرمم بپوش که سرما نخور  …»اوهوم

 !« زمیعز ری. شبت بخنمییمن پا یداشت



. واقعاً  شمیم   رهی. همونطور خشک شده به در باز اتاق خشهیو از اتاق خارج م   گهی م   نویا

 فتهیکه هرگز قرار نبوده اتفاق ب  یزیچ  یمن خودم رو برا   نکهیرفت؟ کدومش بدتره، ا 

 که امشب قراره تنها بخوابم؟!  نیا ایآماده کردم 

من   نکهی. واقعاً رفت؟ کدومش بدتره، اشمیم   رهیخشک شده به در باز اتاق خ  همونطور

که امشب    نیا  ایآماده کردم    فتهیکه هرگز قرار نبوده اتفاق ب  یزیچ  یخودم رو برا

 قراره تنها بخوابم؟! 

که از بامداد خواسته بودم   مونهیم   ن یداشته باشم. مثل ا  ی چه حس  دیبا  قایدق  دونمینم

برا باش  نیاول  ی امشب رو  با هم  انگار تحق  میبار  باشه.  اون رد کرده  شده بودم.    ریو 

  یشنهادیپ  چیکه من به بامداد ه  نهیا  هیخب قض  یول  کنم؛یشدن م   کیاحساس کوچ

برا   مکرد  ویندادم. من به حموم رفتم. ش اتفاق  نکهیا  یو  مثل سکس   یقراره امشب 

 خودمو آماده کردم!  فته،یب نمونیب

تقص  آره، بامداد  نبا  یریدرسته!  به   ی حس  نیچون خودم همچ  دینداره، من مقصرم. 

 دونم ینگاه کنه. بخصوص که م   گهی جور د  هیبامداد دارم، انتظار داشته باشم اونم، به من  

 از دست داده! شویبامداد بخاطر من عشق زندگ

سرم دارن   یبامداد تو  ی. جمله هابرهیخوابم نم  کنمیم  یهرکار  یول  خزمیتخت م   یرو

که از نخواستن من گفته شده بود. صداشو   یی. جمله هاکننیو حالمو بد م   شنیتکرار م 

 آقابزرگ باال برده بود: یبرا

 ازدواج کنم«  دایاالن با آ نمتوینم »من

 نبود که بگه: نیجمله بدتر از ا نیا اما

 !«دیمجبور به ازدواجم کن دیتونی! نمدیکار کن نیمنو مجبور به ا دیتونینم »شما

 …آه



. رهیگیغصه ام م  شی. هنوز هم مثل هفت سال پادیبه خاطر آوردنش قلبم به درد م  با

تا هفته ها گر اونو از خودم    هی من  تا هفته ها  کردم، چون بامداد منو نخواسته بود. 

 …من …روندم چون مجبور شده بود، با من ازدواج کنه. من

رابطه تموم بشه.    ن یبهتر باشه ا  دی. شامی ری طالق بگ  خواستمیخودم ازش م   دی با  دیشا

  بهتر باشه بامداد رو از شر خودم خالص کنم! دیشا

این چند ساعت داشتم چه  میکنم.  نجی  از سه گذشته!  میدارم. ساعت  بر  گوشیمو 

با صدایی که   غلطی میکردم دقیقا؟ موبایل رو روی پاتختی میذارم و چشمامو میبندم. 

 از طبقه پایین به گوشم می رسه، پلکامو باز میکنم. بیدار بود؟ 

امک براش اونچه که تو دلمه رو بفرستم، قبول میکنه؟ عکس العملم خیلی  اگه با پی

 ناگهانیه می دونم؛ ولی شاید باید غیرمستقیم رد میشدم تا به خودم بیام؟ 

 بیداری؟  -لب میگزم و براش تایپ میکنم:  

 نه منتظر میشم که ببینم جواب میده یا

وی تلگرام چت کنم، اونجا براش از اونجایی که دلم میخواست مثل گلوریا منم باهاش ت

پیام رو فرستادم. احمقانه است. احمقانه و بچگانه مثل تموم کارایی که قبال انجام دادم  

 اصال معلوم نیست آنالین باشه یا نه. فیلتر شکنش روشن باشه یا نه، پروکسیش...

 وقتی میبینم در حال تایپه، نفسم حبس میشه. یک کلمه مینویسه:

 بله -

 اره پیام میده:بعد دوب

 تو چرا بیداری؟ براش مینویسم:-

 خوابم نبرد.-

 با یه ایموجی پوکر فیس.



ازم میپرسه »چرا؟« و من میمونم که باید توی پیامم همه چیو یکبار برای همیشه  

تمام کنم یا نه؟! حتی فکر کردن بهش هم باعث میشه بغض کنم. بدنم بلرزه و سوزن 

حال منو میفهمه یا نه؟ این که یه نفرو بخوای و نتونی  سوزن بشه. نمیدونم کسی این  

 داشته باشیش؟ 

یاد اون دختر ندیده ای که بامداد عاشقش بود و بخاطر من از دستش داد، میفتم و  

گونه هام خیس میشه. چقدر اون دختر خوش شانس بود و احتماال حاال چقدر حسرت 

 میخوره؟ 

 میخوام براش تایپ کنم: 

 طر من مجبور شدی عشقت رو از دست بدیببخشید آقا که بخا 

مجبور شدی با کسی ازدواج کنی که دوسش نداری. هفت سال از زندگیت رو پای 

کسی هدر دادی که تکلیفش هیچ وقت با خودش مشخص نبود. کسی که دنبال آدمی  

بود که نشونه های تورو داشته باشه. شبیه تو باشه ولی پیداش نکرد. ببخشید آقا که  

شبیه دختری باشم که میتونستی عاشقش باشی. که عاشقش بودی. من هر  نتونستم  

 .روز از زندگیم رو با خیاالتی گذروندم که برای خودمم ممنوعه بودن

اونقدر قدغن که خودمو مجبور کردم به تو جور دیگه ای نگاه کنم و حاال میبینم که 

اونقدری دوست دارم که دیگه نمیشه. با این همه فکر میکنم اونقدری بزرگ شدم و  

خودخواه نباشم. که رهات کنم. که بذارم بری و با کسی که عاشقشی، البته اگه هنوز 

دیر نشده، زندگی کنی. این سخته... خیلی دردناکه ولی فکر کنم عشق یعنی همین!  

 .فکر کنم... فکر کنم بهتره جدا بشیم. معذرت میخوام

 ازت گرفتم اقام« معذرت میخوام بابت تموم روزایی که

به خودم که میام میبینم دارم هق هق گریه میکنم. صورتم خیسه بخاطر حرفایی که 

میخوام بهش بگم. قلبم فشرده شده بخاطر رفتن آدمی که هیچ وقت نبوده. هیچ وقت  

 نداشتمش! 



که  آدمی  برای  که  نبودم  محکمی  دختر  اینکه  بخاطر  میکنم  لعنت  رو  خودم  و 

! که اون کسی نیستم و نشدم که میتونستم اونو عاشق خودم  میخواستمش، نجنگیدم

 بکنم.

 با دستای لرزون، انگشتم رو روی اولین حرف میذارم.

 با دستای لرزون، انگشتم رو روی اولین حرف میذارم که پیامش میرسه:

 آیدا؟  -

 پلکامو روی هم فشار میدم و مینویسم:

 جان دلم  -

 برام مینویسه:

 من... چیزی شده جونت بی بال آیدای -

 خانم؟

من احمقم. یه احمق به تمام معنا که این پیام رو یه پیام عاشقانه تلقی میکنم و باز 

 خودخواه میشم و جای تموم اون حرفایی که باید می نوشتم، تایپ میکنم:

 بیا اینجا بخواب اگه روی کاناپه خوابت نمیبره. -

 جوابش دیر میرسه. تقریبا سه دقیقه بعد.

 ی تا حاال نگران خواب من شدی، خانم خانما؟ از ک -

البمو به دندون میگیرم. حالم شبیه نمودار سینوسی باال پایین میشه. چقدر خرم که 

این پیاماش برام مثل پیام عاشقانه به حساب میادو قلبم گروم گروم میزنه. داغونم ولی 

 روی ابرام! لبخند میزنم و براش با عشق می فرستم:

 IIIIفکر تو بودم آقامن همیشه به 

دوتا ایموجی قلب هم بعدش ارسال می کنم. اینبار پیامش دیرتر به دستم می رسه. 

 تقریبا پنج دقیقه بعد. 

 من بیام که تو باز مجبور بشی روی کاناپه بخوابی؟-



 با بیچارگی دنبال این میگردم که جی سر هم کنم و بهش بگم که قابل باور باشه؟ 

 مینویسم:براش 

 میخواستم توی هوای صبح قدم بزنم نه این خوب نبود. پاکش میکنم. باز تایپ میکنم: 

 بی خواب شدم... -

این که فاجعه است. باز پاک میکنم. روی تخت کمی خودمو باال و پایین می کنم. 

 هوف... چی بنویسم؟ با استرس پامو تکون میدم.

 با خنده تایپ میکنم:

میرفتم آقا... از این قضیه که خوابت سنگینه سواستفاده کردم  چون داشتم باهات ور  

 و حتی لباتم چند بار بوسیدم.

خالصه قبل از اینکه دستم بره سمت جاهای ناجور و بهت تجاوز کنم، رفتم توی حیاط  

تا باد به کله ام بخوره و از اونجایی که میدونستم اگه برگردم دوباره ور رفتن رو از سر  

ح دادم روی کاناپه بخوابم تا دامن عفتت رو لکه دار نکنم. مخلص کالم  می گیرم، ترجی

 به فنا میرفتم اگه بیدار میشدی 

 چندتا ایموجی پوکر فیس هم میذارم و به پیام بلند باالم نگاه میکنم و قاه قاه میخندم. 

به ذهنم  بعد فکری  پایین سکته می کرد.  احتماال طبقه  میفرستادم  براش  اینو  اگه 

 بهتره براش بنویسم: میرسه. 

»خوابم نمی برد آقا و اینقدر داشتم توی تخت وول میخوردم که ترسیدم بیدار بشی. 

 رفتم توی حیاط قدم زدم و بعد برگشتم توی خونه. فکر نمی کردم خوابم ببره.« 

 این پیام بهتری بود. اون پیام رو ارسال میکنم و... ار... ارسال شد؟ 

 چی؟

من پیام خاک برسریمو برای بامداد فرستادم؟ من اونقدر گیج    من اون پیامو فرستادم؟

 |بودم که... 

 میام پیامو پاک کنم ولی سین میشه.



 و بامداد میبیندش و من رسما به گا میرم.

 االن باید چیکار کنم؟ االن باید چه غلطی کنم؟ وای خدا، وای خدا، وای خدا...

 این شوخیای جنسی داشتم؟بنویسم شوخی کردم؟ مگه من با بامداد از 

نفسم باال نمیاد. دهنم خشک شده و از ترس دستام میارزه. اونقدر شوکه شده ام که  

 مغزم واقعا قادر نیست تصمیم درستی بگیره.

مدیریت بحران من صفره و این واقعا به اندازه زلزله و سیلی که به شهرو خراب میکنه،  

 بحران به حساب میاد 

ز خودم ری اکشنی نشون بدم صدای نوتیفیکیشن تلگرامم سه بار قبل از اینکه بخوام ا 

 بلند میشه و این بامداده که پیاماش میرسه. اونم احتماال بعد از یه ربع!

 با کلی استرس و ترس و لرز از جواب بامداد، رمز گوشی رو وارد میکنم. 

 سه تا پیام پشت سر هم فرستاده.

گفت این دومین بار توی زندگیمه که اینقدر  چه حیف که خوابم اینقدر سنگینه، میشه  

 افسوس خوردم 

 یه ایموجی مرد که با دست زده روی صورتش هم آخر پیام گذاشته.

 در ضمن نباید نگران دامن عفت من باشی

 قبال لکه دار شده 

 یه ایموجی لبخند هم اینبار انتهای پیام سومش گذاشته.

 شده؟؟؟ اونوقت کی دامن عفتتون لکه دار  -

 جواب میده:

 االن حسودیت شده؟  -

چشمام از پیامش گرد میشه. نمیدونم دقیقا باید چه احساسی داشته باشم. درواقع 

االن اوضاع قلبم چیزی شبیه آش شله قلمکاره. از هرچیزی یه نمه توی دلم حس  

 میکنم.



 با خشمی که نسبت به بامداد دارم و تا حاال سابقه نداشته می نویسم: 

 سادت کردن من نیست. فقط یه سوال پرسیدم انتظار یه جواب صادقانه همبحث ح

 دارم.

 بالفاصله پیامش می رسه:

 چرا فکر کردم پس بیشتر از یه سوال ساده ست؟

 .وای خدا، از دستش! مثل پسربچه ها داره رفتار میکنه

از جلز و ولز کردن من داره حسابی تفریح می کنه. فقط اسمش رو تایپ میکنم و  

دوشم  روی  از  باری  یه  میشه  باعث  که  سواله  یه  جوابش  مونم.  می  جوابش  منتظر 

 برداشته بشه.

 خب پس اول تو بهم بگو آیدا... دامن عفت تو هیچ وقت لکه دار نشده؟

از اینکه میتونم بهش جواب بدم و الاقل کالمی بهش بفهمونم که دست مهدی بهم 

 نخورده احساس رضایت می کنم. 

پاک پاکه، چه وقتی مجرد بودم و چه وقتی متاهل شدم. دامن عفت من   نه... دامن من

 دیروز وقتی توی حیاط خونت بوسیدیم لکه دار شد.

 و ارسال..

و بعد متوجه قسمت آخر پیامم میشم. و در حالیکه دارم خودمو فحش میدم، دوباره 

 تایپ میکنم:

 حاال جواب منو بده.

 مهم نیست. بعد چند دقیقه جوابش میرسه:نوع پیام دادنم بی ادبانه ست ولی 

 چند باری شیطنت کردم و بابتش ازت عذر میخوام

 حالم خراب میشه. چند بار دقیقة؟ 

 جوابش مثل نفت روی آتیش خشممه! 



 نمیدونم 

 مینویسم:

 چند نفر؟ -

 جوابش میرسه:

 سه نفر، قبل از تاهل

 نمیدونه چندبار...دود از کله ام بلند میشه. با سه نفر رابطه داشته و 

 یعنی... آخ تایپ میکنم: 

 گلوریا جزو این سه نفر هست؟

 پیامش کمی دیرتر نسبت به قبلیا میرسه.

 نه عزیزدلم. گلوریا فقط یه دوست ساده ست

خیالم راحت میشه اما چیزی از حسادت کم نمیشه. جوری دندونامو روی هم فشار 

ی تخت پرت می کنم و با نفسای  میدم که ممکنه دندونام خورد بشه. گوشی رو رو

عمیق سعی میکنم خودمو آروم کنم. بقدری عصبی ام که گوشی رو خاموش می کنم  

و روی تخت دراز میکشم. نمیدونم چند دقیقه میگذره که صدای در اتاقو می شنوم  

 که باز میشه. واکنشی از خودم نشون نمیدم.

دراز میکشم. نمیدونم چند  بقدری عصبی ام که گوشی رو خاموش میکنم و روی تخت  

نشون  از خودم  واکنشی  میشه.  باز  که  اتاقو می شنوم  در  میگذره که صدای  دقیقه 

 نمیدم. صداشو میشنوم که میگه:

 »معذرت میخوام آیدا و متاسفم بابت اینکه ناراحتت کردم عزیزم«

 سکوت میکنم و چیزی نمیگم.

مم که روی تخت نشسته.  چند لحظه بعد کمی تشک تخت پایین کشیده میشه و میفه

 دوباره لب می زنه:

 امیدوار بودم اگه صادقانه بهت بگم، منو ببخشی!« 



 پوزخندی میزنم و بدون اینکه برگردم سمتش باالخره میگم:

 اگه من جای تو بودم چیکار میکردی؟ البد انگ خراب بهم...«

 عصبانی صداشو باال می بره: 

 ... فهمیدی چی گفتم؟« حق نداری این مزخرفاتو درباره خودت بگی

 بغض کرده زمزمه میکنم: 

 پس بهم بگو چرا پرسیدی؟ بگو اگه من جای تو بودم چیکار میکردی؟«

میکنه   شروع  و  میشینن  موهام  الی  انگشتاش  میشه.  نزدیکتر  بهم  میکنم  احساس 

 نوازش کردنم.

 توی گوشم با مالیمت پچ پچ میکنه:

ضعیتم خوبه یا بد... که دیدم اوضام »چون میخواستم بدونم بعد از گفتن حقیقت و

افتضاحه! اینکه تو دیروز دامن عفتت لکه دار شده، یعنی من االن تو بد جهنمی گیر  

 افتادم.« 

 میده: از لحن جمله آخرش لبخند میزنم و اون ادامه

 تو بود. »و اگه تو جای من بودی احتماال واکنشم بدتر از

میشدم ولی... ولی گذشته ی تو جاییه که من توش  بیشتر از تو عصبانی و ناراحت  

حضور نداشتم. تو یه دختر آزاد بودی. هرچند که رابطه جنسی برای یه دختر توی 

 بنظر من البته زیادی بود.«  ،سن تو

جوابش خوشحالم میکنه، ولی دلیل نمیشه فورا ببخشمش. هرچند جوابش منطقیه. 

 نان بیشتر می پرسم:گذشته آدم ها ربطی بهم نداره. برای اطمی

 توی این هفت سال کسی نبوده؟«

 »هیچ کس نبوده.« 

 باز سوال میکنم:

 »هیچ جوره؟«



دلم میخواد بدونم، توی این هفت سال دختری که عاشقش بوده، توی زندگیش حضور 

 داشته یا نه و جوابش آرومم میکنه:

نسبتی وجود نداشته نه عزیزدلم، نه خانم خانما... هیچ زنی توی زندگی من با هیچ  

 .جز شما

دلم ستاره بارون میشه. من تنها زنی ام که توی زندگیش بوده؟ دلم هری پایین می  

 ریزه.

 آروم میگم: »باشه!« 

 میپرسه:

 »بخشیدیم؟«

 با پررویی تمام میگم:

 « نه» 

 :صدای ریز خندشو میشنوم و بعدش صداشو

 »بچرخ سمت من« 

 »چرا؟ اینجوری راحت ترم«

 سمت من بچه، اینقدر زبون نریز« »بچرخ 

نمیچرخم. فقط صاف میشم. زیر چشمی  ولی کامل سمتش  میدم  به خودم  تکونی 

 به سقف اتاق زل میزنم. ،میبینم که به دستش تکیه داده و نگاهم میکنه. بی توجه

 با شیطنت بهم میگه:  

 »خب آیدا خانم، درباره دیشب صحبت کنیم.«

فشار میدم. دوباره صدای خندش بلند میشه و چند  پلکامو با خجالت محکم روی هم  

لحظه بعدش لبام بوسیده! با مالیمت و نرم شروع میکنه بوسیدنم. پلکامو باز میکنم و 

توی تاریک و روشن اتاق به چشمای بسته اش نگاه می کنم. گیج میشم. منگ میشم.  

 باورم نمیشه. االن داره چه اتفاقی میفته؟ بامداد داره منو...



م کامل می ایسته و لبام روی لبای بامداد حرکت میکنه. مثل خودش سعی میکنم قلب

آروم باشم؛ ولی درونم شبیه یه ماده گرگ وحشیه که میخواد بهش حمله کنه. غریزه  

 چیز عجیبیه! 

اینکه دلم میخواد بامداد با وجود زخم روی لبم، حرکاتشو تند تر کنه، عمیق تر ببوسه 

 بده، افکاریان که برای خودمم ترسناکن. و کارای دیگه ای انجام 

بامداد خودشو میکشه روی من. بوسه هاش حاال دیگه شامل لبام نمیشه فقط. کل 

صورت و گردنمو با بوسه های ریزش نوازش میکنه. این لمس کردنای آرومش، این  

عجله نداشتنش، این مراقب من بودنش، خیلی به مذاقم خوش میاد. قمصور میشم. از 

ی خود می شم. دست میبرم سمت تی شرتش که دربیارم. مچ دستامو میگیره  خود ب

 .و باالی سرم قفلشون میکنه

سرشو کمی فاصله میده از روی صورتم. همون طور که نفس نفس میزنم، چشمامو باز 

میکنم. احساس دوباره خواسته نشدن با شدت بیشتری روی قلبم چنبره میزنه. دوباره 

 ، جلوی دهنم آروم زمزمه میکنه:حس میکنم تحقیر شدهم

 »توی خونه خودمون، توی اتاق خودمون، روی تخت خودمون« 

 متوجه منظورش نمیشم و اون ادامه میده:

اگه قراره تن برهنتو ببینم، اگه قراره تن برهنتو برای اولین بار لمس کنم، باید توی  

 خونه خودمون باشه.«

 عاشقانه ترین خودداری عالم برای یکی شدن باشه؟و من فکر میکنم این نمیتونه 

 احمق که نیستم، بامداد االن اصال روبراه نیست. متاسفانه منم بدتر از اونم! 

 یاد صحبت های نورا میفتم و به بامداد میگم:

 »تو داغونی آخه« 

 بامداد لبخند میزنه و با لحن شیرینی جواب میده: 

 «  به طرز جهنمی آره!»



باید یه رفیق مثل نورا داشته باشه که اینجور وقتا مثل یه احمق رفتار فکر کنم آدم   

که هیچ،  نمیشه  آدم  بودن  و خوب  پاکی  بر  دلیل  نباشه  بلد  آدم چیزی  نکنه.اینکه 

بنظرم از حماقت اون آدمه. شاید برای یه سکس کامل باید توی قلمرو خودمون باشیم؛ 

تی توی دفتر بامداد هم مانعی وجود  ولی برای یه عشق بازی که حالمونو خوب کنه، ح

 نداره، اینطور نیست؟ 

لبای بامداد رو دوباره می بوسم و سعی میکنم مثل یه ادم بالغ این رابطه رو مدیریت  

 کنم!

 ******* 

در حال انتقال دادن وسیله ها از داخل سبد به یخچالم. مجبور بودیم صبح زود حرکت 

کنیم تا بامداد به کالس عصرش برسه. توی فکر دیشب و امروزم. توی فکر شیطنت 

 هام هستم. میخواست بره حموم که یه لنگه ابرومو باال انداخته و گفته بودم:  

 میخوای بیام کمرتو کیسه بکشم؟«»

 

 با خنده جواب داده بود:اونم 

 بیا برو بچه اینقدر دلبری نکن«»

همون جمله ای که سال ها پیش گفته بود و من توی دلم کیلو کیلو قند آب شد.  

اجازه نداد که همراهیش کنم. ما بی طبل هم رقاص بودیم. از دیشب مرتبا درحال  

بیفته یه سکس لمس کردن و بوسیدن همدیگه بودیم. تنها چیزی که الزم بود اتفاق  

کامل بود! و ما قرار گذاشته بودیم این اتفاق زمانی بیفته که همه چی بینمون تقریبا  

حل بشه. زمانی که بتونیم نیمی از حرفامونو به طرف مقابل بزنیم. مثال من باید بتونم  

خجالت  نداشتم.  آمادگیشو  هنوز  ولی  بگم؛  گذشته  از  و  کنم  باز  دهنمو  بالخره 

 .میکشیدم



آماده کردن یه نهار سر دستی بودم که در خونه رو زدن. دستامو میشورم و   در حال

 به حیاط میرم. باید به بامداد بگم الاقل به فکر یه آیفون ساده باشه.

درو باز میکنم و اخرین کسی که توی زندگیم دلم میخواست ببینم رو روبروی خودم  

ن زودتر به خودش میاد. منو می بینم. هر دومون با تعجب زل میزنیم بهم دیگه. سوس

 با دستش کنار میزنه و در حالی که میاد داخل میگه:

 تو اینجا چیکار میکنی؟« »

 از لحن طلبکارش اصال خوشم نمیاد. درو میبندم و جواب میدم:

 اینجا خونه منه!«»

بعد هم بدون اینکه نگاهش کنم یا تعارف کنم که بیاد داخل از کنارش میگذرم و میرم  

ه. دلم نمیخواد ببینمش، نه االن، نه وقتی که اینقدر حالم خوبه. سوسن این  توی خون

 ویژگی رو داره که روزمو به جهنم تبدیل کنه و من واقعا اینو نمیخوام. 

به آشپزخونه میرم تا به غذام سر کشی کنم، همون طور هم خیار و گوجه در میارم تا 

میکنم آشپزخونه حس  توی  بعد صداشو   ساالد درست کنم. حضورشو  ثانیه  و چند 

 میشنوم:

 بامداد کجاست؟« »

بدون اینکه نگاهش کنم جوابشو میدم. زیر چشمی میبینم که نزدیک میاد. صندلی 

رو کنار می کشه و روبروم میشینه. چقدر دلم میخواد بلند شم و چاقو رو تا دسته 

 توی... بکنم

 »رابطتون خوب شده؟«

نمی   ولی  میگیره؛  اش از سوالش خندم  مودبانه  و  آروم شده  لحن  این  قطعا  خندم. 

 بخاطر اینه که بفهمه رابطه منو بامداد بهتر شده یا نه.

 منم داغشو به دلش میذارم. دختره عنونه، خیال کرده یادم میره که باهام چیکار کرده؟

 فکر نمیکنم به تو ربطی داشته باشه«»



 

 میزنه و میگه:نگاهش می کنم. از لحن تند من جا میخوره. پوزخندی 

 »واقعا خیال کردی میتونی با بامداد زندگی کنی؟ فکر کردی مامان و بقیه میذارن؟« 

 »به مامانتو بقیه ربطی نداره... و در مورد سوال اولت... معلومه که میتونم«

 حسابی حرصی شده. نیش خند رو الباشم بخاطر کفری شدنشه قطعا. 

 اره بره خواستگاری گلوریا برای بامداد!« »زهی خیال باطل... محض اطالعت مامان قر

خشکم میزنه. دهنم خشک میشه و قلبم تند تند میزنه. سعی میکنم خودمو نبازم.  

 محکم جواب میدم:

به عمه گلی از طرف من بگو، خودشو سکه یه پول نکنه چون بامداد بدجوری میذاره 

 توی کاسه اش « 

 میزو خودشو به جلو میکشه. سوسن با صدای بلند میخنده. دستاشو میذاره روی

نمیزنه؟نمیدونی هرچی  مامان حرف  نمیدونی روی حرف  نشناختی؟  بامدادو  »هنوز 

 باباحاجی بگه، نه نمیاره؟«

بامدادو می شناسم. میدونم که همینطوره. اون برای ازدواج با منم روی حرف باباحاجی 

 نه نیاورد. نه، نگفت و...

روحم. سوسن هم از صورت رنگ و رو رفته ام متوجه ترس مثل خوره میفته به جون  

 .وحشتی که سرتا پامو گرفته میشه

 با اعتماد به نفس بیشتری میگه:

البد اینم نمیدونی که مامان با بامداد صحبت کرده، مگه نه؟ بهتر نیست بری خونه »

 عمه ماهی و قبل از اینکه سرت هوو بیاد طالقتو بگیری؟ «

نگاری آرزوی خیلی هاست. شاید تا قبل از اینکه من خودم رو جدا شدن من و بامداد ا

نشون بدم چیزی از این حرفهایی که با بامداد زده می شده خبر نداشتم ولی حاال از 



هر جایی به گوشم میرسه. هر کسی، به هر نحوی این رو به من میگه. بامداد توی این  

 هفت سال چندبار و از چند نفر اینو شنیده؟ 

 ل کرده؟ چجوری به روی خودش نیاورده؟ چجوری تحم

بامداد هم موافقه؟ از گلوریا خوشش میاد؟ اون ایموجی های بوس و قلب با منظور 

 ارسال شده؟ 

میلیون ها سوال مثل ملخ به گندمزار مغزم حمله میکنن؛ اما یک چیز باعث میشه 

 ته! توی چشمای سوسن نگاه کنم و با اینکه ترسیدم، پا پس نکشم، و اون شناخ

من بامداد رو فقط توی این دو ماهی که دوباره همدیگرو دیدیم نمی شناسم. من با 

بامداد بزرگ شدم. من اونو کامل میشناسم. بامداد کسی نیست که با من عشق بازی 

کنه و بعد به زنه دیگه ای فکر کنه. کسی نیست که برای بوسه پیشقدم بشه و بخواد  

ه که هنوز به همدیگه نگفتیم دوستت دارم ولی خواستگاری کس دیگه ای بره. درست

 میکنه این دلیل نمیشه که خیال کنم مثل یه آدم عوضی رفتار 

شاید اگه مرد دیگه ای می بود همین االن جور دیگه ای رفتار میکردم ولی ما داریم 

 ناسالمتی. درباره بامداد حرف میزنیم

 میگم: لبامو از همدیگه فاصله میدم و

میکردم که حسادتت به من تمام شده. خیال میکردم احساست به بامداد ته خیال  »

 کشیده!« 

با تموم شدن جمله دومم، حاال نوبت سوسن میرسه که صورتش مثل گچ سفید بشه. 

 پوزخندی میزنم و میگم: 

 فکر میکردی نمیدونم؟«»

 دستپاچه شده و من من می کنه:  

 داد برادر منه!« »چ... چی... د..دا... داری میگی؟ ب... بام 



»نه نیست. خودتم خوب میدونی که نیست. عمه گلی مادرت نیست. بامداد هم خون 

تو نیست. تو فقط دختر مردی هستی که با مامان بامداد ازدواج کرده... خیال می کنی 

چرا باباحاجی به تو میگفت جلوی بامداد حجاب داشته باشی ولی به من نه؟ من از  

 داد بودم. از همون لحظه ای که متولد شدم مال بامداد بودم! روز اول ناف برید بام

ولی تو چی؟ یه دختر حسود اضافه که از دور زل میزدی به کسی که مال من بود. 

سعی میکردی همون کاری رو بکنی که من میکنم. بامدادو آقام صدا می زدی چون  

بودم که خیال میکردم من اینکارو می کردم. االن که فکر میکنم می بینم من احمق  

نباشیم. بهت   با هم  ما  تو فقط میخواستی  بامداد بودی!  به فکر  تو هفت سال پیش 

تبریک میگم، چون به هدفتم رسیدی ولی فکر نکن قراره دوباره این اتفاق بیفته. چون  

تو فقط میتونی مثل یه بدبخت عاشق، به من و  .من آیدای هفت سال پیش نیستم

 وشبخت شدنمون رو ببینی و از حسادت بترکی.«بامداد نگاه کنی و خ

نفس های سوسن عمیق و با صدا بیرون میاد. من با بدجنسی تمام حقیقت رو توی  

صورتش کوبیده بودم و اون حاال شبیه کسیه که انگار قراره سکته کنه. از سر جاش  

ق  بلند میشه و آروم آروم به عقب میره. اشک از چشماش جاری میشن و اون با هق ه

 پشت میکنه به من و از خونه بیرون میزنه.

دلم خنک میشه. و دلم براش میسوزه. اینکه عاشق کسی باشی و بدونی هیچ وقت  

بهش نمی رسی باید خیلی دردناک باشه. میلیون ها آدم هستن که به عشق زندگیشون  

نمیرسن. هیچ ما شدنی براشون وجود نداره و من فکر میکنم چند نفر آدم هستن که  

مثل سوسن ممکنه عمل کنن؟ چند نفر مانع خوشبخت شدن کسی که از صمیم قلب  

 دوستش دارن، میشن؟ 

 «»خسته نباشین خانم خانما

سرمو میارم باال و بهش نگاه میکنم. باید بگم »عافیت باشه آقا« ولی صدام در نمیاد. 

 زل زده ام به چشماش که صدای کوبیدن در شنیده میشه.  

 



 در آشپزخونه و همزمان میپرسه: گردنش میچرخه سمت

 در حیاط ما بود؟ «»

 بی تفاوت و با لحن سردی میگم:

 »آره، سوسن بود که رفت« 

میشم. صدام  ریز کردن خیار  و مشغول  پایین  میندازم  میکنی. سرمو  نگاهم  سوالی 

میزنه ولی جوابشو نمیدم. باز صدام میزنه و منم باز جوابشو نمیدم. نمی خوام باهاش  

نم. نه اینکه از دستش ناراحت باشم، نه... ولی دلم به طرز مسخره ای از اون  حرف بز

 ناراحته! مسخره ست نه؟ 

 میاد کنارم و آروم میگه: »آیدا جان؟ آیدا خانم؟ میگی چی شده؟« 

 حرف نمی زنم. 

 الاقل بگو من چیکار کردم؟« »

نم. کنارم  اون هیچ کاری نکرده ولی منم دلم نمیخواد راجع به خواستگاری صحبت ک

بزنم که مچ   غذا  به  تا سری  بلند میشم  تمرکز کنم.  نمیتونم درست  و من  ایستاده 

 دستمو میگیره و منو سمت خودش برمیگردونه.

با دوتا انگشتاش که پایین چونم قفل شده سرمو باال میاره و مجبورم میکنه که نگاهش  

 کنم. 

 ستو برطرف کنیم!«اگه حرف نزنیم نمی تونیم این همه مشکلی که بینمون ه»

راست میگه. ما خیلی موانع بینمون وجود داره. چیزهایی که عشق یه طرفه من هم  

 نمی تونه به تنهایی از پسش بر بیاد. زمزمه می کنم: 

 »حرفم نمیاد«

بغلم میکنه و من رو میذاره روی میز. میچسبه بهم و کمرم رو میگیره. سرشو میاره  

ا مالیمت درست مثل تموم بوسه های قبلیش. دلم گرم  پایین و لبامو میبوسه. آروم و ب

 میشه. دلم زنده میشه. دلم...



 به محض اینکه لباشو از روی لبام کمی فاصله میده، میگم: 

 میخوای بری خواستگاری گلوریا؟« »

 فی الفور سرشو عقب می کشه و با تعجب نگاهم میکنه.

 »چی؟« 

 حتی توام میدونی!«»سوسن گفت مامانت با گلوریا صحبت کرده،  

لحظه ای سکوت میکنه. نمی دونم این سکوت رو باید پای چی بزارم قبل از اینکه  

 :دوباره حالم متشنج بشه به حرف میاد 

ن دارم آیدا... واقعا متوجه این قضیه نیستی؟ یه زمن همین االنشم ازدواج کردم و  »

یعنی دیگه نمیخوام راجع به  بار برای همیشه میگم و می خوام این آخرین بار باشه.  

گلوریا صحبتی بکنیم و تو اینجوری بغ کنی. اون برای من فقط یه دوست و به همکاره 

انجامش بدم مامان من هر تصمیمی که بگیره قرار نیست که من  همین .نه بیشتر. 

االنشم به خاطر این قضیه نه میرم بهش سر میزنم و نه باهاش صحبت می کنم. قاعدتا  

یه مدت متوجه میشه که من چی می خوام پس لطفا دیگه بحث گلوریا را   اونم بعد

 پیش نکش و اگه کسی هم درباره این قضیه صحبت کرد خودت جوابشو بده «

 با اعتماد به نفس میگم: 

»خودم که جواب سوسنو درست و حسابی دادم برای همین اینجوری گذاشت و رفت؛  

 یاد و بدش نمیاد که با تو باشه«ولی گلوریا هم تابلوئه که از تو خوشش م 

 عمیق نگاهم میکنه و با لبخندی میگه:

»مرسی که جواب سوسن رو دادی... و در مورد احساس گلوریا، من هیچ مسئولیتی 

به همگی   نسبت  که  رو  من  محبت  اون  اگه  ندارم.  دیگه  آدم  یه  احساس  به  نسبت 

ین حال من رابطمو باهاش  یکسانه، جور دیگه ای برداشت کرده، مشکل من نیست.. با ا

کمتر کردم و مثل قدیم باهاش صحبت نمی کنم. مطمئن باش اگه چیز بیشتری هم 



ازش ببینم به وقتش قیچی می کنم ولی تا االن از حد خودش خارج نشده که اگه 

 بشه رفتار منم باهاش تغییر میکنه« 

 سری تکون میدم و بامداد ادامه میده:

 دیم؟«»قضیه گلوریا را همینجا ببن

 باز سر تکون میدم و اینبار بامداد با عطش بیشتری منو میبوسه.

 ********* 

توی کالس درس نشسته ام و به شب گذشته فکر می کنم. بوی تن بامدادو همین  

االنم میتونم حس کنم. لبخند پهنی روی البامه و به استاد خیره شده ام. ما دیشب  

ر ای شب  دغدغه  هیچ  بدون  آغوش همدیگه  داره توی  زندگی  بودیم.  کرده  و صبح 

دینش رو به من ادا میکنه و منم دارم ازش لذت می برم. این همون چیزی بود که 

 .همیشه توی رویاهام ممنوعه بود

رویای ممنوعه ای که حاال به واقعیت تبدیل شده. چی میتونه برای منی که جز تلخی  

 یچی! چیز دیگه ای توی زندگیم نداشتم، بهتر از این باشه؟ ه

صدای ویبره گوشیمو میشنوم. در واقع همه میشنون. استاد نگاهی بهم میندازه. فورا 

موبایلو از توی کیفم در میارم. با دیدن اسم نورا فحشی زیرلب میدم بهش. ریجکت 

 می کنم و به قسمت پیام ها میرم. براش مینویسم:

 جنده پولی، من سر کالسم. -

 سی ثانیه بعد پیامش میرسه:

 خت شدی اونوقت میگی سر کالسی؟ منظورشو نمی فهمم. براش تایپ میکنم: بدب -

 چی شده؟

 پیامش میرسه:

 بامداد کجاست؟ نذار امین ببیندش؟  -

 قبل از اینکه من متوجه چیزی بشم بیام بعدیشو میخونم



 تو به نوید چی گفتی احمق؟ -

 و پیام بعدی. 

 کنه. امین اومده از بامداد تورو خواستگاری -

مثل فشنگ از جا بلند میشم. حرکاتم اونقدر شدیده که توجه همه رو به خودم جلب  

میکنن. درحالیکه همه دارن به من نگاه میکنن، ایستادم و مثل احمقا دورو برمو از 

 نظر میگذرونم.

استاد صدام میزنه. من توی اون وضعیت کتاب و کولمو زیر بغلم میزنم و نمیدونم چی 

گم و از کالس بیرون میام. نفسم باال نمیاد. شماره نورا رو میگیرم و  دقیقا به استاد می

 همون طور به طرف دفتر بامداد میدوم. نورا با اولین بوق جواب میده: 

 آیدا کجایی؟ بامداد کجاست؟ -

 از صداش معلومه که گریه کرده. حال خودمو نمی فهمم. با صدای لرزون میپرسم 

چی شده؟لعنت به من و شانس من! چرا دقیقا وقتی نورا چی شده؟ تورو خدا بگو    -

 که به خوشبختی فکر میکنم باید این بال سرم بیاد؟ 

 نورا با بغض جواب میده: 

امین ازت خواستگاری کرده بود. من نگفتم تو و بامداد زن و شوهرین. فقط گفتم    -

پتیاره شرایط ازدواجو نداری که پیله نشه. چون جواب نمی گیره. من نمیدونم توئه  

چی به نوید گفتی که امین خیال کرده جوابت مثبته. نوید میگفت امین بهت زنگ  

زده ولی تو جواب ندادی.. اون گلوریای حرومزاده هم راجع به اینکه بامداد تورو بزرگ  

واسه  وقت  به  بزرگترت  از  بیاد  که  شده  بلند  اوسکولم  این  گفته.  امین  به  کرده 

 خواستگاری بگیره؟ 

ر توی مغزم اکو میکنه. نورا بهم فحش میده و من گوشی رو قطع می  یک وای کشدا

کنم. شماره امینو میگیرم؛ اما جواب نمیده. خدا لعنتش کنه اگه گوشیش روی سایلنت 

  ۲۳باشه. حالم جوری بده که قابل توصیف نیست. قلبم جوری میزنه که انگار توی این  

پاهام سوزن سوزن میشه و تنم انگار   سال زندگیم نزده بود و حاال داره جبران میکنه. 



خدا رو مدام توی دلم صدا میزنم. ازش کمک می خوام. .گرفتار فصل زمستون شده

بهش التماس میکنم. نذر میکنم. آیت الکرسی میخونم. هر دعایی بلدم زیر لب زمزمه 

و خودم میکنم تا این بال از سرم بگذره.پاهام موقع باال اومدن از پله گیر میکنه به البه  

و کوله و کتابم بخش زمین میشیم. چند نفری میخندن. یه دختر میاد کمکم میکنه.  

ام  کوله  توی  کتابو  و  میکنم  نیست.خودمو جمع  مهم  برام  هیچی  نمیفهمم.  هیچی 

 میذارم و باز میدوم.

پشت در آفیس بامداد حتى صبر نمیکنم نفسم باال بیاد. حتی در نمی زنم. دستگیره 

اتاق میشم.چیزی که میبینم یک فاجعه به تمام معناست.  رو پایین میکش م و وارد 

امین و بامداد با ورود من سرشون به سمت میچرخه و نگاهاشون...وای از نگاه شرمنده 

امین و...من با چشمای خاموش و سرد بامداد چه کنم؟تنها چیزی که شنیده میشه 

ه رد میشن. چند  صدای نفس نفس زدن منو حرف زدن دانشجوهای پشت سرمه ک

لحظه ای توی سکوت میگذره و بعد امین، سرشو میندازه پایین و بلند میشه. رو به  

 بامداد میکنه و با شرمندگی میگه:

 »عذر میخوام استاد... واقعا شرمندم!«  

 بامداد با لحن سرد و خاموشی جواب میده:

 »تقصیر تو نیست امین جان...« 

من باید شبیه یه زن شوهر دار رفتار می کردم.    بله، تقصیر امین نیست. تقصیر منه. 

 من باید حواسمو جمع میکردم. من نباید اجازه می دادم کار به اینجا بکشه. من نباید...

 »شرمندم خانم الوند« 

حتى موقع ادا کردن این جمله سرشو باال نمیاره. به سرعت از کنار من میگذره و از  

 دفتر خارج میشه.

داد زل میزنم. سرجاش میشینه و به من نگاه میکنه. توی سکوت  شبیه مرده ها به بام 

 خیره شدیم به همدیگه. در آخر این بامداده که میگه:

 »نمیخوای بری بیرون ؟«



 نفسم میره.

 »ب.. بامداد« 

 بیرون آیدا..«»

 یه قدم جلو میام و میگم:  

 »بذار توضیح بدم«  

 االن فقط میخوام بری بیرون«»

 لب می زنم: بیچاره تر از قبل 

 آ... آقا« »

 با لحن خشن اما آرومی میگه:

از  آیدا... قبل  بیرون  برو  بعدا پشیمون بشیم.  »االن ممکنه حرفی بزنم که جفتمون 

 اینکه خودم پرتت کنم بیرون«

 

 سرمو پایین میندازم و با بغض میگم: 

 »معذرت میخوام آقام«

 خورده، لب میزنه:بامداد بی توجه به قطره اشکی که از گونه ام سر 

کی میخوای یاد بگیری بزرگ بشی؟ کی میخوای یاد بگیری فرار نکنی که بعدش  »

 مدام مجبور نباشی عذرخواهی کنی؟ کی میخوای بفهمی یه مرد توی زندگیته؟« 

 شونه هام بخاطر گریه آرومم میلرزه.

 »بب... ب... ببخشید« 

 پیش طالقت ندادم!« عذرخواهی نکن... من ازت معذرت میخوام که هفت سال»

 میمیرم. من میمیرم با این حرفش و با این حال مثل یه احمق دارم نفس میکشم.

 ******** 



 طیبه جون دستمو میگیره و مانع میشه.

 »نرو پایین«

 |با گریه میگم: »توروخدا دستمو ول کن طیبه جون... االن همه چی بدتر میشه!« 

الترین سرعت از اتاق خارج میشم. صدای  طیبه جون دستم رو رها میکنه و من با با

 باال رفته ی عمه ماهی اونم، روی بامداد، روی کسی که عاشقشه، قلبم رو به درد میاره.

 میدونم همه اینا تقصیر منه! 

براش   اوله  دفعه  کردی  فکر  زنت؟  اومدن خواستگاری  کرده  باد  غیرتت  »چیه؟ رگ 

همه چی تمومه، خانومه، کدبانو،   خواستگار میاد؟ خدارو صد هزار مرتبه شکر، آیدا

 تحصیل کرده...« 

 »مادر جان...« 

 به پایین پله ها رسیدم. عمه ماهیه که داره اینجوری از من دفاع میکنه؟ 

بعد خانم و کدبانو من بودم؟ اشک چشمام خشک میشه و نمیدونم چرا خندم میگیره. 

 عمه ماهی نمیذاره بامداد ادامه بده و تو حرفش می پره: 

تو فقط ساکت میشی و میذاری من حرف بزنم... این خونه ماهی نبوده که خواستگار  »

آخری   نکردن. همین  نیومدن صحبت  آیدا  برای  که  هایی  نزنه... چه خونواده  درشو 

 مادرش میگفت جراح نمیدوم چی چیه!«

 عمه ماهی با لحن بامزه ای می گه: 

ری؟ نه نداری... با کلی قرض و  »بر منکرش لعنت... ولی اندازه اون جراحه درآمد دا

قوله از هفت سال پیش داری زندگی میکنی؛ حتی نتونستی صافشون کنی!« بامداد با 

 بیچارگی جواب میده:

 بخاطر خود آیدا زیر قرض رفتم... شما چرا امروز اینقدر بی انصاف شدین؟«»

 میرسم پشت در نشیمن و گوش وایمیستم.



به اصل ماجرا... چطور تو که اون طفل معصومو از دفترت »آها... حاال شد... تازه رسیدیم  

بیرون انداختی بی انصافی نیست؟ دختره هفت سال از زندگیش تباه شده... نه جایی 

میره، نه تفریحی داره، تو این خونه با دوتا پیرزن داره سر میکنه.نه دستشو میگیری و 

گیش برسه. چه گناهی میبریش سر و خونه و زندگیت و نه طالقش میدی که به زند

 کرده که شوهرش تو شدی؟«

میچرخم و رو به در میکنم. کمی سرمو جلو میبرم تا بتونم ببینمشون. بامداد ایستاده 

 و عمه ماهی روی مبل نشسته.

»شما خیال میکنید اوضاع زندگی من بهتر بوده؟ شما که بهتر از هر کسی میدونید  

 هفت سال یک روزشو با آرامش سر نکردم!« من چقدر جنگ اعصاب داشتم.توی این 

 عمه ماهی هم با بی تفاوتی میگه:

 »پس طالقش بده که روی آرامشو ببینی؟« 

 »چی؟« 

دستمو جلوی دهنم میذارم تا صدام در نیاد. تا داد نکشم. تا نگم: »عمه تو دیگه بکش 

 بیرون از ماها 

 عمه ماهی با لحن سردی جواب میده: 

ال چرا نمیری با همین دختره که از دماغ فیل افتاده، گلوریا  »گفتم طالقش بده... اص

 ازدواج نمیکنی«

دهن بامداد جوری باز مونده که خندم میگیره. میدونم عمه ماهی داره اذیتش میکنه. 

چون چند ساعت پیش زنگ زد به گلوریا و جوری آب کشیدش که من اگه جای اون  

 می بودم، جمع میکردم و از تهران میرفتم.

عد از اینکه بامداد منو از دفترش انداخت بیرون، به خونه عمه ماهی اومدم و همه ب

 :اتفاقات رو مو به مو براش تعریف کردم. اول زنگ زد به گلوریا و گفت



»چه سالمی... چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی که خودتو انداختی وسط زندگی آیدا  

نیست واسه تویی که همه جا از خانومیت  و بامداد؟ تو واقعا دختر خان بیکی؟ زشت  

 میگن، آویزون مرد نن دار بشی؟ واال قباحت داره«

ولی   بگیریم  ماهی  عمه  از  رو  گوشی  که  میزدیم  تو سر خودمون  و طیبه جون  من 

 ماشااهلل ول کن نبود. زنده و مرده گلوریا رو آورد جلوی چشمش.

بامداد خام تو میشه. هفت   ببین دختر جون، خیال نکن بر و رویی داری این وسط»

سال به پای این دختر ننشسته که بعدش با یه کرشمه از راه به در شه. توام اگه یه  

 جو عقل تو سرت داشته باشی دور بامدادو یه خط قرمز میکشی.« 

 

گلوریا توضیح میداد که اشتباه شده و چه و چه؛ و باز این عمه ماهی بود که ول کن  

ریا زنگ زد به بامداد و حرفایی بهش زد که من سنگ کوب ماجرا نبود. بعد از گلو

 کردم! 

عمه ماهی نمیذاشت من اسم بامدادو توی خونه بیارم، اونوقت خودش داشت با انواع 

از   اونم بخاطر کی؟ بخاطر من! هرچقدر  و اقسام تحقیرها دهنشو آسفالت می کرد. 

غصه خوردم.بعدش کلی    صحبتاش با گلوریا حال کردم، با نوع حرف زدنش با بامداد،

گریه کردم، التماس کردم که به بامداد چیزی نگه؛ اما حریفش نشدم. وقتی عمه داغ 

میکرد هیچکس حریفش نمی شد.بعد از اومدن بامداد، عمه منو با طیبه جون فرستاد  

بامدادو   کوچیک شدن  نباید  بشنوم.  این حرفارو  نباید  چرا...من  میفهمم  حاال  و  باال 

بامدادو  ببینم. حالم   بد میشه. غصه میخورم. توی خودم می ریزم و غمباد میگیرم. 

 میبینم که میاد و روی مبل روبروی عمه میشینه و میگه:

»مادرجان شما که بیشتر از بقیه راجع به احساس من میدونی؟ شما دیگه چرا؟ چرا 

 حرفای بقیه رو به من میزنی؟« 

که رابطمون خوب شده و میتونیم احساس؟ چه احساسی؟ شاید بامداد به عمه گفته  

 کنارهم باشیم... ها؟ 



 »پس چرا با آوردن اسم طالق تن و بدن این دختره رو لرزوندی؟« 

 بامداد شبیه آدمی که شرمنده ست، سرشو پایین میندازه و آروم لب میزنه:

من فقط عصبانی بودم... میدونم اشتباه کردم؛ ولی اون لحظه اصال توی حال خودم  »

 نبودم.«

تا عمه ماهی رو ببینم. توی نیم رخش که چیزی معلوم  گردنمو بیشتر خم میکنم 

نمیشه. فقط زل زده به بامداد.یه کلمه هم نمیگه! از این وضعیت هیچ خوشم نمیاد.  

آدمو یاد آرامش قبل از طوفان میندازه. یاد اینکه قراره یه اتفاق بد بیفته!چند دقیقه 

اومدن طیبه جونو از پشت سرم می شنوم. قبل   ای توی سکوت میگذره. صدای پایین

از اینکه حرفی بزنه، انگشت اشارمو روی بینیم میذارم. سری به عالمت تاسف تکون 

 میده و من با التماس نگاهش می کنم. زمزمه میکنه:

 »چی شد؟« 

 منم همونطور آروم جواب میدم: 

 فعال که هیچی«  »

ده ام که منو نبینن. صدای بامدادو طیبه جون وارد پذیرایی میشه. سرمو عقب کشی

 میشنوم:

 »میرم به آیدا بگم، وسیله هاشو جمع کنه کامل.. فکر کنم وقتشه پیش خودم باشه«  

قند توی دلم آب میشه. فکر کنم احساسم اشتباه میکرد. میچرخم که برم سمت پله  

 ها.بهتره وقتی میاد من توی اتاقم باشم... 

 فکر کردی به همین راحتیه؟« »

قدم برنداشتم، سر جام یخ میزنم. این سوال عمه ماهی رو هیچ جوره نمیتونم تعبیر 

 ه.کنم. هیچ جوره نمیتونم حدس بزنم که چی پشتش

 دوباره میچرخم سمت در پذیرایی و منتظر میشم. 

 یعنی چی مادر جان؟«»



 یعنی آیدا با تو هیچ جایی نمیاد!« » 

تنها کاری که اون لحظه تونستم انجام بدم، پلک زدن بود. پلک زدن، پلک زدن و پلک  

نفس عمیقی میکشم و وارد پذیرایی میشم. سر همگی می چرخه سمت من.   زدن!

 دیدن من که حاضر و آماده ام، اخم میکنه و بهم تشر میزنه:عمه ماهی با 

 شال و کاله کردی.. کجا به سالمتی؟«»

 آب دهنمو قورت میدم و احمقانه ترین جمله عالم رو میگم: 

 »حاال که آقا اومده، برم دیگه«

 چپ چپ نگاهم میکنه و میگه:

 »الزم نکرده.«

 :ہ بعد رو به بامداد میکنه و ادامه مید

آیدا خیلی  » از  دوباره  اینجا،  میاری  میداری  ور  بزرگتر  چارتا  وصلته،  این  به  دلت 

خواستگاری میکنی، براش یه عروسی بهتر از قبلی میگیری... اونوقت میتونی دست  

 آیدا رو بگیری و از این خونه ببری!«

من و بامداد با دهن باز به عمه ماهی زل میزنیم. خواستگاری؟ عروسی؟ عمه عقلشو 

توی شناسنامشه خواستگاری دیگه چه    داده؟  از دست اسمم  از هفت سال که  بعد 

 صیغه ایه؟

 بامداد لباشو از هم باز میکنه تا مخالفت کنه: 

 »مادر...« 

 اما عمه ماهی اجازه نمیده و میگه:

ازت » رو  آیدا  فیها، وگرنه خودم طالق  اینجا که  اومد  بزرگترت  اگه  مادر...  بی  مادر 

مرتبه شکر که عرضه یه شب خوابیدنم باهاش نداشتی، راحت  خدارو هزار  میگیرم... 

 «اسمت از تو شناسنامش پاک میشه



موندم بخندم یا از خجالت آب بشم برم توی زمین. زیر چشمی به بامداد نگاه میکنم 

بیاد؟   بگه  کی  به  آخه  میسوزه.  براش  دلم  ام...  بچه  فرش.  به  دوخته  چشماشو  که 

 باباحاجی یا مامان عفریته اش؟

 مادر من کسیو جز شما ندارم«»

 میخواد بیاد خواستگاری؟ یا خدا، اینجا چخبره؟  واقعا میخواد به حرف عمه گوش بده؟

 کمال... کمالو راضی میکنی!«»

بامداد خواهش میکنه ولی عمه هیچ جوره از    عمرا اگه بابا حاجی پاشو بذاره اینجا! 

 خر شیطون پایین نمیاد. 

 

 آخرم میگه:

تا وقتی واسه خواستگاری نیومدی، حق نداری پاتو بذاری توی این خونه... حاال هم  »

 خوش اومدی!« 

بامداد نگاه خورشیدی پر از التماسشو به عمه میدوزه، و وقتی میفهمه هیچ راهی براش  

 نگاهی روونه من میکنه و از کنارم میگذره و میره.نمونده نیم 

 میچرخم که برم دنبالش؛ اما عمه اجازه نمیده:

 دنبالش بری چشماتو از کاسه در میارم«

 »شوهرمه!«

این   به  حاال  تا  بار  چند  آوردم.  زبون  به  که  چیزی  از  میکنم  کپ  خودمم  لحظه  یه 

 صراحت این کلمه رو به زبون آورده بودم؟ هیچ بار...

 عمه که از بهت در میاد اخم میکنه و لب میزنه:

اگه شوهرته چرا این همه سال باهاش زندگی نکردی؟ چرا نگفتی مردم تنهاست؟  »

یکبار فکر نکردی چی می خوره، چجوری زندگی میکنه، چه نیازی داره؟ حاال یادت  



ن شد نرفتی افتاده شوهرته؟ شوهرمه، شوهرمه... بیا برو کنار بچه... چطور وقتی دعواتو

 «  !خونتو یک راست اومدی اینجا؟ شوهرت بود، میموندی حلش میکردی

از کنارم میگذره و میره و من از حرفاش خجالت زده سرمو میندازم پایین. راست میگه.  

من همسر بامدادم ولی یکبار به عنوان یه زن به این چیزا فکر نکردم! من...من چرا 

یکبار نخواستم چیزی رو بفهمم؟ من... من   هفت سال دست روی دست گذاشتم؟ چرا

 چیکار کردم با زندگیم؟؟ 

دو روزی می شد که بامدادو ندیده بودم و حاال توی کالس دانشگاه به عنوان استادم 

داره تدریس میکنه. امروز نباید میومدم از خونه بیرون ولی اونقدر دلتنگش بودم که 

اش حرف می زدم. باید ازش می پرسیدم اگه نمیدیدمش از دلتنگی میترکیدم. باید باه

پیامامو  و  تماسا  روزه جواب  اینکه چرا دو  و  میخواد چیکار کنه؟  برنامه اش چیه؟  

 نمیده؟ 

توی این دو روز اونقدر فکرای جور وا جور سراغم اومده که رسما دیوونه شدم. اونقدر 

، بازم از خونه زدم دیوونه که با دونستن امکان بارون اومدن، اونم همراه با رعد و برق

 بیرون.

از دقیقه اول کالس یکبارم نگاهم نکرده. حتی وقتی اسممو خونده سرشو باال نیاورد  

نکنه میخواد طالقم   که منو ببینه! هربار که دستمو باال بردم، بهم توجه نکرده. اون... 

 بده؟ 

هام شده، این جمله صدر لیست سواالتمه و بدترینشه؟ نورا که متوجه رفتار بامداد با

 آروم از زیر میز دستمو فشار میده. بهش نگاه میکنم و با لبخندی، زمزمه میکنم: 

 »خوبم« 

 

 نورا هم آروم پچ میزنه:

 »گه خوردی... قیافتو دیدی؟«



میخندم ولی با شنیدن ضربه های آروم قطرات بارون که به شیشه کالس میخوره، 

لبام محو میشه. گردنم می چرخه   از روی  نگران می خنده  نورا  پنجره.  سمت دوتا 

 پرسه:

 آیدا هندزفریت کجاست؟

من به ضربات تند تر شده بارون گوش میدم و سعی میکنم، توی توهماتم غرق نشم. 

نورا تکونم میده. به خودم میام.وقتی می خوام سرمو بچرخونم سمتش بامداد رو می 

  به خودم میگم: بینم که ساکت شده و نگران داره به ما نگاه میکنه. مرتب 

نباید آبرو ریزی راه بندازی.. نباید بقیه حالتو ببینن... نباید کاری کنی آبروی بامداد  »

 بره«

نورا داره با سرعت تمام کیفمو میگرده و من بیشتر توی باتالق کابوسم فرو میرم. با  

 نفس های بریده بریده میگم:

 داری چیکار میکنی بجنب«  »

 نورا درمونده میگه:

 ت آیدا... نیست... چرا نیاوردیش احمق؟«نیس»

 از این بدتر دیگه چی می تونه باشه؟ 

با حال خراب و وضعیتی اسفناک کوله امو از دستش بیرون میکشم. صدای جیغای 

ن توی گوشم می پیچه. داره اسم منو صدا میزنه. باید بلند شمو برم قبل از اینکه م 

هم میذارم و سعی میکنم نفس بکشم.  سر کالس گند بزنم به همه چی! پلکامو روی  

 .سعی میکنم به خودم مسلط بشم تا بتونم از ته کالس خودمو به در برسونم

 »خانم آذرپناه؟«

با صدای بامداد چشمامو باز میکنم. اون هنوز داره به من نگاه میکنه. نگرانه. فورا از  

بگم: »عذر میخوام« و از  جام بلند میشم. سرم داره گیج میره. چیزی نمی فهمم. باید  



کالس بیرون بزنم. نمیدونم میگم یا نه. نمی فهمم حالمو... نمی فهمم چند قدم رفتم.  

 نمی فهمم... صدای نگران و ترسیده بامداد رو می شنوم:

 »آیدا؟«

و صدای وحشتناک رعد و برق منو پرت میکنه توی کابوسم. دیگه هیچی نمی فهمم.  

 زن جیغ میکشهغ و میگه:

 دا... آیدا... آیدا« »آی

من گریه میکنم. جیغ میکشم. همه جا پر از خونه. رعد و برق میزنه و همه جا روشن 

 میشه.

می بینم که سر زن به بغل روی شونه اش افتاده و مردی که پشت فرمون بود، نیمی 

از بدنش از شیشه جلو رد شده. هیچ کدوم حرکت نمیکنن. جیغ می کشم »مامان 

« بیدار نمیشن. بارون داره شدیدتر می باره. بدنم درد میکنه. آخ... درد مامان بیدار شو

دارم. گریه می کنم. جیغ میکشم. صداشون میزنم ولی فایده ای نداره. »مامان بیدارشو 

 . من میترسم..... مامان توروخدا بیدار شو... مامان«

لی جلو. تموم  بعد صدای آهنگ سونات مهتاب همراه بارون به گوشم میرسه. میرم صند

صورت زن پر از خونه، پر از زخمه. جیغ میکشم. گریه میکنم. بغلش میکنم. نازش می 

 کنم. فایده ای نداره. میبوسمش میگم:

 »مامان بیدار شو... مامانی بیدار شو... مامان توروخدا من میترسم... مامان...«

عد هوای سرد توی ماشین  فایده ای نداره. بیدار نمیشه. بیدار نمی شد. بیدار نمی شد. ب

عوض میشه. گرم میشه. خورشید میتابه. چشمامو باز میکنم. میبینم وسط کالسم.  

نوازش   موهامو  داره  و  مقنعمه  زیر  دستش  بامدادم!  بغل  توی  و  نشستم  زمین  روی 

 میکنه. چی شده بود؟ من باید از کالس میرفتم بیرون، ولی...

 باز گند زدم. باز خراب کردم.



هرچی میترسیدم حاال سرم اومده. بوی عطر بامداد رو به ریه هام میکشم و سعی  از  

آدم دورمون   از  یه حلقه  میبینم  ولی زیرچشمی  نمیارم  باال  آروم شم. سرمو  میکنم 

ایستادن. با شرمندگی پلکامو روی هم فشار میدم و با خودم فکر میکنم حاال باید چه  

 ر کنم؟غلطی کنم؟ باید با این آبروریزی چیکا 

چند ماه از اون اتفاقی که توی کالس افتاد، میگذره. اون اوایل، اونقدر اذیت شدم و  

اشک ریختم و به زمین و زمان فحش دادم که خدا میدونه. چند تا از دانشجوها از 

صحنه ای که توی کالس اتفاق افتاد، فیلم گرفتن و پخش کردن. همین هم باعث  

 رو از کار معلق کرد! دردسر ما شد. دردسری که بامداد

بغلم کنه.  این رو نداشته که  اون حق  اما  هرچند که گفتن  احمقانه است. من زنشم 

معلق شدن بامداد جنبه تنبیهی نداره و فقط جهت آروم کردن اذهان عمومیه. یعنی 

اون کلیپ   دلم میخواد این اذهان عمومی رو به سیصد و شصت روش سامورایی به گام!

ند که ما هم بیکار ننشستیم و از گلبرگ جنده و دو سه نفر دیگه  بدبختمون کرد هرچ

 شکایت کردیم.

 کالس... استادی که با دانشجوی خودش وسط"

 استادی که دانشجوی خودشو صیغه کرده..."

 نویسنده سونات مهتاب از دانشجوی خود سواستفاده میکند... "

 "ن... انویسنده سونات مهتاب... استاد دانشگاه تهر  "

 ی به تعداد زیاد گذاشته میشد.یرر همه این خزعبالتم ایموجی های کآخ

 :حتی یه جا نوشته بود 

سال گذاشته بودن. وای    ۱8»استاد و دانشجو وسط کالس...« بعد هم ایموجی مثبت   

 که مردم چقدر نفرت انگیزن! 

رایی که زیر کلیپ نوشته شده بود و من حتی عشساینستاگرام و تلگرام پر بود از این ک

 جرات نداشتم نتمو روشن کنم. 



از این همه الشی بازی   جرات نداشتم توی شبکه های اجتماعی برم.حالم بهم میخورد

و  دادن. خواهر  تشکیل جامعه  یه مشت حرومزاده الشی دور هم جمع شدن  ملت. 

 مادرشونو...

هوف... هنوزم وقتی یادم میفته، اونقدر عصبی میشم که دلم میخواد کلمو بکوبونم به  

دیوار. هرچند که خودم هم اون کلیپ رو توی گوشیم دارم.نه برای اینکه نگاه کنم و 

بامدادو بخوبی نشون اع از بیرون رابطه منو  اینکه اون کلیپ  صابم بهم بریزه. بخاطر 

میداد! رابطه پر از احساسی که من هیچ وقت ندیده بودم. هیچ وقت نمیتونستم ببینم. 

 کور نبودم، اطرافیانم منو کور کرده بودن.

گذاشته بودم و من بعد از اولین صدای رعد و برقی که شنیدم، دستامو روی گوشم  

 جمله های نامربوطی میگفتم. 

جیغ می کشیدم و میگفتم: »مامان بیدار شو« اینا توی کلیپ نیست. اینارو نورا برام  

با   اینکه بعدش بامداد خودش رو به من رسونده و صورتمو قاب گرفته  تعریف کرد. 

 دستاشو باهام حرف زده. کلیپ از جایی شروع میشه که بامداد داد میزده:

 بعد منو بغل کرده و توی گوشم میگفته:. ه نفر به هندزفری بده به من ی

واقعی  کدومش  هیچ  بیرون......  بیا  من...  آیدای  نیست  چیزی  آیدا...  نیست  چیزی 

 .نیست... آروم باش عزیزدلم... آروم باش 

 من جیغ می کشیدم و میگفتم: 

 بیدار شین... مامان بیدار شو... مامان... -

 همهمه پیچیده بود. صدای بعضی از بچه ها شنیده می شد که میگفتن: توی کالس 

 اینجا چه خبره؟  -

 آیدا چرا اینجوری شده؟ - 

 آیدا و استاد الوند با هم رابطه دارن؟  -

 نورا هم اون وسط ملتو به باد فحش گرفته بود و دنبال هندزفری میگشت.



. با نوید کات کردی و  رفیق خنگ من! چقدر هم که این مدت بخاطرم عذاب کشیدی

 من چقدر عذاب کشیدم. اگه دوباره بهم برنمیگشتن، قطعا از غصه دق میکردم! 

دانشجوها دورمون کرده بودن و بامداد بی خیال اونا، هندزفری رو از دست نورا گرفته 

 و گفته بود:

 .  موبایلمو از توی کیفم بیار نورا-

 

خواست آهنگو بیاره و هندزفری رو توی   بعد از اون بامداد منو روی زمین نشوند و تا

 گوشم بذاره، من کتشو چنگ زده بودم و گریه میکردم و مامانمو صدا میزدم! 

هندزفری رو که گذاشت توی گوشم منو بغل کرد و پیشونیمو تکیه داد به سینه اش  

 و دستشو برد زیر مقنعه ام!

آرامش یه نفر دیگه زانو  قشنگ نیست؟ یه نفر پیه اخراج شدنشو به تنش بماله و برای  

بزنه و بغلش کنه! چند نفر توی دنیا میتونن همچین کاری کنن؟ چند نفر میتونن 

خودشونو سپر بالی یه نفر دیگه کنن تا اون یه نفر آرامش داشته باشه؟ چند نفر به  

اندازه من این شانسو داشتن که یه همچین آدمی رو پیدا کنن و کنار خودشون داشته  

 باشن؟ 

ا اینکه اون ترمو تعلیق نشدم، اما بخاطر بامداد خیلی اذیت شدم. سعی کردم فرار  من ب

ولی  باشه  بهش  حواسم  زن  یک  مثل  کردم  سعی  باشم.  کنارش  کردم  سعی  نکنم. 

تمومش در خفا بود. دور از چشم عمه ماهی! سعی کردیم رابطمونو درست و از اول 

 نبود. بسازیم؛ ولی خب قضیه اینه به همین سادگی ها هم 

 ما توی وضعیت بدی قرار داشتیم.

من بخاطر رفتنم به دانشگاه توی اون روز نحس خودمو مقصر میدونستم. و دنبال این 

بودم که یه جوری از بامداد عذرخواهی کنم. بامدادی که به پاش توی دادگاه بود و یه  



دم یا پاش توی کمیته انضباطی دانشگاه. اوضاع درستی نداشت. وقتی بهش زنگ میز

 .جواب نمی داد یا به بعد موکول می کرد

خیال میکردم دیگه منو نمیخواد و منم که تازه جلساتمو با روانکاو شروع کرده بودم، 

 جو گیر شده بودم و رفتم دم در خونه اش. 

در زدم و بعد از در زدن بود که به گه خوردن افتادم! آره خب.. آدما میتونن به همین  

بشن! شجاعت داشتن و خرج کردن که به همین راحتی نیست.بقیه  سرعت پشیمون  

هم خیلی شکر زیادی میخورن که فکر میکنن خیلی شجاعن و بزرگن و میفهمن! آدم  

باید توی شرایطش قرار بگیره... اون وقته که میفهمه هیچی حالیش نیست. توی این 

مونایی هستن که از  مدت خیلی از حرفاشونو شنیدم. اونایی که قضاوت کردن دقیقا ه

 !همه بیچاره ترن

ترسیده بودم ولی یه قدمم عقب نرفتم. این یعنی شجاعت. اینکه بترسی ولی یه قدمم 

 عقب نشینی نکنی!

چه چیزی این شجاعت رو بهم داد که بیام دم در خونه بامداد تا سنگامو باهاش وا 

 بکنم؟ 

رو بهم داد که من آیدای پستی که برای روز تولدم گذاشت! پستی که عجیب این حس  

 .بامدادم. آیدای آرمان! آیدای سونات مهتاب

اون روز هم نرفتم که مطمئن بشم آیدای بامدادم... رفتم که بگم میخوام آیدای بامداد 

باشم. میخوام برای آیدای بامداد شدن بجنگم. می خوام جنگیدن و به دست آوردن 

برای زندگیمو خوشبختیم بجنگم. من آدم ضعیفی  رو با بامداد شروع بکنم و بعد از اون  

 ام اما می خوام بجنگم. 

در پست اینستاگرامی اش که به مناسبت تولد من گذاشته بود، اون هم در بحبوحه  

پخش شدن کلیپ و فحاشی ملت مریض همیشه در صحنه، این پستش دهن خیلی 

ی ارائه شد مبنی ها رو بست. حتى بعدها درمورد کتاب سونات مهتاب هم تحلیل های



بر اینکه شخصیت آیدا و آرمان و همچنین نوع رابطشون، واقعی هست و درواقع از  

 تر من و بامداد و زندگیمون گرفته شده.آکراک

چیزی که منو شگفت زده کرد. چون این دقیقا همون چیزی بود که خودمم بهش  

 رسیدم.

من گذاشته بود! پرتره برخالف عکس های تار گذشته اینبار یک عکس واضح از صورت  

ای از قاب عکس من که روی میز تحریرش بود و توی یک پنجره قرار داشت او یک 

نسخه از سونات مهتاب. و بازهم من بعدها فهمیدم عکس های تار قبلی درواقع خود  

 من هستم! 

 توی کپشن نوشته بود:

بیشماری را پشت سر شب ها و روزهای  ،  من  آیدا، آیدای من، روح من و تمام هستی"

گذاشته ام تا به امروز برسم. به روزی که تو در آن متولد شده ای. بعد درست در همین  

روز مغز من و احساس من فلج شده اند. تمام زندگی ام به تو که می رسد، مختل می 

 شود.

چه   بخشید،  معنا  تولدش  با  زندگیم  به  که  ای  الهه  برای  بایست  میکنم  فکر  من  و 

غزم دارد منفجر میشود از حجم واژگانی که همه متعلق به عشق و زیبایی بنویسم؟ م 

 تو هستند.

تو خود زندگی هستی برای پیرمردی که دلش به خنده های تو خوش است. تو خود  

همان روز که اسمت را زندگی هستی برای پیرمردی که با نفس های تو زنده است. 

. آیدای بامداد شدی. برای همین گذاشتند آیدا درست روز تولدت، تو مال من شدی

 روز تولد تو مقدس است. مقدس تر از هر تولدی و هر عیدی.

خشکد. هیچ   آیدای من، دختر قشنگ من، پای نوشتن برای تو که می رسد، قلمم می

چیز درست کار نمی کند. تنها ریتم قلب من است که به اوج می رسد. تنها روح من 

 است که پرواز می کند. 



ات زندگی ام، مملو از حضور توست. نه فقط در آن هفت سالی که پیوندمان تمام لحظ

ابدی شد، درست از همان لحظه ای که بدنیا آمدی. و از آن روز بیست و چهار سال  

 میگذرد.

حاال که در آستانه بیست و چهار سالگی ات ایستاده ای، بامداد تو خودش را از احمد  

برای تو، برای تولدت    ی شود و دلش میخواهدخودش م   ،جدا می کند و بخاطر تولدت

یک کتاب بنویسد، نه چند سطر. چرا که عشق تو، وجود تو، بامداد را، مرا، بامداد کرده 

و من از گفتنش هیچ ابایی ندارم که بگویم بدون تو چقدر من و جهان من، پوچ   است. 

 است! 

 .بامداد تو 

 "سالگی اشبرای آیدا، برای زادروز بیست و چهار "

خالصه این پست یه طوفان بپا کرد توی دشت قاصدکم و همه رو به پرواز درآورد. 

میلیون ها قاصدک به پرواز دراومدن و برای همین خواستم منم حرف دلمو به بامداد  

از   چون  و    ۱۲بگم.  داد  نمی  جوابمو  نبود.  خبری  ازش  گذاشت،  رو  پست  که  شب 

 !ی به خونمون بیاممجبورم کرد که بدون اطالع عمه ماه

با کلی شوق و ذوق و هیجان بهم پیام داد و گفت که برما  در مورد پست هم نورا 

 اینستاگرام و پست بامدادو بخونم. بعد از اون همه تنش، عجیب حالمو خوب کرد.

وقتی بامداد درو باز کرد از دیدنم تعجب کرد. رفت کنار تا وارد بشم. به محض اینکه  

 درو بست پرسید:

 و اینجا چیکار میکنی؟ مادر می دونه اومدی؟ت

 نه نمیدونه -

 بدون نگاه کردن به من، راهشو گرفت و رفت. 

 در همون حال گفت:  



 .برو  پس از همون راهی که اومدی برگرد و

حتی خیال دروغه اگه بگم دلم نشکست. بغض کردم. انتظار این برخورد رو نداشتم. 

 زمزمه کردم:کردم اون نوشته الکی بوده. آروم 

 امروز تولدمه  -

 با بی رحمی تمام گفت: 

 .کادوتو برات میفرستم. باید برم بگیرمش -

 اولین قطره اشک سر خورد و پایین چکید. با صدای لرزونی گفتم: 

اشتباه کردم که اون روز اومدم دانشگاه... بابتشم عذرمیخوام... فقط دلم میخواست   -

زدی،    ببینمت حرفاتو  دارم خب  کار  من  بری...  میتونی  حاال  کردی.    عذرخواهیتم 

عصبانی شدم. به حد مرگ جوش آوردم. چند قطره بارون روی زمین چکید و من 

 هیجانی تر از قبل ناگهانی داد زدم:

 .دوست دارم  -

 دادم: ایستاد و این جرأتمو بیشتر کرد. ادامه

ت واالمقام عرصه نقد و  شنیدی چی گفتم جناب نویسنده بزرگ؟ استاد ادبیات؟ حضر

 نشر؟ 

 این!  مینداخت  بهاریچرخید سمت من. بارون شدیدتر شد. آدمو عجیب یاد بارون  

 : زد بل مات و گیج  داشت؟ خاصی معنای

 .داره بارون میاد بیا توی خونه

 

 

 مثل بچه ها لج کردم و با صدایی که بغض داشت و لرزون، اعتراف کردم:



همینجا حرفامو بزنم. میخوام بهت بگم از وقتی بچه بودم عاشقتم  نمیخوام... میخوام  

توی سایه    بودم. من خر برای تو میمردم... هنوزم میمیرم. ولی هیچ وقت بهت نگفتم

موندم چون نوشته های عاشقانتو برای یه نفر دیگه خونده بودم. چون سوسن میومد  

تمومه. من رفتم سمت مهدی میگفت دوست دخترتو دیده. خیلی خوشگل و همه چی  

چون برام شعرای قشنگ میخوند. با خودم همش خیال می کردم تویی. میگفتم اینارو  

 .بامداد برای من میخونه. همش برام شعر میگفت. شعرایی که اسم آیدا داشتن

باباحاجی مجبورت کرد با من ازدواج کنی، من تموم روز و شب اشک   بعد از اینکه 

تو نمی اینقدر احمق و خر بودم. من  میریختم چون  باشی. من  تونستی کنار عشقت 

اینقدر عاشقت بودم که از عروسی فرار کردم تا تو بتونی راحت طالقم بدی و بری با  

کسی که عاشقشی ازدواج کنی! ببین... منو ببین که بخاطرت همه کاری کردم! ببین 

 عاشقتم...  چقدر از خودم گذشتم... ببین چقدر

حقیرو همه چیزو به جون خریدم تا تو خوشبخت باشی. تو مهمی....  چقدر تهمت و ت

نه من... تو باید زندگی خوبی داشته باشی نه من... اومدم اینارو بهت بگم... بگم حاال 

بیارم جناب  بدستت  بجنگم. می خوام  برات  میخوام  نیست  زندگیت  توی  که کسی 

میگذرم... من از خودم گذشتنو   بامداد الوند. بابتشم همه کاری میکنم. بازم از خودم

خوب بلدم...بینیمو تمیز کردم و سعی کردم در مقابل جیغا و فریادهایی که توی سرمه  

و اون لحظه هم نباید بهشون اجازه می دادم   مقاومت کنم. نباید ازشون میترسیدم. 

 وارد سرم بشن.

صدای بلند توی  و با    بامداد هم مثه من خیس بارون شده بود. اومده بودم همینو بگم

 صورتش فریاد بزنم.

اون لحظه ای که چرخیدو با قدمای بلند اومد سمتم دست خودم نبود لرز کردنم. با  

 و داد زدم:  این حال صورت جدی و چشمای خوشرنگ لعنتی ترش رو بی خیال شدم



و با خیال راحت اون کتاب واموندتو دستت بگیریو بخونی، ولی اینو   حاال میتونی بری

 با خودت تکرار کن که من دوست دارم... من عاشقتم بام...مدام 

جمله ام کامل نشد چون بامداد صورتمو با دوتا دستش گرفت و زیر بارون لبامو گرم 

بوسید! باید باور می کردم؟ خب باورم نمی شد.بامداد...بامداد داشت منو می بوسید...  

 اونم بعد از ترسناکترین اعتراف دنیا! 

مدادی که حریص شده بود و جوری داشت منو می بوسید که انگار قراره  نتونستم با با

تمام منو داشته باشه، همراهی کنم.فقط تونستم روی پنجه پا باال برم و دستامو پشت  

 گردنش حلقه کنم تا عمیق تر ببوسه منو! 

 انگشتش که بند دکمه جینم شد، ناخودآگاه مچشو گرفتم. 

 

 ام کردو جدیو آروم، گفت: لباشو از رو لبام جدا کردو نگ  

دستتو بردارنه دستور بود و نه خواهش... چیزی مابین اون. من نگاهش کردم و قفل  -

 انگشتامو از دور مچش باز کردم.بعد لباش رو لبام نشستو انگشتاش بدنمو کشف کردن 

اکتشاف دست هاش آب میشدم! از خواستن بود  و من هر لحظه میون  پر  و    لباش 

صورتشو که فاصله داد، دیدم اونم نفس نفس میزد مثل من.نگاهش  .  ز دستاش پر از نیا

 کردم. خجالت نمی کشیدم. بیشتر شگفت زده بودم 

 تو منو می خوای؟ -

 . فکرمو بلند گفتم. خبری گفتم. مبهوت گفتم 

 و بامداد بدون اینکه سوالی پرسیده بشه جواب داد: 

 .بکنیخیلی زیاد آیدا... بیشتر از اونچه که فکرشو  



دیگه بقیه اشو یادم نمیاد. اینکه لباسای همدیگه رو توی حیاط درآوردیم یا توی خونه! 

تنها چیزی که یادمه اینه وقتی روی تخت منو خوابوند، جفتمون برهنه بودیم. و من 

 بابت سینه هام اصال خجالت نکشیدم. چون گویا یه نفر اونا رو خیلی دوست داشت!

ه چی بینمون عوض شد. روز بعدش من باز فرار کردمو رفتم بعد از اولین سکسمون هم

خونه بامداد.درواقع خونمون... سکس دوممونو به خوبی یادم هست. دقیقا توی راهرو  

لخت شدم! شب قبل بامداد همش نگرانم بود و عصبی از اینکه کنارش نبودم تا خودش  

و تکون نخوردنم   مراقبم باشه. از اون مسخره بازی های شب حجله و کاچی خوردن

خبری نبود. تنها توی سکس کردن درد داشتم و بعدش توی خونه عمه ماهی مثل  

اسب از خوشی کار کردم.بعد از این که از پیش بامداد رفتم تا خود روز بعد تماس 

گرفت تا حالمو بپرسه و مطمئن باشه مشکلی برام پیش نیومده. دقیقا ساعت یک ظهر 

 قبل از خداحافظی بهم گفت: 

  دلم برای بوی تنت تنگ شده آیدا!

و رسوندم به بامداد و خب بعدشم   و خودم و من چیکار کردم؟ رفتم حموم شیو کردم

لخت شدن توی راهرو و عشقبازی توی مسیر رسیدن به اتاق خواب و...مسخره ست  

ولی ما درست مثل دوست دختردوست پسرا رفتار می کردیم. میترسیدیم عمه ماهی 

به سیصد و شصت روش سامورایی ترتیبمونو بده. عذاب آور بود ولی شیرینی  بفهمه و  

چیزی بود   ،های خاص خودشو هم داشت. این یواشکی با هم بودن ها، حرف زدن ها

که منو بامداد بهش نیاز داشتیم!یه روز بامداد خودش خواست منو ببینه. بهم پیام داد  

 و گفت: 

 پیشم؟ دلم برات تنگ شده بچه م... کی میای 

سه روز بود که ندیده بودمش. عمه ماهی هر بهانه ای رو برای بیرون رفتن، رد می  

کرد. احساس کرده بودم فهمیده، برای همین گیر میداد. مجبور شدم از طیبه جون 

بخوام یه جوری بکشوندش از خونه بیرون. بعد هم فی الفور رفتم پیش بامداد. کلید 

حیاط شدم با صدای بلند فقط صداش زدم.دم در منتظرم    داشتم. درو باز کردم و تا وارد



شد و به محض رسیدن بهش بغلم کرد و منو بوسید و مثل دیدارهای قبل اول راهی 

بعد    اتاق خواب شدیم. هوم، آره... ما خیلی توی این قضیه بهم بدهکار و طلبکار بودیم!

اد و تقریبا یکم آروم ای که روی تخت و میز تحریر اتاقش افت  از اتفاقات مثبت هجده 

 :اومد  گرفته بودیم، درست وقتی لخت توی بغلش بودم به حرف

دوازده سالم بود که بدنیا اومدی، بچه بودم... هیچی نمیفهمیدم. ولی وقتی توی شوخی  

ها و حرف های بقیه میشنیدم، تو زنمی، شاخ درمی آورم. خیال میکردم باید هم قد  

اشم. بعد میومدم باالی گهواره تو، بهت نگاه میکردم و بابام بشم که بتونم زن داشته ب

 به خودم میگفتم قدم بلنده. خب، به نسبت تو من خیلی هم گنده بودم.

اون روزا خیلی به تو و خودم فکر می کردم. خیلی کنجکاو بودم. از هرکسی سر راهم 

زدواج کنم. بود درباره ازدواج می پرسیدم. بابا بهم گفت که وقتی بزرگ شدم میتونم ا

گفت آیدا وقتی خانم شد و دانشگاه رفت میتونه باهات ازدواج کنه. برام همه چی شبیه 

 .به بازی بود. بازی ای که بزرگترا برام طراحی کرده بودن

بعد از اینکه بذر تو توی سرم کاشته شد، و مطمئن شدم که قراره با هم ازدواج کنیم 

باهم چیکار میکنن. یه بار دیدم که مامان بابا رو  نگاه میکردم که بقیه زن و شوهرا  

بوسید. به محض اینکه تورو دیدم و باهات تنها بودم، مجبورت کردم که منو ببوسی، 

بامداد می خندید و من هاج و واج    اونقدر بهت سخت گرفتم که به گریه انداختمت

 نگاهش میکردم. با لبخند ادامه داد:

وقتی که میدیدمت مجبورت میکردم که منو ببوسی. اون موقع تو ده ماهت بود. هر  

بابتش خیلی متأسفم... ولی خب توام خیلی خوب یاد گرفتی. بغلم میکردی و دستتو  

محکم میگرفتی دور گردنم و وقتی بهت میگفتم منو ببوس میبوسیدی... باهات خیلی  

همش ازت    بازی می کردم. مثل اسباب بازی بودی برام... یاد گرفته بودی راه بری و

 .!«؟کی میری دانشگاه »می پرسیدم 



اینبار بامداد قهقهه زد و با دست صورتشو بوشوند. فکر کنم اون روزا خیلی براش جذاب  

 !بودن

پوالمو همیشه جمع می کردم تا برات خوراکی بخرم. چون می دیدم بابا خرج خورد  »

دستتو می گرفتم و  و خوراک ما رو میده خیال می کردم منم باید برای تو خرج کنم.  

میبردمت سوپرمارکت و میگفتم هرچی دوست داری بردار... توی دبیرستان بعضیا که 

دوست دختر داشتن، میومدن با آب و تاب از ماجراهای عاشقانشون صحبت میکردن  

 . « و من به تویی فکر میکردم که همش چهار سالت بود

و شروع کردم ازت دوری    تازه یه سال بعدش با مقوله ای به اسم سکس آشنا شدم

و این   کردن! برام هضمش خیلی سخت بود و درکش نمی کردم. تو خیلی بچه بودی

برام نفرت انگیز بود. مامان و بابا که میومدن خونه شما یا خونه باغ من همراهشون  

نمی رفتم و درسو بهونه میکردم. ولی از اونجایی که تو بهم عادت کرده بودی، مرتب  

 .نه تراشی میکردی و من نتونستم دیگه ازت دور بمونم بخاطر من بها

 کنجکاوانه پرسیدم:

 »چرا مگه چیکار میکردم؟«

دلتنگم بودی! بهونه منی که نبودمو میگرفتی. بابا تو رو میاورد خونه و من ازت فراری 

بودم. آخرشم به خودم گفتم، اشکال نداره... قرار نیست که این اتفاقا برای منو تو بیفته 

از خودم خیلی میترسیدم که یه وقت   ! ولی سعی کردم حد و حدودمو رعایت کنم. که

اشتباهی ازم سر نزنه... من نوجوون بودمو دنبال کشف کردن و خب، سکس هم جذابیتا  

و ناشناخته های خودشو داشت. بخاطر همین ترسیده بودم که یه وقت پامو کج نذارم. 

رو برد    و دایی به مشکل خوردنو مامانت توهمه چی خوب بود تا اینکه زندایی مهسا  

 و بعدشم اون اتفاق افتاد.  با خودش مشهد



منظورش تصادف ماشین بود. دستمو مشت کردم و توی خودم فرو رفتم. بامداد دستشو 

نوازش وار روی کمر برهنه ام باال و پایین کرد. چونمو گرفت و سرمو باال آورد. لبامو 

 گرم بوسید و جلوی دهنم گفت: 

 »من کنارتم... نمیذارم هیچی اذیتت کنه... تو دیگه تنها نیستی« 

سری تکون دادم و من منتظر شدم که بقیشو برام تعریف کنه. دستاشو دورم محکمتر  

 کرد و بوسه ای روی موهام نشوند.

»من از یه طرف بخاطر بابا حالم بد بود و از طرف دیگه بخاطر تو که بیمارستان بودی.  

هفته طول کشید تا حالت بهتر شد و برگشتی خونه باغ. ماهم اون موقع اونجا چند  

بودیم. باباحاجی نمیذاشت برگردیم خونه. رفتار بقیه با تو بطرز وحشتناکی بد بود. تو  

یا   میگفتن  بیراه  و  بد  بهت  یا  آوردن اسمش  به محض  و  میگرفتی  رو  زندایی  بهونه 

 کتکت میزدن.

همشو از  تورو  همین  توبخاطر  بودی.  خودم  پیش  کردم.  می  دور  تخت   ن  روی  رو 

میخوابوندم و خودم پایین تخت تشک پهن می کردم. تو مدام مریض میشدی. کابوس  

میدیدی و گریه میکردی. روزای خیلی بدی بود. خیلی بد.... بیشتر از یک سال طول 

ت کرده  کشید تا تو باالخره به نبودن مامانت عادت کردی و دقیقا وقتی به من عاد

 رو فرستاد مشهد. بودی باز بابات دستتو گرفت و تو

نمی دونم برای کدوم یکیمون سخت تر بود. دلم برات تنگ شده بود و احساس میکردم  

یه تیکه از وجودم کنده شده. میترسیدم توی تعطیالت بیام دیدنت. میترسیدم نتونی 

ت چه شرایط بدی داری و مادبزرگت حالتو میپرسیدم و وقتی میگف   باز دل بکنی. از 

روانی می شدم.  میکنی  گریه  نه  و  میخندی  نه  و  بابا حاجی   توی خودتی  با  اونقدر 

صحبت کردم تا باالخره راضی شد تورو برگردونه. خودم شخصا اومدم دنبالت. اونقدر  

الغر و نحیف و کوچولو بودی که دلم از دیدنت ریش شد. سمت من نمیومدی. سرت 



ز گوشه ناخونتو میکندی. نمیدونم منو یادت نمیومد یا فقط بعد از پایین بود و یه ری

 .اون دوری ازم خجالت میکشیدی. چند روزی رو موندم تا بهم عادت کنی

بعدش برگشتیم تهران. با هیچ کس حرف نمیزدی. ساکت بودی. هرکسی هر چی بهت  

ت داشتی. میگفت یا اذیتت میکرد توی خودت میریختی. از بارون و رعد و برق وحش

شرایطت مثل یه دختر نرمال اصال نبود. منم تالش می کردم تا همه چیزو توی تو  

که    زنده کنم.  بدی  داشتم. حس  بخاطر  روزارو  اون  من  نفسی گرفت.  و  مکثی کرد 

داشتمو طعنه های بقیه رو نگاه های چپ چپ بقیه رو. تنهاییمو و بامدادی که توی  

  تموم اون لحظات کنارم بود. 

تونستم خیلی بهت نزدیک بشم. تو دلت میخواست من بغلت کنم. ازم میخواستی »نمی

 شبا پیشت بخوابم ولی من از خودم میترسیدم.«

 بامداد دوباره ساکت شد. انگار نمی خواست ادامه بده. پرسیدم:

 »چرا؟«

تبر   اینکه  با  بود. چون  درخت شده  یه  به  تبدیل  بود  کاشته شده  که  بذری  »چون 

مو هربار تنه اش رو قطع میکردم بازم ریشه هاش پابرجا بودن و باز تو  برداشته بود

توی سرم رشد میکردی. میترسیدم از خودم که یه وقت جور دیگه ای بهت نگاه کنم. 

که    یا وقتی دستتو گرفتم تا ببرمت مدرسه، این لمس کردنت جور دیگه ای برام باشه. 

ا جایی که میشد تورو از خودم دور کردم.  نشم یه پدوفیلیا. یه بچه باز... برای همین ت

اتاقم. پلک رو هم   تا این که اون شب توی دوازده سالگیت ترسیدی و اومدی توی 

نذاشتم. ولی چیزی که فهمیدم این بود که آیدای کوچولوی من به هیچ عنوان نمیتونه  

م یه منو تحریک کنه. خوشحال بودم. رفتن از پیشت کابوس بود برام و دوباره برگشتن

 هدیه...

من هرروز می دیدم که تو داری بزرگ و بزرگتر میشی و من برات صبر می کردم. ولی  

یه جای کار می لنگید. من برای تو بابا بودم. چیزی که خیال میکردم سنت که رفت  



باال یادت میره ولی نرفت. دوباره تبر برداشتم. رفتم سراغ زنای دیگه ولی تو از فکرم 

میترسیدم مجبورت کنن با من ازدواج کنی. از طرفی مامان مخالف بیرون نمیومدی.  

مانع خوبی بود. من تورو که خانم شده بودی از    بود. میگفتم مامان جلوشونو میگیره. 

دور نگاه میکردم و جای اینکه برای آینده خودم و خودت برنامه بچینم، درباره آینده  

 تو و یه مرد دیگه...

 ساکت شد. 

اون منو دوست   ل فکر کنه. ئسخته که بخواد دوباره درباره اون مسا   میدونستم براش

داشته و بخاطر من میخواسته از من بگذره! همون کاری که من برای بامداد کردم. ما  

توی عشق شبیه هم رفتار کردیم. ما خواستیم خودمونو برای دیگری فدا کنیم! چه 

 میتونه مقدس تر از عشق ما دو نفر باشه؟ عشقی میتونه از این باالتر باشه؟ چه عشقی  

 »بخاطر همین وقتی باباحاجی ازت خواست با من ازدواج کنی قبول نکردی؟«

سالت بود و از نظر من این کودک همسری به   ۱7»هم آره و هم نه... تو بچه بودی...  

بشه.  برات توی مدرسه مشکل ساز  بود  ازدواج میکردیم، ممکن  اگه  حساب میومد. 

این اشتباهه  . اخراج میشدی یا به دوره های شبانه و کالس های بزرگساالن باید میرفتی

 از نظر من... نمی خواستم این اتفاق برات بیفته ولی افتاد.. بازم بابتش متأسفم« 

 آهی کشیدم و درحالیکه با انگشتام بازی میکردم دوباره پرسیدم:

 »پس چرا قبول کردی ازدواج کنیم؟«

 و خشکی جواب داد:  با لحن سرد 

اگه من  این...  با هم دیگه  با مهدی دیده و فهمیده که  تورو  باباحاجی گفت  »چون 

هم  تورو  به  کردن  نگاه  لیاقت  که  کسی  میده.  مهدی  به  رو  تو  نکنم  ازدواج  باهات 

 نداشت«



اونقدر احساس شرمندگی میکردم که زبونم کار نمی کرد. نمیدونستم چی بهش باید  

 رخواهی کنم. بگم و چجوری عذ

 بامداد ادامه داد: 

»باباحاجی مصر بود که تو سریع تر ازدواج کنی. خیال میکرد اگه مجرد بمونی توی 

اون   تا  باشی  من  کنار  میدادم  ترجیح  میاد.  باال  شکمت  دیگه  روز  دو  حتما  خونه، 

 عوضی...«

 »اوپس! بامدادم بلد بود فحش بده«

صبر میکنم بزرگتر  و    قامونو جدا میکنیم»برای همین قبول کردم. به خودم گفتم اتا

بشی و بعد تصمیم بگیریم طالق بگیریم یا نه. نیاز به زمان داشتیم. با خودم میگفتم 

شاید توی مدتی که تنها کنار هم زندگی میکنیم توام اون حس پدرانه ای که به من 

ه ذره  داری رو از دست میدی. میگفتم شاید برای جفتمون خوب باشه. متاسفم اما ی 

خودخواه شده بودم. ولی این قولو به خودم دادم که اگه منو نخواستی فورا ازت جدا  

 بفرستمت پیش مادرجان و از لحاظ مالی تامینت کنم ولی...«و  بشم

و نقش بر آب کردم. من فرصت ر  ولی من فرار کرده بودمو تموم برنامه های بامداد»

 .« زندگی خوبو از جفتمون گرفتم. من... 

 شرمنده گفتم:

 »متاسفم...« 

 دوباره بوسه ای روی موهام کاشت و گفت: 

»ایرادی نداره بچه م... تقصیر تو نیست. خیال میکردی کسی توی زندگیمه... گاهی 

رو برای خودم می خواستم. باهات می  فکر میکنم شاید باید خودخواه تر می بودم. تو

بشی عاشقم  میکردم  کاری  و  ب. بودم  میکردم  نمی  مجبورت  ولی  کنی.  زندگی  اهام 



سریال خزعبل که تهش    یکخواستم اذیتت کنم... نمی خواستم عذابت بدم، چون این  

عاشق هم بشیم نبود... این خود واقعیت بود. توی واقعیت زندگی کامال برعکسه داستانا  

 و فیلما پیش میره و لعنت بهشون که اینقدر از زندگی واقعی دورن!«

این پوچی عظیمی که مثل ابرهای سیاه دور قلبش را   دماحساسش را درک می کر

گرفته بودند و اجازه عبور ذره ای نور خورشید را نمی دادند، درک می کردم. سرم را 

 کمی جابجا کردم و پرسیدم:

دارک- داستان  یه  نوشتی؟  رو  مهتاب  سونات  همین  سیاه(darkبرای  و  و    )تاریک 

  ؟! )پوچ، نامعقول ( absurdردابزو 

که    - بلبلی  و  اون گل  زندگی  بگه  نفر  یه  بنویسه...  واقعیتو  نفر  یه  بود  نیاز  اوهوم... 

 .میخونید و می بینید نیست

 آه کشیدم و گفتم: 

 ادامه بده... بعد از رفتن من چی شد؟ -

شدم.  هاش  خستگی  بزرگ  حجم  متوجه  هم  من  که  داد  بیرون  جوری  را  نفسش 

به دوش کشیده   تنهایی  به  بود. خستگی هایی که  پیرتر کرده  را چندین سال  او  و 

موهای بامداد دیگر مشکی نبودند. میشد تارهای نقره ای را توی سرش به وضوح پیدا 

 کرد.

بعد از اینکه از آرایشگاه همراه مهدی رفتی سوسن توی مراسم جریانو با صدای بلند   -

ی دونستم و جلوی همه گفت. یخ کرده بودم. گیج شده بودم. مغزم کار نمی کرد. نم

باید چیکار کنم. دلم شکسته بود، خیلی زیاد... ولی نه بخاطر حرفای بقیه... بخاطر 

   .اینکه تو با این کارت نشون دادی منو نمیخوای



انتخابت مهدی و من قبول کردم که بهتره ازت جدا بشم... اما روز بعدش مهدی اومد 

نوان نداره... حرفاش، توهیناش خونه باغ و حرفایی زد که فهمیدم لیاقت تورو به هیچ ع

شوکه شده خودم   به تو و  اون پوزخندش اونقدر عصبانیم کرد که باهاش گالویز شدم... 

 رو از بغل بامداد جدا کردم.

 تو و مهدی باهم دعوا کردین؟  -

 لبخندی زد و جواب داد:

حرفاشو باور کردم...  هوم... چجورم... یه کتک کاری اساسی... بدتر از همه این بود که  -

 مکثی کرد و پوفی کشید. دهمش به این فکر میکردم که تو واقعا اون شب باهاش... 

  دلم میخواست عالوه بر مهدی بیام سراغ تو و یه درس حسابی بهت بدم؛ ولی این حقو 

نداشتم.برای همین فرستادمت مشهد تا دور بشی از من و همه ی آدما و این حرفا و  

بود که آبا از آسیاب بیفته تا بتونی برگردی... وقتی که دیگه کسی حتی   جریانات... نیاز

اسمتم نمیاورد، متوجه شدم وقتشه که برگردی. به مادرجان گفتم مراقبت باشه. کنکور 

ثبت نام کنی و دانشگاه بری. اونجا هم که بودی به مادر جان گفتم که با مادربزرگت  

 داشتی برات تهیه کنه.در ارتباط باشه که اگه نیاز به چیزی 

صحبت های بامداد حالم رو بهتر که نکرد هیچ بدتر هم کرد. از خودم متنفر شدم.  

بیشتر از قبل... گریه کردن هم فایده ای نداشت. نوازش های بامداد هم حالم رو جا  

نیاورد. چند تن درد روی قلبم نشسته بود. زندگی بازی عجیبی راه انداخته بود و ما  

و در جا زده بودیم. خدا میدونه اگر بامداد توی دانشگاه تدریس نمی کرد  هفت سال ر

 !و من اونو نمی دیدم، چند سال دیگر هم جدا از هم می بایست سر میکردیم

 



با همه ی اینها، منو بامداد سعی کردیم تموم این هفت سال رو جبران کنیم؛ اما همه 

داشتیم همدیگرو میشناختیم   اش خوشی و لحظات خوب نبود. ما به عنوان یک زوج

 گاها باعث میشد، دعوا و جر و بحث و قهر هم داشته باشیم. و این شناخت

   .بعد از یه دعوای خیلی شدید، اون هم درست زمانی که بامداد سخت سرماخورده بود 

تصمیم گرفتم برای اینکه از دلش در بیارم و مراقبش هم باشم، برم پیشش. مثل این 

تینیجرا، از صبح فقط از نورا و مریضی نداشته اش گفتم و نالیدم تا باالخره عمه  دختر  

نورا هماهنگ بودم و هوامو داشت.   با خود  بمونم.  اجازه داد که برم شب خونه اش 

خوشحال شده رفتم حموم و شیو کردم. آرایش نکردم و معمولی ترین مانتومو پوشیدم  

 .که عمه شک نکنه

 نه برم بیرون برای بامداد پیام فرستادم:قبل از اینکه از خو 

 "شب میرم خونه نورا میمونم"

جوابی که دریافت کردم، فقط یه »باشه« بود. اونقدر حرصم گرفت که واقعا خواستم 

 . برم خونه نورا... ولی لحظه آخر پشیمون شدم 

ه  به میوه فروشی رفتم و یکم پرتقال و لیمو شیرین خریدم و بعدشم تاکسی گرفتم و ب

 خونه رفتم.

و به آرومی  ر  ى بامداد سورپرایز شده رو ببینم. در حیاط  خیلی هیجان داشتم تا قیافه

باز کردم و به داخل رفتم. ریز ریز میخندیدم و قبل از اینکه وارد راهرو بشم، سعی  

کفشامو در آوردم و داخل شدم. اول از همه به نشیمن    کردم خودمو جدی نشون بدم. 

 ا دیدن گلوریا وا رفتم! اون اینجا چه غلطی میکرد دقیقا؟ سر کشی کردم و ب

یا اون دو نفر، نمیدونم. بامداد زودتر بلند شد و سمتم   من بیشتر شوکه شده بودم 

 اومد. کیسه میوه ها رو از دستم گرفت و گونه ام رو بوسید.



 مرسی عزیزم.-

 و صمیمانه گفتم:سعی کردم به خودم بیام. رو به گلوریایی که بلند شده بود، گرم 

 .خیلی خوش اومدی عزیزم. بفرما بشین

 با توپ پر به آشپزخونه رفتم و آروم غریدم: 

 اون اینجا چیکار میکنه؟  - 

 بامداد بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد:  

 تو سالم دادی؟

 دلم میخواست از دستش جیغ بکشم.

کرده. بهم خیانت    اونقدر عصبی بودم که خدا میدونست. احساس میکردم بهم خیانت

 شده. آب دهنمو قورت دادم و گفتم: 

 االن سالم دادن من مهمه یا حضور گلوریا اونم اینجا؟  -

بریزیو   - و چای  لباساتو عوض کنی  بهتره  االن  برای وقتی که رفت.  بذار  بحثو  این 

 بیاری؟ 

اصال   کرد؟  می  رفتار  داشت  تفاوت  بی  اینقدر  چرا  داد.  می  سکته  منو  قطعا  بامداد 

 میفهمید کی اومده بود خونه؟ با بغضی که توی گلوم چنبره زده بود لب زدم: 

 بهتره من برم... بخشید که خلوتتونو بهم زدم. -

منو سمت  و  گرفت  محکم  بازومو  که  بشم  خارج  آشپزخونه  از  خواستم  و  چرخیدم 

 ودش برگردوند.خ



 با لحنی خشک و سرد دستور داد:

به - اگه  نگاه  یه  واقعا...  ندارم  بازیارو  بچه  این  آیدا... حوصله  نیست  حالم خوب  من 

گوشیت مینداختى االن مجبور نبودم جواب پس بدم و این رفتار بچگانتو ببینم... برو  

 .لباساتو عوض کن و چای یادت نره

رفت.   و  گذشت  کنارم  رو  از  دلیلش  بود.  شده  بد  واقعا  انتظارم  برخالف  رابطمون 

نمیدونستم. شاید بخاطر کارای من بود و شاید بخاطر اخالق بامداد! اخالقی که کارای 

منو از نظر اون بچگانه نشون میداد و از اون طرف رفتار بیش از حد بزرگونه بامداد که 

 ف برای من غیرقابل تحمل بود! آدمو یاد این مینداخت که با یه پدر رفته زیر یه سق

من دست از لجبازی کردن برنمیداشتم و در مقابل بامدادی که سعی میکرد منو تغییر 

 بده مقاومت می کردم. نمیتونستم اینو تحمل بکنم و هربار بهش میگفتم: 

 . »من همینم. تو عاشق همین آیدا شدی.. دلم نمی خواد عوض بشم«

داد که قصدش بهتر کردن منه و من هم به شدت  در مقابل بامداد هم این نظرو می

مقاومت می کردم. دوری از همدیگه و اختالف سنیمون و خیلی چیزای دیگه باعث 

 شده بود شروع کنیم به جنگیدن با همدیگه! 

خسته و کالفه روی صندلی نشستم و موبایلمو از توی کیفم برداشتم. یه پیام از طرف 

اگه هنوز نرفتی سمت خونه نورا، بیا "  از دست رفته. بامداد داشتم و چند تا تماس  

 "اینجا... گلوریا اومده

فاک... هوف... تند رفته بودم و خودمم فهمیدم. به سرعت به طبقه باال رفتم و لباس  

تا چای بریزم. قطعا بعد از رفتن گلوریا یه  عوض کردم. بعد هم برگشتم آشپزخونه 

به نشیمن رفتم و در مقابل    م گواهی میداد. دعوای حسابی پیش رو داشتیم. اینو دل

»چرا زحمت کشیدی؟« گفتن گلوریا، به یه »خواهش میکنم« بسنده کردم. سینی رو 



روی میز گذاشتم و در برابر دست بامداد که سمتم دراز شده بود، مثل خر ذوق کردم.  

 دستشو گرفتم و چفت خودش نشستم.

لوریا یکم از دانشگاه گفت و بعدش گ  احساس کردم با اومدن من فضا سنگین شده. 

 بحث رو سمت برگشتن بامداد پیش برد که جوابش باعث شد شوکه بشم:

 قصد ندارم بگردم دیگه -

 منو گلوریا جفتمون از تعجب دهنمون باز موند. 

 عفریته خانوم پرسید:

 چرا بامداد جان؟ 

 بامداد تنها شونه ای باال انداخت و جواب داد: 

 شاید بعد از فارغ التحصیلی آیدا کال از ایران رفتیم.  ،رماینجوری راحت ت - 

اولین بار بود که اینو از دهنش می شنیدم. درواقع من اصال درباره این موضوع باهاش  

بودم.  بامداد   صحبتی نکرده  اون لحظه فهمیدم که  برنامه ای نداشتیمو من  ما هیچ 

ناراحت نشدم دروغه... من به   برای زندگیمون برنامه ها داره و من بی خبرم. اگه بگم

شدت حالم گرفته شد که درباره مهاجرت کردنمون به گلوریا گفت ولی به من. حاال 

 .قطعا بعد از رفتن اون عفریته دعوای سختی پیش رو داشتیم

ناراحت و مغموم توی خودم فرو رفته بودم.   و گلوریا صحبت میکردن و من  بامداد 

 ترجیح دادم ساکت باشم و فقط بهشون گوش بدم. 

  .بامداد چیزی گفت که حسابی خوشم اومد و کیفور شدم ،با دعوت گلوریا به خونش

اتفاقات  بهتره روابط رو همین طور دورادور نگه داریم گلوریا جان. بخصوص اینکه    -

 اخیر آیدارو هم حسابی ناراحت کرده! 



رفتار موذیانه گلوریا رو بکوبونه توی صورتش! رنگ    ،باورم نمیشد بامداد اینطور صریح

از صورت گلوریا پریده بود و توی ماتحت من عروسی بود! یه نفر توی مغزم داشت با 

ش تر از زمانی بود این جمله بامداد حتی برام لذت بخ   صدای بلند به گلوریا میخندید. 

 ن یکی کرد. هِکه عمه ماهی گلوریا رو با پِ

 گلوریا من من کنان گفت: 

 . م...... من که تو... توضیح دادم وقتی که اومدم-

 اون توضیح باید به آیدا داده می شد. چون اون کسیه که توی این مدت اذیت شده!   -

آخ جیگرم حال اومد. دعوا بی  اوف... حاج آقا چجوری سر گلوریا رو کوبوند تو دیوار!  

برم.   استریپ دنس  براش  عفریته خانم  از رفتن  بعد  فکر کردم  با خودم  اصال...  دعوا 

 حاللش باشه هرکاری که کرد.  

گلوریا نگاهی به من انداخت. توی چشماش شرمندگی، تحقیر شدن و خیلی چیزای 

  دیگه موج میزد. 

م. اینکه یه جایی من هم میتونم این  تا به حال تو زندگیم اینقدر احساس خوب نداشت

حس رو به آدمای دیگه القا کنم تا بدونن چقدر به من بد کردن. چقدر به من مدیونن 

و باید بابت ناراحت کردن من بهم توضیح بدن و ازم عذرخواهی کنن! از این آدما دور  

ودم  و بر من زیاد بودن. آدمایی که باعث شدن من خجالت بکشم، تحقیر بشم و از خ

اون لحظه بود که با خودم فکر کردم باید خودم دست بکار بشم و حقمو    .بدم بیاد

 !بگیرم. دیگرانو مجبور کنم تا دینشونو ادا کنن. اونا به من یه عذرخواهی بدهکار بودن

 گلوریا نگاهشو کوک زد به فرش و گفت: 



اومد پیش من، فکر  - امین  آیدا جان ولی سوتفاهم شده...  باهم من متاسفم  میکرد 

اینجوری  رفتیم،  با هم  بامداد  کتاب  نقد  توی جلسه  قبل  دفعه  داریم. چون  نسبتی 

 برداشت کرده بود.

 داد: مردمکاشو دوخت به من و ادامه

واال من فقط گفتم بیاد با بامداد صحبت کنه چون اون بزرگترته... فهمیده بودم با    -

درباره ازدواجت نگفتی بهش. منم دیدم هم خیلی صمیمی هستین عزیزم، ولی چیزی  

 توی دانشگاه کسی خبر نداره ترجیح دادم دخالت نکنم. همش همینه! 

 ی پتیاره عمال داشت همه چیزو گردن من مینداخت. زنیکه

عصبی شده بودم ولی سعی کردم اینو نشون ندم. دلم نمی خواست حاال که عذرخواهی 

 ا آرامش اما جدی گفتم: رو گردن من بندازه. ب کرده بازم تقصیرا

اگه درباره ازدواجم صحبتی نکردم با امین، به این دلیل بود که اونقدر آدم مهمی   -

 نبوده که بخوام دربارش با اون حرف بزنم...

ن استاد زیا اینکه بخوام مثل این دختر تینیجرا طبل بردارم و همه جا جار بزنم که من  

هیچ   به  و  شخصیه  موضوع  یه  این  موضوع  الوندم.  که  زمانی  نداره...  ربطی  کس 

خواستگاری رو از دهن نوید شنیدم، بهش نگفتم قضیه رو به این دلیل که میخواستم 

امین بگم ولی شرایط جوری پیش رفت که من همراه   به  ازدواجم  رو درباره  رو در 

 بامداد به یه سفر کوتاه رفتیم و نشد ببینمش. 

و طرف مقابل رو   دم رو دخیل نمی کردمقاعدتا من اگه من جای تو بودم شاید خو

 ه خانم روونه هم نمی کردم گلم. یبرای خواستگاری کردن از شوهر 

 بعد هم لبخندی زدم و ادامه دادم:



با همه این احواالت اتفاقیه که افتاده و خب دیگه نمیشه کاریش کرد عزیزم. مهم اینه 

 هتری بشیم.از اشتباهتمون درس بگیریم و سعی کنیم توی آینده آدم ب

امتیاز دادم. کامال عاقالنه جوابشو دادم.   باز موند که بخودم صد  دهن گلوریا جوری 

رفتاری که برای خودمم تعجب برانگیز بود. دست نوازش وار بامداد روی کمرم که باال  

 .و پایین شده فهمیدم درست رفتار کردم و سنجیده حرف زدم

دوباره عذرخواهی کرد و فی الفور مانتو و شالشو گلوریا بعد از مکثی نسبتا طوالنی  

پوشید و رفت. به محض اینکه تا دم در عفریته خانمو مشایعت کردیم و به داخل خونه 

برگشتیم، بامداد روی کاناپه ولو شد. میزو جمع کردم و مقدمات درست کردن سوپ  

بود و فکر   رو فراهم کردم. براش آب پرتقال گرفتم و به نشیمن رفتم. چشماش بسته

 .کردم شاید خوابه

برای همین لیوان رو روی میز گذاشتم.پلکاشو از هم باز کرد. نگاهی به لیوان و بعد به  

 من انداخت.

 .ممنون... آماده شو می برمت خونه نورا -

 .نمیخواستم برم خونه نورا... از اولم قرار بود بیام اینجا-

 شیطنت باال تا پایینمو رصد لبخند محوی روی لباش نشست و چشمای طالییش با

 کردن.

 دست به فرارتون چه خوب شده خانم آذرپناه-

 :همون طور ایستاده، دست به سینه شدم و یک لنگه ابرومو باال فرستادم

 .نمک پرورده ایم-



فقط نگاهم کرد و لبخندش عمیق تر شد. نمیدونستم باید بهش بگم یا نه. سکوت  

 ره شده بودم.کرده بودمو متفکر به جلوی پام خی

 بگو  -

 بی حواس میپرسم:

 چی؟ -

 .اون چیزی که داری بهش فکر میکنی رو میگم... بگو  -

بامداد توی خوندن ذهن واقعا استاده. احتماال همون لحظه هم میدونسته که من چی 

  میخواستم بگم. زندگی با همچین مردی واقعا سخته، نیست؟ 

 ی؟ چرا بهم نگفتی برنامه ای برای رفتن دار-

 داری نه، داریم! -

 نفسمو بیرون دادم و گفتم: 

 آره همون -

 دستشو به سمتم دراز کرد و من مطیعانه به طرفش رفتم. بغلم کرد و آروم لب زد: 

نیازی نبود توی این شرایط ،مطمئن نبودم برای همین نمی خواستم بهت چیزی بگم-

 .فکرت مشغول باشه 

 گفتم:  با ناراحتی سرمو انداختم پایین و

 . ولی به گلوریا گفتی-

 خواستم از کنارش بلند شم که محکم تر منو گرفت و به خودش چسبوند.



 کنار گوشم با لحن خسته ای زمزمه کرد: 

 . لطفا امشبو تلخش نکن... من واقعا خسته ام واقعا کشش دعوا کردنو بحث رو ندارم  -

 با ناراحتی دو برابر شده گفتم: 

 ولی به من نه؟چرا به گلوریا گفتی -

منم قصد برگشتن ندارم.   ،چون دوره افتاده بود توی دانشگاه که منو دوباره برگردونه-

 .از طرفی هم دلم نمی خواست که مدیون کسی باشم.بخصوص این آدم

خوب حاال کمی دلم آروم گرفت. نفسم رو آسوده بیرون دادم. همونطور که توی بغلش  

 یدم:بودم و داشت منو نوازش میکرد پرس 

 واقعا میخوای بریم؟ چی شد که بهش فکر کردی؟ -

 بعد از یه سکوت طوالنی جواب داد: 

اتفاقی که افتاد و حاشیه های بعدش واقعا اذیتم کرد آیدا... اما همش به خاطر این   -

نیست... فکر می کنم الزمه زندگیمونو جای دیگه ای شروع کنیم... اینجا همگی اذیتت 

ون میزنن... هر لحظه باید منتظر باشیم که یه نفر به هر دلیلی می کنن... بهت زخم زب 

من دارم تمام تالشمو می کنم که بتونم یه زندگی اروم، چیزی  بخواد کار شکنی کنه. 

که استحقاقش رو داری برات فراهم کنم. دارم به خاطرت با تمام خونواده میجنگم...  

 .از به آرامش دارمواقعا خستم کرده... بیشتر از هر زمان دیگه ای نی

 حرف های بامداد باعث میشه که عذاب وجدان بگیرم.

 چرا؟ چون منم داشتم باهاش میجنگیدم. شرمنده زمزمه میکنم:

 .متاسفم بابت رفتارای اخیرم-



 ونه ام رو گرفت و سرم را به سمت خودش برگردوند. لبامو بوسید و گفت: چآروم 

 شدم.  تقصیر تو نیست... منم خیلی حساس-

شرایطمون واقعا سخته... از یه طرف کنار هم نیستیم و دلتنگ همیم، از طرف دیگه 

زوج   عنوان  به  داریم  تازه  کنیم....  اذیت  رو  همدیگر  که  باعث شده  استرس  و  فشار 

تموم   با  اینا  میکنیم همدیگرو درک کنیم... خب همه  همدیگرو میشناسیم و سعی 

هرچیز کوچیکی اعصابمونو بهم .باعث تنش میشهعشق و عالقه ای که بهم داریم، بازم  

تو فقط  .  میریزه و تهش این میشه که بهم دیگه بپریم من نمی خوام تو اذیت بشی

 .کنارم باش، من همه چیزو به جون میخرم

 با صداقت گفتم: 

 .تا ابد کنارتم... بیخ ریشتم آقای الوند غصه نخور -

وی لباش نقش بست. سرشو کج کرد  از اون لبخندای قشنگی که فقط مال من بود، ر

 و گرم و طوالنی منو بوسید. بوسه ای که کم کم تبدیل شد به درآوردن لباسامون و...

سینی رو دستمال میکشم و بعد میرم سراغ استکان ها. طیبه جون با صورتی آشفته 

و مشوش وارد آشپزخونه میشه. زیرلب داره چیزی زمزمه میکنه. حالشو درک میکنم.  

 .ه اندازه اون استرس دارم ولی سعی میکنم خودم رو آروم نشون بدممنم ب

  چی میگی زیرلبی طیبه جون؟ 

همون طور که ابروهاش تو هم رفته و پوست چروکیده اش از ترس مثه گچ سفید شده 

 جواب میده:

 دارم ذکر میگم مادر... نذر کردم امشب بخوبی و خوشی تموم بشه.-



همه فشار. به    نیبا ا  فتهیامشب قلبش از کار م   چارهیب  . رم یخندمو بگ  یجلو  تونمینم

 .بوسمشیو م  رمیطرفش م 

 .شهیدرست م  ینباش همه چ نگران -

 : زنه یو غر م  کنهیاخم م  

 نجا؟ یا یالزم بود کل خاندانو بکش  ؟یخواستیشد فقط بزرگترا رو م یحاال نم-

 لبخند پر از آرامشی میزنم و میگم:

 .عزیزدلم... خیلی هم الزم بودالزم بود -

 اخماش بیشتر تو هم میره و میگه: 

تر  - باشه بستن دهنشون سخت  تعدادشون بیشتر  لزومش چیه آخه دختر... هرچی 

 .میشه 

نواده روبرو  امن خودم میدونستم ولی با همه این احواالت قبول کردم که با تموم خ

تم اگه قراره بامداد دوباره ازم بشم. به هیچکس دلیلش رو توضیح نداده بودم. فقط گف

 .باید همگی حضور داشته باشن هخواستگاری کن

ازم عذرخواهی کنه، من یه درس بزرگ یاد  از اون شبی که گلوریا مجبور شد  بعد 

گرفتم. اینکه هرچقدر مظلوم تر باشی، بیشتر در حقت ظلم میکنن. هرچقدر سرت 

وقتش شده بود که از حقم دفاع کنم.  بنظرم دیگه    پایین باشه بیشتر توی سرت میزنن. 

 من میخوام کاری کنم که تک تکشون ازم عذرخواهی کنن. 

ی تک تکشون رو ببینم، همون جور که گلوریا نتونست   ى شرمنده دلم میخواد قیافه

با من کردن،  کارایی که  از خجالت  میخوام کاری کنم  نگاه کنه،  توی چشمای من 

 نتونن توی چشمای من نگاه کنن.حرفایی که درباره من زدن، 



حرف باالخره  نمیدونم بهش دادگاه میگن یا چی؟ برامم فرقی نمیکنه. امروز میخوام  

برای همین خواستم همه ی خونواده   بزنم و عدالت رو خودم درباره خودم اجرا کنم. 

 جمع بشن. 

شتم  من با میل شخصی خودم خواستم هیپنوتیزم بشم تا خاطراتی که ازشون واهمه دا

رو یادم بیاد. من خودم رو به بدترین شکل ممکن عذاب دادم تا خاطراتی رو که سالها  

فراموش کرده بودم رو دوباره به یاد بیارم. خاطرات تلخ و شیرینی که توی هفته های  

 اخیر منو از پا در آورده بود.

لم کرده من روی خودم اونقدر کار کردم که بتونم جلوی یک خونواده در بیام. من قد ع

مادرم و حقی که ناحق شده بود. حق خودم... حق سال ها      بودم برای آبروی رفته 

من اون قدر قوی نیستم. هیچ وقت    یتیمی کشیدن. بی توجهی دیدن. توهین شنیدن. 

 هم نبودم. ولی تصمیم گرفتم که بجنگم و قوی باشم.

یلی چیزای دیگه حاال هم برخالف آشوب توی دلم، دستای لرزونم، بدن یخ کردم و خ

و فقط خدا میدونه که چقدر از این بابت به خودم می   مصمم هستم برای حرف زدن. 

بالم. آدمی که بارها شکست خورده مقاوم تر از یه آدم همیشه قوی و قدرتمنده! آدمایی 

مثل من توی هربار شکست خوردن میفهمن قرار نیست بمیرن. میفهمن قراره بازم  

ثل اونقدر شکست خوردن که یه شکست دیگه اونارو از پا آدمایی م   شکست بخورن. 

درنیاره! امروز هرچی که بشه، میدونم مقاوم تر از روز قبلم و میدونم دوباره میتونم 

بلند شم. خیلی شعاریه ولی حاال از شعار خارج شده چون من دارم بهش عمل می 

 .کنم

بامداد رو با اکسیژن به  دستی دور شکمم حلقه میشه و من از فکر بیرون میام. عطر  

 ریه هام میفرستم و با لبخند میگم:

 شما االن نباید اینجا باشین شادوماد -

 روی سرم رو میبوسه و جواب میده: 



 یواشکی جیم زدم ببینم عروسم در چه حاله؟-

 عروست عالیه-

همونطور که توی بغلشم میچرخم و سرم رو باال میگیرم. برخالف لبخندش و چهره 

همیشه آرومش، امروز میتونم ببینم که اونم استرس داره. اونم به خاطر اینکه خواستم  

با   همگی حضور داشته باشن نگرانه. ولی به خواستم احترام گذاشت و خیلی ها رو 

 کمک عمه ماهی مجبور کرد که بیان.

 نفسش رو بیرون میده و میگه:

یدار با مادرجان... تو اگه بخوای تو مطمئنی آیدا؟ میتونیم این رو بذاریم فقط یه د -

 نیازی نیست بیای و...

  حرفشو قطع می کنم و میگم: 

مگه خودت نمیخواستی یادم بدی که دیگه فرار نکنم؟ ببین... االن دیگه قرار نیست -

 .فرار کنم

 آخه... -

 با لبخند پر از اطمینانی لب می زنم: 

 ...نگران چیزی نباش... هرچی بشه ما کنار همدیگه ایم-

پیشونیم رو میبوسه و روی صورتم خم میشه تا این بار لباش، لبامو مهر کنه که عمه  

 :ماهی سر میرسه

 .جای دل و قلوه دادن دست بجنبونید وسایل پذیرایی رو ببرید پیش مهمونا-

 شبیه یه آدم گناهکار ازش جدا میشم. بامداد میگه:



 حالله مادرجان...-

 غره میره.عمه ماهی به بامداد چشم 

 حروم می بود که چشماتو از کاسه درمیاوردم. -

 بامداد با شیطنت میگه: 

 پس میتونم آیدارو امشب با خودم ببرم؟  -

چشمام از تعجب چهارتا میشه. هیچ وقت ندیدم بامداد اینجوری بخواد جلوی روی 

ن بقیه شیطنت کنه. نه اینکه شیطنت کردنشو ندیده باشم نه... بامداد توی خلوتامو

 مردی میشه که من هیچ وقت فکرشم نمیکردم که باشه.

توی تنهایی هامون تبدیل میشه به یه آدم کامال متفاوت از چیزی که اجتماع و آدمهای 

دور و برش ازش سراغ دارن. و این برای من خیلی شیرینه. چون این روی بامداد رو  

می بچه  میشه،  آیدا شیطون  برای  فقط  ببینه.  میتونه  آیدا  میشه، فقط  بدجنس  شه، 

 تخس میشه، حتی بعضی وقتا بی ادب میشه!

از آشپزخونه  عمه ماهی میوه خوری هارو میده دست بامداد و مجبورش میکنه که 

 بیرون بره.

 بعد از من می پرسه: 

 تو خوبی؟ چیزی نیاز نداری؟  -

های خودش رو هم داره.    امروز با همه استرس و فشاری که روی منه ولی قشنگی

به عینه دیدم، آدمایی که دوستم دارن، چقدر نگرانم هستن و چقدر مراقبمن. امروز  

ولی این آدما همیشه کنارم بودن    ،چیزی که قبال نمیتونستم ببینم! خجالت آوره برام

 و من نمیدیدمشون؟ 



 . خوبم عمه... امروز قراره دهن خیلیا رو سرویس کنم-

 لبخند تشویق آمیزش به صورتم میپاشه و میگه:

 ی.آفرین... ببینم چیکار میکن -

تو دلم کیلو کیلو قند آب میشه بخاطر این جمله عمه. خیالم راحت میشه. یه حسی 

  بهم میگه: 

 »این آدما کنارتن آیدا... برو جلو و نترس چون تنها نیستی«

دلم کمی قرار میگیره. عمه میره و من تقریبا ده دقیقه ای رو توی آشپزخونه تنها  

یام میدم و طبق معمول با فحشاش تشویقم میکنه که همه رو بگام پمیشینم. به نورا  

و غمم نباشه. از پیاماش خندم میگیره که طیبه جون با قیافه برافروخته وارد میشه. 

 می پرسم: 

 چیزی شده؟ 

 کجا تربیت شده اهلل اعلم...  این سوسن -

 قاه قاه میخندم.

 چرا؟ مگه چیزی گفته؟  -

 اگه حرفای صد من یه غازشو قلم بگیری، چیز دیگه ای نگفته مادرجان!  - 

از خنده ریسه می رم. هیچ کس توانایی اینکه طیبه جون رو اینجوری عصبانی بکنه  

 نداره.

 .ببریمجای خندیدن پاشو کمک برسون که چایی بریزیم و -



درجا خنده از روی لبام محو میشه. پس وقتش رسیده. دستام بیش از اندازه میلرزه و 

دلم... هیچ توصیفی درحال حاضر برای اینکه بگم توی دلم چی میگذره وجود نداره. 

 . هیچ توصیفی

کنار دست طیبه جون شبیه احمق ها رفتار میکنم. یکم گیج میزنم. لرزش دستام 

توی سینی بریزه و طیبه جون با اون اعصاب خراب شدش بهم   باعث میشه یکم چای

 تشر بزنه:

 حواست کجاست دختر؟ بشین خودم میریزم. -

 با این حال می خوام جلوی خونواده در بیام؟ دوباره حسای منفی سراغم میاد.

دوباره میشم شبیه آیدای سابق. به خودم بدو بیراه میگم. میخوام فرار کنم. می خوام 

سعی میکنم   بمیرم. حالم بد میشه. احساس ضعف و تهوع به تمام شجاعتم غالب میشه. 

همه جنبه های منفی رو از خودم   نفس عمیق بکشم و صحبتای روانکاومو بخاطر بیارم. 

دور می کنم. اون خشمی که باعث شده بود من االن بخوام رودرروی خونوادم قرار 

 از این خشم جنبه مثبتش رو جذب کنم. بگیرم رو به خاطر میارم. سعی می کنم 

 دست طیبه جون روی شونم میشینه و با مهربونی میگه:

بامداد و ماه پری خانم هستن. حواسشون به همه چی هست... بسم اهلل بگو و بلند    -

شو این سینی چایی رو ببر. منم بقیه استکانارو پر کنم، میام. پاشو مادرجان... بد به 

  دلت راه نده. 

 سری تکون میدم و سینی سنگین رو برمیدارم. 

 . اول به بزرگترا تعارف کن -

 چشم-



 ون که دوباره صدام میزنه.میخوام برم بیر

 شالتو درست کن مادر -

 سینی رو روی میز می ذارم و شالو روی سرم مرتب می کنم. 

من روی خودم اونقدر کار کردم که بتونم جلوی یک خونواده در بیام. من قد علم کرده 

بود. حق خودم... حق سال ها   ناحق شده  مادرم و حقی که  رفته  آبروی  برای  بودم 

 ن. بی توجهی دیدن. توهین شنیدن.یتیمی کشید

من اون قدر قوی نیستم. هیچ وقت هم نبودم. ولی تصمیم گرفتم که بجنگم و قوی  

 باشم.

 

متوجه حضور من   نکهی. به محض اشمیم  ییرایدادن به خودم وارد پذ  یبعد از دلدار

خوش    یلیسالم... خ-:  گمی م   تیبلند رو به جمع  یکنن. با صدا  یسکوت م   شن،یم 

 ن یاومد

نم  چیه ادهیکس جواب سالممو  . من دمینم  یتیاهم  ی ول  زه؛یآم   ریتحق  ی لیخ  نی. 

و    دمیهم فشار م   یجماعت رو نداشتم. دندونامو محکم رو  نی خوش از ا   یانتظار رو

  یی و فقط چا  نییسرمو بندازم پا   خوادی.  دلم م دمیدلم مدام به خودم قوت قلب م   یتو

کنم.   ینگاه م   نیو به تک تک حاضر  نمک  یتعارف کنم؛ اما تموم شجاعتم رو جمع م 

 ی مهد   یهمه منظورم تموم خانواده آذرپناه هست. حت  گمیم   یهمه حضور دارن و وقت 

  ه؟یلبش فکر کرده کدوم خر ی. با اون پوزخند روندازمیبهش م  ینگاه میهم اومده. ن

و عموها...    ی. بعد از اونا عمه ماهرمیم   یحاج   و مامان  یاز همه به سمت بابا حاج  اول

که با خشم   رمی. به سمت بابا م ندازنینگاه هم نم  هیبهم    یموقع برداشتن چا  یحت

 :  کنه یآروم زمزمه م 



 ؟ یرو تمومش کن یزی آبرور  نیا ستیبهتر ن -

 : دمیبلند جواب م  یبابا، من با صدا برخالف

اومد - برا  ی آقا  نیخوش  برگشتنتون  از  بعد  که  خوشحالم  بار   نیسوم   یآذرپناه. 

 ! نمتونیبیم 

 شروع جنگ بود!  نیکنم. قطعا ا افتیدر انمیموج شوکه شدن رو از اطراف تونمیم 

  ی ا  گهیتعارف کنم. صورتشو به سمت د  یکه چا  شمیو خم م   رمیم   یبه طرف عمه گل 

 .ستمیکه انگار من روبروش ن کنهیرفتار م  یو جور چرخونهیم 

 : گمیهمونطور خم شده م  

 عمه...   دییبفرما -

 خوام ینم-

 :  ندازهیبه برادرزادش متلک م  یماه عمه

اومد- سال  چهار  از  بعد  جان.  گلبهار  عمه  ینترس  با  خونه  گ  ییچا  هیات   رینمک 

 ! یشینم

. عمه  کنهیدلم رو قرص م   نیمن. انگار واقعا تنها نبودم و هم  میبه نفع ت  چی! دو هاوف

 سمت بامداد. رمی . در آخر م داره یرو برم  یبا اکراه چا یگل

 : گهیو م  کنهینگاهم م  ی زیبا لبخند محبت آم 

 زدلم یممنون عز- 

جون   بهی. طشنومیچند تا پوزخند رو همزمان از اطرافم م   یو صدا  زنمی لبخند م   بهش

 :  دهیدستور م   یعمه ماه  کنمی. کمرمو که صاف م کنهیتعارف م   ی چا  یالباقهم اومده و  



آشپزخونه. البته   یو ببر تو  ریرو از دختر عموت بگ  ینیس  بایکنار شوهرت..فر  نیبش-

 ! یهنوز مهمون یکنینم الیاگه خ

 :ادیو به سمت من م  شهیبه سرعت از سر جاش بلند م  بایفر

 .نیجان، تو بش دایبده من آ-

کنه    یم   یرو به عمه ماه  یباباحاج  یسکوت طوالن  کیبعد از    نم،یشیبامداد که م   کنار

 :  پرسهیو م 

رو    دای و آ  میایبه عنوان بزرگتر ب  یخوایم   یگفت  ؟یآبج  یراه انداخت  هیچ  شی نما  نیا-

از    ری! به غهیمعن  یکه شوهر داره ب  یاز دختر  ی. خواستگارمیکن  یدوباره خواستگار 

 ه؟ یچ هی! قضیرو هم جمع کرد فهیاون کل طا

 :  گمیم  یقرص و محکم یمن با صدا . بخواد بگه  یزیچ یعمه ماه  نکهیاز ا قبل

 جمع بشن! نجایا یمن خواستم که همگ -

 :پرسهیم  نیحس عمو

 چرا؟ - 

 بدهکارن!  یعذرخواه  هیچون آذرپناه ها به من و مادرم -

 ان، یدر م   رتیاز بهت و ح  نکهی. به محض ارسهیموج دوم شوکه شدن حضار از راه م 

 : گهیو م  خندهی م  یعمه گل

 .و زبونتم درازه  یکنیم  ییآبرو ی... بیالحق که دختر همون مادر- 

 یبه اظهارنظر دادن. هرکس  کننیهم شروع م   هیتمام شد بق  یجمله عمه گل  نیاز ا  بعد

. بامداد خودش رو جلو گهیم   راهیو بد و ب  کنه یم  نیتوه  زنه،یبهم طعنه م  یجور  هی



م   کشهیم  من دستشو  اما  بزنه  م   رمی گیتا حرف  بهش  کردن،  نگاه  با  که   فهمونمیو 

 : زنمیو آروم لب م  دمیسکوت کنه. دستشو فشار م 

 . بذارش به عهده خودم-

بامداد    یدستا  یرو رو  یمهد  رهینگاه خ  گردونم، یرو که برم   سرم قفل شده خودمو 

 .  زنمیمنم که بهش پوزخند م   نی. حاال اکنمیشکار م

 ! دییزا یتو مار م  یکاش مهسا جا دا؟یآ ستیبس ن ییآبرو یهمه ب نیا-

 : گمیم  یبلندتر یبا صدا  هیهمهمه بق ونیو م  زنمیم  یجمله رو بابا گفت. پوزخند نیا

  یآقا  نیخودتونو دست باال گرفت  ی لیخ  کرد یم   انتیکه به زنش خ  ی به عنوان کس-

 .آذرپناه

همچنان به زر زدن هاشون   یو مابق  کننیسکوت م   دنیمنو شن  یکه صدا  ینفر  چند

 :  کشهیبلند داد م  یبا صدا ی. بابا حاجدنی ادامه م 

 .ساکت یهمگ-

 :  پرسهیو از من م   کنهیم  کیاز سکوت جمع چشماشو بار بعد

  ؟یگیم  یدار یچ یفهمیم  چیه-

 :کنهیدفاع از پسرش دهن باز م  یو برا  نهیشیساکت نم نبار یهم ا یحاج مامان

 ؟یسی محمد من بنو  یپا  یخوایم   توییکه گناه مادر هرجا  دهیرس  ییحاال کارت به جا- 

 : پرسمیو م  زنمیم  یپوزخند

 ؟یمامان حاج نیپرسیاز پسر خودتون نم قتویچرا حق-



کردنشو بشنون و   ی. انگار همه منتظرن که نفچرخه یبه طرف بابا م   یهمگ  یسرها

م  اشتباه  حق  کردمیخب  باالخره  بابا  م   قت یکه  توگهیرو  اون  نگاه    یچشما  ی.  من 

 : کنه یتموم انکار م  ییو با پررو کنهیم 

چون تورو    یریاز پدر خودت انتقام بگ  یخوا یم   ؟یبه کجا برس  یخوایدروغا م   نیبا ا-

 زده؟  سپ

 :  زنمی م  یشخندیو ن ندازمیم  نییرو پا سرم

از خودش دفاع کنه،   تونهیمامان مرده! چون مرده و نم  ؟یراستشو بگ  یخوایواقعا نم-

  نیبا ا  نقدریا  دمیکرده؟! شا   انتیکه زنت درواقع به تو خ  یدیجلوه م  ینجوریا  یدار

 که حاال باورت شده!  یکرد یدروغ زندگ

 :  زنهیم  داد

 خفه شو! -

 : کنهیدخالت م  یباباحاج

 ساکت محمد! -

 :پرسهیو م  کنهیرو به من م  بعد

 حرفات؟  یبرا یمدرک دار- 

 :دمیو جواب م  زنمیپس م  بغضمو

 ن؟ یکه مادرمو متهم کرد نیمگه شما مدرک داشت- 

 :گهیو م  کشهیابرو درهم م  یگل عمه

 بهروز و مهسا با هم بودن که تصادف کردن- 

 :اد یبه حرف م  نیاول یبرا  ادبامد



بابا مأمور  نمیا-  به خواسته مادر    نی هم  یداشت مشهد... برا   تیشد مدرک مامان؟ 

 رفت... دای و آ ییجان دنبال زندا

 :نهیشیعقب نم  یعمه گل

 نی. محمد رفت دنبالش برنگشت. همومدیو پسغوم ن  غومیچطور مهسا با اون همه پ-

 .که بهروز رفت، شال و کاله کرد و خواست برگرده تهران

 : دمیرو م  یعمه گل  جواب

برگرده    دیگفتن که مامان با  شونیکرد و ا  فیآقا بهروز تعر  یبرا  ویچون مامان همه چ-

 بابا بهش بگه!  انتیصحبت کنه و درباره خ یو با خود باباحاج

 :  زنهیم  یشخندین ی مکث کردن، عمه گل هیاز چند ثان بعد

از اون   یزیاون موقع تو چند سالت بود اصال؟ چ  م؟یداستانو باور کن  نیا  دیالبد مام با-

 اد؟ یم  ادتیوقتا 

و   کنمی . سکوت م دم یفهم  زویهمه چ  زمیپنوتیه  قینداره که بخوام بگم از طر  یلیدل

.  بندنیدوباره جمع متشنج بشه. دوباره منو به توپ م   شهیساکت شدن من باعث م   نیا

بکشه و   نجایکار به ا  خواستی . دلم نمشمیمنو. خسته م   کننیم   ییمتهم به دروغ گو

 .  شمیبخاطر انکار بابا مجبور م  ی. ولکنماستفاده  یبزرگتر  قتیمجبور شم از حق

 مدرک دارم -

 : زنمیو من بلندتر داد م   شنوهیصدامو نم یکس

 بابام مدرک دارم!  انتیمن از خ- 

که من دارم راستشو   ستی. انگار مطمئن ندهی همه گرد شده. بابا انگار ترس  یچشما  حاال

 داشته باشم! تونمیم  یکه من چ ستی نه... مطمئن ن ای گمیم 



 :  خوادیازم م  یبا لحن محکم یباباحاج

 دایمدرکتو رو کن آ-

 : گمی. خشک و سرد م شمیم  رهی بابا خ به

 ! شه یبدن معلوم م  DNA شیبچه هست! اگه آزما هی- 

 

 



  

 



 

  



اما  ام،  زیاد خیس عرق شده  استرس  از  میزنه.  ام  توی سینه  داره  قلبم گروم گروم 

نمیخوام نشون بدم که توی دلم داره چی میگذره. من این خونواده رو میشناسم. یه  

ازم، کارم ساخته است. یه جوری منو میزنن زمین که با خاک یکسان ذره ضعف ببینن  

 بشم.

  نگاهی به بابا میندازم و با صدای محکمی میگم: 

این آخرین فرصتته آقای آذرپناه... یا خودت اعتراف میکنی یا من همینجا آبرویی که 

به حرف  از مامانم دزدیدی رو به باد میدم! پس بهتره قبل از اینکه اسمم ببرم خودت

 بیای! 

بابا دوباره سمت من حمله میکنه و اینبار عمو حسین جلوشو میگیره. بابا شروع میکنه 

نزدیک    به فحاشی و در مقابل باباحاجی که به سکوت دعوتش میکنه هم ساکت نمیشه. 

پنج دقیقه از همهمه ای که بابا و بقیه باعثش شدن میگذره. سوسن و عمه گلی دارن 

 کنن. زن عمو ها ترسیدن و باباحاجی....یه جوری نگاهم می

چقدر دلم واسه نگاه غمدارش ریش میشه، کباب میشه، تیکه پاره میشه؛ ولی نمیتونم 

به محض اینکه کمی    بابتش کاری کنم. من تا اینجا آمدم. نمیشه دیگه کاریش کرد. 

 صداها پایین میاد، رو به باباحاجی میکنم و توضیح میدم:

بخاطر مامانمه... بخاطر تموم توهیناییه که دختر و پسراتون بهش  متاسفم ولی این  -

نواده چوب  اکردن. فکر نکنید این انتقامه یا یه همچین چیزی... مامانم مرده و این خ

لحظه ای    حراج زدن به آبروش پس انتظار نداشته باشین که حاال منم ساکت بشینم. 

 مکث میکنم و بعد میگم: 

 ...اون کسی که بابا باهاش -

 آیدا درست میگه... من به مهسا خیانت کردم...- 



همه من جمله خودم برمیگردیم سمتش. قیافه اش وحشت زده    ،با صدای فریاد بابا

 ها و من... بود. درمونده و ناامید. اون خشم حاال تبدیل شده بود به تموم این حس

دارم ازش لذت میبرم؟ نه... فقط برای مامان مهسا خوشحالم. برای مادری که حتی 

م  برای  من  باشه.  دلتنگ  براش  و  بیاره  اسمشو  نمیتونست  مظلومم دخترش  ادر 

 خوشحالم.

 بابا حاجی با تعجب زمزمه میکنه:

 تو چی گفتی؟  -

باباحاجی طفلک! بیچاره انتظار داشت تموم حرفایی که زدم دروغ باشه. امید داشت 

که از خودم درآورده باشم. که پسرش اینقدر هرزه نباشه. که به زنش تهمت نزنه. که 

 .داره ولی تموم امیدش نقش برآب شد  اونقدر مرد باشه که الاقل حرمت مرده رو نگه

 میزنه: بابا که دیگه به آخر خط رسیده انگار، لب

من کسی ام که خیانت کرده. اونم چندین و چند بار... مهسا هیچ کاری نکرده... این   -

قضیه رو که فهمید، گذاشت و رفت مشهد... وقتی دیدم با بهروز میخواد برگرده تهران 

و چون میدونستم قبل از ازدواج عاشق هم بودن، پیش دستی از فرصت استفاده کردم  

وقتی    کردم و جوری نشون دادم که درواقع این مهسا بوده که به من خیانت کرده. 

مردن... لحظه ای سکوت میکنه. از خجالت حتى نمیتونه باقی جمله رو ادامه بده. یه  

ینقدر زیادن؟ بعد از  همچین مردایی هم پیدا میشن؟ مردایی شبیه به بابام و مهدی ا

 چند دقیقه سکوت لب میزنه:

 اونا دیگه زنده نبودن که بخوان از خودشون دفاع کنن... منم هیچ وقت... هیچ وقت...  -

بابا ساکت میشه و دیگه چیزی نمیگه. نمیتونه از شرمندگی دیگه حرفی بزنه. مامان  

 حاجی مات و مبهوت می پرسه: 



دوست    - رو  مهسا  که  تو  چرا؟  بریم آخه  تا  کردی  تیکه  تیکه  خودتو  داشتی.. 

 خواستگاریش.

بابا جوابی نمیده. و من خیال   . دوست داشتن های آدمایی مثل بابام چقدر کثیف بودن

میکنم شاید اصال دوست داشتنی در کار نبوده! شاید بعدها دلیلش رو بفهمم. بفهمم  

نفس   بعدها هم برام مهم نباشه. چرا رفته سراغ مامانم ولی االن برام مهم نیست. شاید  

راحتی میکشم و به تک تک آدمای توی خونه نگاه میندازم. به تک تک کسایی که به 

 مامانم گفتن هرجایی، گفتن هرزه، گفتن... 

ه تک نگاهم نمیندازن! قلبم کمی آروم یاز خجالت سرشونم باال نمیارن. از شرمندگی  

توی چشممو اشکم پایین میچکه! باید با میگیره؛ اما بغضی که توی گلومه خار میشه  

غرور سرمو باال بگیرم؟ دیگه غروری برام نذاشتن جز تکه های خورده شده. حتی این  

صحبت ها و روشن شدن حقیقت هم نمیتونه تلخی هیجده نوزده سالی که من طعنه 

 .ها و توهیناشون به خودم و مادرم رو شنیدم، کم کنه

 .گمشو-

 احاجی نگاهش میکنیم که باز میگه:با صدای غضب آلود باب 

 گمشو از جلوی چشمام محمد... من دیگه پسری به اسم تو ندارم. 

 مامان حاجی وساطت میکنه:

 چی میگین حاجی؟

 دخالت نکن...

 از سر جاش بلند میشه و داد میکشه:



رد تو نشستی با خودت دودوتا چهارتا کردی که آخه تو مردی بی غیرت؟ زنت مُ   -

 ی زنتو ببری، بدبخت بی غیرت؟چجوری آبرو

طرف بابا حاجی میرن و سعی میکنن آرومش    بامداد و یکی دو نفر از پسرعموها به

کنن. میترسم اتفاقی براش بیفتی. باباحاجی اصال شرایط خوبی نداره. اگه اتفاقی براش 

فقط   اونم  کنم.  می  پشیمونی  احساس  بریزم؟  باید  توی سرم  من چه خاکی  بیفته، 

سرمو پایین میندازم. بهتره به اتاقم برگردم. همینقدر که درباره مامانم   باحاجی!بخاطر با

حرف زدمو حقیقتو نشون دادم، کافیه. من میتونم بعدها هم درباره خودم حرف بزنم. 

 از کنار همگی میگذرم و به طرف در میرم که باباحاجی صدام میزنه:

 آیدا -

  برمیگردم سمت بابا حاجی. 

 بله؟ -

 دیگه ای هم هست؟حرف 

هست، اما نمیخوام ازش حرف بزنم. برای امروز و برای حال باباحاجی کافیه. سکوتمو 

 که میبینه، دستور میده: 

 حرف بزن -

کامال دور از جمع ایستادم. تک و تنها! اما میدونم بامداد و عمه ماهی و طیبه جون  

سوسن نگاه می کنم. میارمو اول به مهدی و بعد عمه گلی و    طرف منن. سرمو باال  

 لبم رو تر میکنم و باباحاجی میگه:

 مگه امروز نمیخواستی حرف بزنی؟ پس همین االن حرف بزن.-

 فقط سوال دارم - 



 از کی؟-

 رو میکنم به سمت عمه گلی و سوسن و می پرسم: 

هفت سال پیش وقتی توی آرایشگاه به من گفتین بامداد عاشق یه دختر دیگه ست، -

زندگیش برم، من آیندشو دارم خراب میکنم، گناه داره، حق پدری به گردنم من باید از  

داره، بهتره یه شب با مهدی برم خونه خالشون، تا راحت بشه از بامداد جدا شد، به  

 چی فکر میکردین؟ 

فکر  به چی  کجام،  من  میدونستین  اینکه  با  زدین  تهمت  من  به  همه  جلوی  وقتی 

ت چیه و با دروغ سعی کردین همه چیزو وارونه  میکردین؟ وقتی میدونستین واقعی

نشون بدین، به چی فکر میکردین؟ اون یک ماه قبل از عقدمون که ادای آدمای خوب  

 و دلسوزو در میاوردین و نگران بامداد بودین چی توی سرتون میگذشت؟

وقتی مهدی پشت سرم حرف زد که من با آیدا بودم چرا جلوشو نگرفتین؟ چرا حقیقتو 

 ین؟ چرا وقتی برای دیدن باباحاجی اومدم بهم تهمت زدین؟ چرا دروغ گفتین؟ نگفت

بعد به بقیه آدم های توی اون جمع نگاه میکنم و برخالف اینکه دلم میخواد صدام  

 محکم و قرص باشه، با بغض ادامه میدم:

نوادم بودین چطور تونستین با من امن سکوت کردم، من حرف نزدم، شماها که خ-

بکنید؟ آره... قبول دارم اشتباه کردم. نباید به حرف دو نفری که هیچ وقت    اینکارو

خیرو صالحمو نمیخواستن گوش میدادم. فکر کردم دارم برای عشقم فداکاری میکنم. 

 ....اشتباه کردم، تاوانشم دادم... ولی شماها

  ادامه میدم:  ساکت میشم و با صدای لرزون تری

شمام  - وقت...  امیدوارم  هیچ  بخشمتون.  نمی  وقت  هیچ  من  من...  بدین...  تاوانشو 

 .امیدوارم خدا هم شمارو نبخشه 



من حرفم رو زده بودم و دیگه نیازی نبود که بمونم. از پذیرایی خارج میشم و به اشکام 

اجازه میدم که سر ریز بشن. به اتاقم پناه میبرم و صدای دعواها و داد بیدادهایی که 

و میشنوم. انگار اون پایین کتک کاری شده. جیغ زن ها و فحش دادن اوج گرفته ر

   .مردها این فکر رو توی سرم میندازه که پایین حتما چند نفر با هم گالویز شدن

 بامداد!  -

اسمش رو زمزمه می کنم و با سرعت از اتاق میزنم بیرون. اواسط پله هام که میبینم  

سر مهدی و دارن کتکش میزنن. بامداد و شوهر    مردا از پذیرایی اومدن بیرون و ریختن

عمه    عمه گلی سعی دارن عموها و پسراشونو از مهدی دور کنن ولی فایده ای نداره. 

ی علی رو گرفته تا جداش کنه. قرار نبود    گلی پشت سرهم جیغ میکشه و سوسن یقه

  به اینجا برسه قرار نبود کار به کتک کاری بکشه! 

 به من میفته. بامداد یه لحظه نگاهش

 اونجا واینستا برو باال  -

 عمه ماهی...-

 با عصبانیت داد میزنه:

 گفتم برو باال...

اومده رو برمیگردم. توی دلم آشوبه. جیغ زدنای عمه گلی و  سوسنو تشخیص   راه 

میدم. خدایا چرا اینجوری شد... نفس عمیقی میکشم و توی اتاق یه گوشه چمباتمه 

 میزنم.

ترس میلرزه. یک ساعتی میگذره و باالخره همه صداها میخوابن. جرات اینکه دستام از  

احساس میکنم االن همه به خون من تشنه ان. بامداد ازم   به طبقه پایین برم رو ندارم. 

عصبانیه و بقیه... نمیدونم چی داره طبقه پایین میگذره. در اتاق باز میشه و بامداد با 



میاد کنارم، روی زمین   میکنم ولی حرف نمی زنم.   قیافه خسته وارد میشه. نگاهش

میشینه و دیوار تکیه میده. سرمو میندازم پایین که دستش رو از پشت کمرم رد میکنه 

 و منو توی آغوشش میگیره.

 خوبی؟ -

 الحنش آرومه. ازش میپرسم: 

 از من عصبانی نیستی؟ -

قل اینجوری کار به نه عزیزدلم... فقط کاش قبلش میگفتی میخوای چیکار کنی. حدا

 اینجا نمی کشید آروم زمزمه میکنم:

 فکر نمی کردم اینجوری بشه موهامو میبوسه و میگه: ،ببخشید

ایرادی نداره عزیزم بقیه زیادی شلوغش کردن بعد هفت سال تازه یادشون اومده    -

 رگ غیرتشون باد کنه! 

مردهای خونواده ام بخاطر من غیرتی شده بودن؟ اونایی که یه ساعت پیش بهم داشتن  

تهمت میزدن و میگفتن من باعث بی آبروییشون شدم؟ وا عجبا از این مخلوق دو پا!  

ه. مضحک و خنده دار. عصبانی میشم و پلکامو محکم روی هم فشار رفتارشون مضحک

 .میدم

کمی توی بغل بامداد می مونم تا هردو بهم آرامش بدیم. اعصاب من بقدری ضعیفه 

 که اگه بامداد نبود دلم میخواست برگردم به طبقه پایین و فحش کششون کنم.

بدنم که از اون حالت  . درواقع خوبهپس اینکه االن کنارمه خوبه. برای تمدد اعصابم  

 انقباض در میاد، بامداد کمی منو از خودش فاصله میده میگه:

 .همگی رفتن... ولی باباحاجی مونده-



 چرا؟ 

 نگاهم میکنه و جواب میده:

 خودت چی فکر می کنی؟ -

شونه ای باال میندازم. هیچ ایده ای ندارم. منتظر میمونم تا خود بامداد دلیل چراییه  

 :ندن بابا حاجی رو توضیح بده. سکوتم ادامه دار میشه و بامداد لب می زنهمو

 .میخواد باهات حرف بزنه -

 باباحاجی رو دوست دارم ولی با لجبازی میگم: 

 من نمی خوام با کسی حرف بزنم. من قبالحرفامو زدم.-

 لبخند جذابی روی لباش نقش می بنده. نگاه عاقل اندر سفیهش میگه:  

 »خودتی.«  

 ولی لباش میگن:

درسته عزیزم. حرفاتو زدی و خیلی هم بجا گفتی... هیچ کس توی این مدت بیشتر  -

از تو اذیت نشده. هیچ کس اندازه تو عذاب نکشیده. این وسط همه هم دخیل بودن،  

 هیچ شکی توش نیست. 

 با دلی پر از درد اضافه میکنم:  

 .تازه بهترین روزای زندگیمو هم ازم گرفتن -

 شو روی هم میذاره و اطمینان بخش از هم بازشون میکنه و میگه:پلکا

 . درسته عزیزدلم.. میدونم... گفتم که تو درست میگی-



 ؟پس چرا میخوای برم پیش باباحاجی؟ چرا ازم میخوای اونارو ببخشم -

 منو توی بغلش میگیره و لب میزنه:  

هستم... هر اتفاقی که من اصال ازت نمی خوام که کسی رو ببخشی... من طرف تو  -

ایه... کسی که میخواد باهات صحبت کنه   بیفته من پشتتم... ولی حرفم چیز دیگه 

اگه هر کس دیگه ای می   ...پیرمردیه که معلوم نیست یک ساعت بعد زنده باشه یا نه

میکنه...  فرق  باباحاجی  وضعیت  ولی  بری  دیدنش  به  که  نمیخواستم  ازت  من  بود 

مون بشی... با این حال هر جور که خودت صالح میدونی تصمیم  نمیخوام که بعدا پشی

بگیر... چه بری پایین و با باباحاجی صحبت کنی و چه صحبت نکنی من بهت خورده  

 سرشو عقب می کشه و صورتمو با یه دست میگیره.. ای نمیگیرم این انتخاب توئه

ه باعث میشه از خر بعد لباشو نزدیک میکنه و منو گرم و طوالنی میبوسه. بوسه ای ک

 شیطون بیام پایین. بامداد بلند میشه تا از اتاق بره بیرون که میگم:

دستاشو از هم باز میکنه و من مثل دختر بچه های لوس میپرم    ،صبر کن منم بیام-

 بغلش.

دست توی دست همدیگه از اتاق خارج میشیم و به پذیرایی    ،بعد از یه بوسه کوتاه

 میریم.

به جون رو میبینم که داره خرده شیشه ها رو جارو میزنه. همه چیز توی پذیرایی طی

با اومدن    بهم ریخته است و گواه میده که یه دعوا و درگیری بدی اینجا اتفاق افتاده. 

 ما، عمه ماهی رو به طیبه جون میکنه و میگه: 

بعد برای  به من میرسه لبخند محبت آمیزی تحویلم ،  بذارشون  و وقتی  بلند میشه 

 ه. آروم زمزمه میکنه:مید

 . شیری که خوردی حاللت-



 تایید عمه ماهی باعث میشه، خر کیف بشم. لبخندی می زنم و آروم میگم:

 . مرسی که پشتم بودی عمه -

»با اجازه« همراه طیبه جون و عمه ماهی   بامداد دستمو محکم فشار میده و با گفتن

 ایستادم که بابا حاجی دستور میده:از پذیرایی خارج میشن. بالتکلیف همون وسط 

 بیا اینجا  -

همون طور که سرم پایینه به طرفش میرم و میخوام روی مبل کمی دور تر از اون  

 بشینم که دومرتبه میگه:

 .اونقدر دور نه... بیا نزدیکتر -

انگشتام میرم و دقیقا جایی که مامان حاجی قبال نشسته بود، میشینم. سرم پایینه و با  

باید  بگم.  چی  باید  که  نمیدونستم  و  نداشتم  گفتن  برای  حرفی  من  میکنم.  بازی 

  عذرخواهی می کردم یا... 

من هیچ وقت به پاکی تو یا مهسا شک نکرده بودم. هیچ وقت توی این ساال خیال  -

 نکردم که تو پاتو کج گذاشتی، اال همون وقتی که تورو با مهدی ته باغ دیدم.

 یکنم و با چشمای گرد شده به باباحاجی زل میزنم. ادامه میده:سرمو باال م 

 وقتی فهمیدم تو با یکی مثل اون پسره یه ال قبا حشر و نشر داری آتیش گرفتم...-

 لب میگزم و با استرس سرمو پایین میندازم. باباحاجی ادامه میده:

بهت چیزی نگن  اگه خودمو ازت دور میکشیدم بخاطر این بود که بقیه اذیتت نکنن.   -

و تورو بیشتر تحت فشار نذارن. نمی خوام بخاطر کم توجهی هام بهانه بتراشم... کم 

میدونم... وقتی به سن و سال من برسی تک تک اشتباهاتت خار   کاری کردم، خودم  



میشه توی چشمت.. بزرگتر میشه و کابوس هر شبت میشه. هر لحظه که به مرگم 

 ...نزدیکتر میشم

 نم:فورا لب میز

 . دور از جونتون باباحاجی-

لبخندی میزنه. انگار با جمله من دلش آروم گرفته باشه، نفسش رو با خیال آسوده 

 . بیرون میده. منم نیومده بودم که بخوام باباحاجی رو اذیت کنم

نمیخوامم که بعدها بابت چیزی پشیمون بشم و افسوس بخورم. بابا حاجی برای من  

 کتمان بکنم. حاال هرچقدر هم که دل چرکین باشم.  عزیزه و این رو نمیتونم

مرگ حقه... مردن تنها چیزیه که ازش نمیشه فرار کرد. منم با این مریضی که دارم  -

 یه ماه دیگه... ،امروز و فردا نمیرم

 

 دست خودم نیست که میپرم، بغلش میکنم و با گریه میگم: 

 .توروخدا از این حرفا نزنید -

 ه و زمزمه وار لب میزنه:دستشو روی سرم میذار

من بخاطر تموم کارایی که برات نکردم پشیمونم.ولی بخاطر تحمیل کردن ازدواجت -

با بامداد پشیمون نیستم. دلم نمی خواست که یه روز با مهدی عروسی کنی. اون پسر  

لیاقتتو نداشت. نتونستم اونجوری که باید بهت بفهمونم که چقدر برای من مهمی برای  

قب بامدادهمین  و  تو  میفتاد  اتفاق ناخوشایندی  اینکه  از  ازدواج ر  ل  این  به  و مجبور 

بامداد   برای  که چقدر  میگفتم  بهت  باید  میزدم.  باهات حرف  باید  ولی  ولی...  کردم 

 .عزیزی



باید بهت میفهموندم که بامداد پدر تو نیست... من باید خیلی کارا میکردم برات و  

 ام...نکردم و بخاطرش ازت معذرت میخو

 گریه ام شدیدتر میشه و محکم تر بغلش می کنم. ادامه میده:

گفتی نمیبخشی... حق داری... نبخش... تا آخر عمرت ازم متنفر باش ولی سعی کردم  -

حاال یا درست بوده یا اشتباه! آدمیه دیگه. یه   اون چیزی که به صالحته رو انجام بدم. 

شم بد کرده... خودمو عقب کشیدم و روز به خودش میاد و میبینه در حق جیگر گوش

رو    گفتم بامداد هست. اشتباه کردم. بهت محبت نکردم که بقیه حساس نشن و تو

نسوزونن، اشتباه کردم. قبل از ازدواجت برات یه چیزایی رو روشن نکردم، بازم اشتباه  

 .کردم. بابتشم تا آخرین روزی که نفس میکشم پشیمونم

 . ات! خیلی هم پشیمونم مدم پیپشیمونم که این هفت سال نیو

 با هق هق میگم:  

اشکالی نداره باباحاجی... من خریت کردم... خیلی حماقتا کردم... نباید باعث می   -

 .نواده سرافکنده بشین... ببخشید باباحاجیاشدم که جلوی خ

من  که  چیزیه  همون  این  میده.  بیرون  آه  مثل  رو  نفسش  و  میکنه  نوازشم  سرمو 

که همه پشیمون بشن. همه عذاب وجدان بگیرن؛ ولی نمی دونم چرا  میخواستم. این 

االن اینقدر حالم گرفته و بده. حرفهای بابا حاجی هم همون قدری که اعترافات بامداد 

نکرده،  کارهای  و  نزده  های  بابت حرف  قراره  کی  تا  میکنه.  داغونم  کرد،  بد  حالمو 

 افسوس بخوریم؟ 

چیزا، به گند کشیده شد. تموم خوشی من بخاطر همین  تموم زندگی من بخاطر همین  

بخاطر حرفایی که باید گفته می شد؛ اما نشد! بخاطر کارایی که باید   چیزا نابود شد. 

انجام می شد، اما نشد! مگه چقدر عمر میکنیم که خودمونو از محبت کردن ها و عشق 

 ورزیدن ها محروم میکنیم؟!



مرگ   از  قبل  قراره  بخاطر ظلمی که در حق  یعنی هممون  بکشیم؟  کلی پشیمونی 

 خودمونو بقیه کردیم؟من در حق خودم خیلی بد کردم. خیلی زیاد... من...

 .آروم باش بابا جان... گریه نکن  -

ام بند نمیاد. دلم  بابا جان گفتنش، دلمو آتیش میزنه. قلبمو خاکستر میکنه. گریه 

 آروم نمیگیره.

ه میده و با کلمات محبت آمیز سعی میکنه منو آروم باباحاجی به نوازش کردنش ادام

کنه. نمیدونم دقیقا چقدر میگذره تا باالخره هق هقم تموم میشه. سرمو که از روی  

شونه اش برمیدارم متوجه خیسی روی گونه هاش میشم و باز گریه ام میگیره. با بغض 

 میگم:

 .مگریه نکن بابا حاجی... غلط کردم که حرف زدم... غلط کرد-

 با صدای محکم اما خسته اش میگه:

 .خوب کردی که گفتی... حقت بود که حرف بزنی-

دستمو میگیره و سرشو میندازه پایین. احساس میکنم شرمنده ست. احساس میکنم 

 میخواد چیزی بگه اما نمیتونه.

 چیزی شده؟ بگین باباحاجی بعد از مکث نسبتا طوالنی میگه:  

 اون زنی که با محمد... -

 وت میکنه. می پرسم: سک

 اسمشو میخواین بدونین؟ -

 فورا سرش رو باال میاره و ترسیده لب میزنه:



 آشناست؟  -

 با تردید سرمو به نشونه مثبت باال و پایین میکنم. سوال میکنه:  

 به کسی هم گفتی که کی هست؟-

 با شرمندگی دوباره سرش رو پایین میندازه و خواهش وار میگه:

 راز نگهش داری؟ میتونی یه -

 جوابی نمیدم و باباحاجی ادامه میده:

اینم میدونم که دیگه این خونواده مثل قبل نمیشه.    میدونم درخواست زیادیه از تو-

ازت نمی خوام منو ببخشی چون این حقو ندارم. ولی میتونی این که اون زن و بچه 

 و پیش خودت نگه داری؟ ر کی هستن

ل رسوایی چند نفر دیگه بکوبم. خودم حرف ها و من هیچ وقت نمیخواستم روی طب

توهین های بقیه رو شنیدم. دردشونو چشیدم. نمی خوام کسی مثل من به این روز  

 بیفته.

 .میدم به هیچ کس نمیگم باباحاجی... قول -

 دستمو توی دستش فشار میده و پیشونیمو میبوسه.

ز دار موندم و هیچ وقت نگفتم  تلخی اون روز تا مدت ها کام مارو تلخ کرده بود. من را

بچه بابام کی بوده. اما جالبیش اینه که هیچ کسم نپرسید. انگار همه می ترسیدن. 

بشه! هست  که  چیزی  از  تر  داغون  خونواده  گرفتیم    میترسیدن  تصمیم  بامداد  منو 

و همینجا کنار اون چند نفری که دوسشون داشتیم ادامه بدیم.  ر   بمونیم و زندیگیمون

 گذروندیم. ای تلخ و شیرین زیادی رو کنار همما روزه



بابا بعد از چند هفته  عمه گلی تا امروز حتی برای معذرت خواهی با پیش نذاشته. 

بدون اینکه منو ببینه رفت. رفتنی که قلب منو تیکه تیکه کرد. منو از پا در آورد و اگه  

برام مهم نیست؛ ولی    بامداد نبود مطمئنا من یه بالیی سر خودم میاوردم. فکر میکردم

 !رفتنش بهم ثابت کرد که برام مهمه... من واقعا بهش نیاز داشتم

ما سعی کردیم دوباره یک خونواده بشیم. تالشی که خیلی موثر واقع نشد. ما شبیه 

خونواده از هم پاشیده ای بودیم که توی ظاهر سعی میکردیم خودمون رو خوب نشون 

مان حاجی هیچ وقت تا به امروز نتونست دل منو نرم  بدیم. مثال رفتار محبت آمیز ما

کنه تا ببخشمش. یا رفتار و حرکات باقی اعضای خونواده. بی رحم نیستم اما اونا کم  

 .سر من بال در نیاوردن

من به قول خودم عمل کردم و تا این لحظه هیچ کدومشون رو نبخشیدم و اونا هم از 

 میدن. رفتارای سرد من توی مهمونی ها اینو فه

با صدای در حیاط متوجه میشم بامداد برگشته. شعله اجاق گازو کم میکنم و به سمت  

حیاط میدوم. دقیقا همدیگرو توی راهرو می بینیم. به سمتش پرواز میکنم و توی 

 بغلش میپرم. بامداد برای زندگیمون داره سخت تالش میکنه.

توی دو تا دبیرستان درس میده. توی اون استعفا نامشو به رییس دانشگاه داد و حاال  

آموزشگاه، داستان  یه  اون توی  بر  و عالوه  میکنه  معتبر کار  انتشاراتی های  از  یکی 

نویسی تدریس می کنه. خب البته منم عالف نمیچرخم و کار میکنم. ولی تنها توی 

 کتاب فروشی...

صورتش حسابی   گونه بامدادو می بوسم. کیفشو میگیرم و باهم به اتاق خواب میریم. 

 خسته ست.

 قیافه ات خیلی داغونه... خوبی؟ 

 نه واقعا... سروکله زدن با آدمای نفهم واقعا انرژیمو میگیره!  -



 ریز می خندم و کمک میکنم که لباساشو در بیاره.

 چرا؟ باز یه دختر بهت شماره داده؟ -

 .امداددخترای دبیرستانی و کم سن و سال شده بودن هیوالهای این روزای منو ب

 خیلی جدی میگه:

 اصال شوخی نیست آیدا... - 

 روی تخت ولو میشه و میگم:  

 . صبر کن برم چایی بیارم بعد تعریف کن-

تالش میکنم حس بدی که دور قلبم پیچیده رو از خودم دور کنم. گاهی وقتا بخاطر   

م با  پیامای عاشقانه و تماسای الکی شاگرداش واقعا عصبانی میشم. حتی چند باری ه

 .هم بدجور دعوامون شد و این وسط من بامدادی که بی گناه بود و عمال متهم کردم

که   شمی م   ادآوری. مدام به خودم  ام یکنار ب  هیقض  نیکه با ا   کنمیم   یاما حاال دارم سع

 ...نکردن و تشونیان. خانواده هاشون درست ترب  شاگرداش بچه

خسته   دنی. هردومون از با هم جنگدارمیخونه رو آروم نگه م   یالاقل فضا  ینجوریا

  زا یچ  ی که از بعض  میعاشق هم  ادیخب، اونقدر ز  یول  میبا هم فرق دار  یلی. ما خمیشد

و بهش   میذاریبه خواسته طرف مقابل احترام م   ایو    یسازگار  ای  میکنیم   ی چشم پوش  ای

 .میکنیعمل م 

س روگردمی برم   یچا  ینیبا  بامداد  کش   ی.  دراز  رو  دهیتخت  ساعدشو  چشماش    یو 

و با محبت  دارهی. دستشو برم نمیشیو لبه تخت م  ذارمیم  یپاتخت یرو ینیگذاشته. س

 .کنهینگاهم م 

 ؟ یامروز سهم بوسمو نداد -



 .که دمتیبوس-

 :گهیو م  کنهی لباش اشاره م  به

 .ی دیکه نبوس نجاروی... اید یدلمو بوس

 .بوسم یو لباشو محکم م  شمیخم م  

 خوبه؟ -

 بله-

 :زنهیو لب م  کنهیاز هم باز م دستاشو

 ییبغل بابا یتو ایحاال ب-

 : کنمیم  اخم

 یینگو بابا  نقدریا-

 .ندازهیبغلش م  یو منو تو رهیگی م  دستمو

 یی بابا باشه-

 : کشم یم  غیج

 .بامداد  -

 :ادیم  ادمیکه  نشهیس یکردن من اعصاب داره. سرم رو تیاذ یخدا برا  شهیهم

 .جمعه مراسم نوراست-

 بدبخت بشه آره؟  دی... پس قراره نویبه سالمت -



 :گمیو م  خندمیم 

 آره.-

و    دیخر  میر یکه برام افتاده. ما هر روز م   ه ینیریاز اتفاقات ش  یک ی  دیازدواج نورا و نو

فحش داد هرچند که از   شهیبا نورا راحت م . میکن یم  بت یغ دی درباره خونواده نو یکل

. تقریبا فحش دادنم دم یمن کمتر فحش م   میکنی م   یزندگ  میمنو بامداد با هم دار  یوقت

 !وستهیپ خیبه تار

 :گمی م  دارمیبامداد برم نهیس یاز رو سرمو

 .بخور  توییپاشو چا -

 میشینه و من چاییشو دستش میدم.

 حاال تعریف کن ببینم چی شده؟ -

پوفی میکشه. فکر کنم اینبار اوضاع ناخوشایند تر از قبله. بعد از تموم شدن چاییش  

 باالخره سکوتشو میشکنه:

 اون دختری که دفعه قبل به موبایلم زنگ زده بود و تو گوشی رو برداشتی... -

تا یه هفته   بامداده و ما  آه... همون دختره ی پتیاره ای که گفته بود دوست دختر 

تیم و من بخاطرش با بامداد قهر کردم. میتونم فراموشش کنم؟ هرگز... درگیری داش

 دختره سلیطه کاری با ما کرد که گلوریا هم نتونست بکنه؟ 

 خیلی جدی میگم: 

 اوهوم... یادمه... خب؟ -



امروز یه نامه عاشقانه برام نوشته بود و یکی از دخترا میره گزارششو به مدیر مدرسه    -

 میده.

 

 د شده و نگران می پرسم:با چشمای گر

چی؟ اونا که تقصیرارو گردن تو ننداختن؟ چی نوشته؟ دوباره که قرار نیست اسمت -

 بره توی اینترنت؟ 

 :گهیم  یبا لحن خسته اما آروم  رهیگی دستمو م 

 یموضوع به خونوادش اطالع داده شد و پدرش اومد... جلو  نهی ا  هینباش... قض  نگران-

خانم پدره رو گرفته بودن... مردک   یدخترشو کتک زد که معلما  یجور  رستانی کادر دب

 گه یپاره کرد و گفت حق نداره د  سیاحمق پرونده دخترشو گرفت و همونجا وسط آف

 .درس بخونه

از دستش    نکهیو با ا  سوزهیختر م اون د  ی. دلم برااد یبامداد دلم به درد م   یاز حرفا

 :زنمیغر م  تی. با عصبانارمیرو هم تاب نم انهیرفتار وحش نیا یشکار بودم ول یحساب

که   یموقع  وونیح   کهی مرت  ارن؟یحتما بچه ب  دیبا   گهی آدما م   نیبه ا  یدونم ک  ینم  من-

 .پدر شدنو داره؟ حرومزاده تیفکر کرده که صالح نیبه ا بردهیداشته لذت م 

 راهیکردن فحش و بد و ب  فیاز رد  تونمیافتم و نم   ی که بابا با من کرد، م   یکار  ادیبه  

 .گفتن بهش دست بردارم

 ...دمیکه من د  ی... اون آدم ارهیسر دانش آموزم ب  ییبال  هی  ترسمی... م ستیمهم ن  نایا -

 . میباهاش صحبت کن میبر می تونستیم  م،یداشت یاگه آدرس خونشونو م  -

 :گهیم یبامداد با لحن بانمک



 .سر به تنش نباشه یخواستیخودت م  تو-

 :زنم ی لب م  یحرص

 ره ی . م کنهیم   ییکارا  نیهمچ  هیداره، خب معلومه که    یعوض  یبابا   نیهمچ  هی  یوقت-

 شن، یوارد جامعه م  یدخترا وقت نجوری...اگرده یسن باال و دنبال محبت م  یدنبال مردا 

 اد؟ یسرشون م  ییچه بال یکنی فکر م 

عصر با  میتا بتون رهیگی مدرسه تماس م  ری و به درخواست من با مد کنهی م  دییتا  بامداد

ماجرا بامداد بغلم    نیکردن ا  یریگیاز پ  بعد  .خونه اون دختر  م یچند نفر از معلما بر

 :گه یو م  کنهیم 

 ی. ستیتفاوت ن یب گهی د یکه نسبت به آدما خوشحالم-

برا بعد   نهار  برم   یاز خوردن  اتاق  به  م   میگردیاستراحت  دراز  کنار هم  به میکشی و   .

 پرسم:  یو م  کنمیصورت خسته اش نگاه م 

 ؟ یخسته ا-

 : زنهیبسته لب م  یپلکا با

 ی. لیاوهوم... خ -

 :پرسم یم  برم،یشرتش م  یت ریدستمو ز کهیو در حال کنمیم  طنتیش

 ماساژت بدم؟ یخوایم -

 :دهیچشماشو باز کنه، جواب م  نکهیا بدون

 !فهمم بچه جان ینکن نم فکر-

 پرسم:  یبهشو م  زنمیگرد شده زل م  یچشا با



 چیو؟ -

 جواب میده:

 شیطنت کردنتو...-

 : لبخندمو جمع و جور میکنم و بدجنس میشم

 من االن دارم شیطنت میکنم؟-

 هنوزم پلکاش بسته ست ولی لب میزنه:

 ست؟ی اصال به نفعت ن نیجان... و ا دایآ ادیز یلیخ-

که   ییدرست مثل تموم روزا   خورهیم   چی ... دلم پهی جور  هی. حالم  زنه یتند تند م   قلبم

 ! شه یوقت کهنه نم چیعشق ما دوتاست... ه بی عج تیخاص نی. امیکن یم  طنتیش

 پرسم:  یم 

 ست؟یچرا به نفعم ن

 ن یبه صورتم. مردمکاش ب  زنهیو زل م   کنهیو جذابشو باز م   یدیخورش   یچشما  بالخره

مردونه    یو مخمل  نییپا   یبا صدا  یا  یچشما و لبام در رفت و آمده. بعد از مکث طوالن

 :دهیاش، جواب م 

س مثل  پ  من!  یتو و نه برا  ی... نه براستین  یراه فرار  گهیتختیم د  یرو  یوقت  چون-

 !به ضررت تموم بشه نکهیقبل از ا ،دختر خوب چشماتو ببند و استراحت کن هی

تنم گر    شهیو باعث م   کنهیجمله ها به صورتم برخورد م   نیموقع ادا شدن ا  نفسش

 : گمیم  ی خفه ا ی. با صداره یبگ

 استاد الوند؟  یگیم  یبه ضررم تموم بشه، اونوقت شما چ یاگه من بخوام همه چ-



ثان  یتو از چند  آت  دیخورش  هی کمتر  از   سوزونهی. منو مزنه یم   شمیچشماش  و دوباره 

 . شنی. درنده م شنیم  ی. حالت چشماش وحشامیم  ایخاکسترش مثه ققنوس دن ونیم 

 :زنه یلبام لب م  یو جلو زنهیم  مهیروم خ هیاز ثان یتور کسر

 ...ناهپآذر خدا به دادت برسه خانم گم،یبهت م  -

 ۱۳۹۶ خرداد انیپا

 |ریگی آتوسا|

 

 

 

 

 

 

 

 


